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Resumo 

A implantação e a operação de empreendimentos de engenharia, como por exemplo, a 

Pequena Central Hidroelétrica Cherobim, localizada no estado do Paraná, região sul do 

Brasil, podem resultar num conjunto de intervenções sobre o ambiente de proporções 

significativas. Dentre as alterações consideráveis nos ambientes naturais destacam-se 

a supressão da vegetação, a fragmentação da paisagem e o risco de atropelamento e 

morte de animais durante seus deslocamentos e migrações diárias e sazonais.  

Com o apoio dos Sistemas de Informação Geográfica, o presente trabalho tem como 

objetivo caracterizar a área de estudo e criar um protocolo de avaliação com o intuito 

de identificar impactes, potencialidades e restrições no território, para auxiliar na 

tomada de decisão na instalação da Pequena Central Hidroelétrica Cherobim, 

buscando o desenvolvimento econômico e social, tendo em vista a conservação dos 

recursos naturais. 

Para tal, a caracterização da área de estudo com e sem a implantação do 

empreendimento, e com a recuperação de áreas degradadas proporcionou criar 

índices de métricas qualitativas e quantitativas da paisagem e indicadores afim de 

perceber a importância e a conectividade entre os habitats. E por fim, calcular o Custo 

Total ou Caminho de Menor Custo, em que se considerou variáveis ambientais que de 

alguma forma contribuem ou interferem no deslocamento da fauna na área 

envolvente. 

Estas avaliações, permitem entender positivamente ou negativamente, as alterações 

na ecologia de uma determinada região, após a implantação de um empreendimento. 

Porém, ao considerar as leis aplicadas em projetos de compensação florestal, é fácil 

perceber que o resultado é satisfatório. 

Desta forma, ao dimensionar os impactes relativos à instalação da Pequena Central 

Hidroelétrica e aplicar o projeto de compensação, é possível manter ou até mesmo 

melhorar a preservação da diversidade biológica e ecológica do local. 

Palavras-chave: conservação, fragmentação, impacto ambiental, paisagem 
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Abstract 

The implementation and operation of engineering projects, for example, the Cherobim 

Small Hydroelectric Power Plant, localizated in state of Paraná, south region of Brazil, 

may results in a set of significant proportions of interventions on the environment. 

Among the considerable changes in natural environments stand out the suppression of 

vegetation, the fragmentation of the landscape and the risk of running over and death 

of animals during their displacements and daily and seasonal migrations. 

With the support of Geographic Information Systems, the present work aims to 

characterize the area of study and create an evaluation protocol with the aim of 

identifying impacts, potentialities and restrictions in the territory, to assist in decision 

making in the installation of the Small Cherobim Hydroelectric Power Plant, seeking 

economic and social development, in view of to the conservation of natural resources. 

For that, the characterization of the study area with and without the implementation 

of the enterprise, and with the recovery of degraded areas, provided to create indices 

of qualitative and quantitative metrics of the landscape and indicators to realize the 

importance and connectivity between the habitats. And finally, calculate the Total Cost 

or Lowest Cost Path, in which environmental variables that somehow contribute or 

interfere in the displacement of fauna in the surrounding area. 

These evaluations, allow to understand positively or negatively, the changes in the 

ecology of a given region, after the implantation of an enterprise. However, when 

considering the laws applied in forest compensation projects, it is easy to see that the 

result is satisfactory. 

Thus, by dimensioning the impacts related to the installation of the Small Hydroelectric 

Power Plant (PCH) and applying the compensation project, it is possible to maintain or 

even improve the preservation of the local  biological and ecological diversity. 

 

Key-words: conservation, fragmentation, environmental impact, landscape. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e problemática 

A conservação da riqueza e diversidade de qualquer ecossistema natural fundamenta-

se na manutenção de um ambiente equilibrado, caracterizado pela integridade de seus 

componentes físicos e biológicos. Quando esses sistemas naturais são afetados pela 

ação humana, a intensidade dos impactes é diretamente proporcional ao grau de 

diversidade do ambiente considerado, às suas características de primitividade e à 

vulnerabilidade das espécies envolvidas. (METZGER, 2003). 

Portanto a implantação do projeto da Pequena Central Hidroelétrica (PCH) Cherobim 

pode resultar num conjunto de intervenções sobre o ambiente de proporções 

significativas. Dentre as alterações significativas nos ambientes naturais destacam-se a 

supressão da vegetação, a fragmentação da paisagem natural e o consequente risco de 

atropelamento e morte de animais durante seus deslocamentos e migrações diárias e 

sazonais. 

A fragmentação pode ser descrita como a divisão de paisagens e habitat naturais em 

fragmentos isolados, o que quebra a conectividade entre populações da fauna. Neste 

sentido, a preservação de remanescentes de áreas inalteradas ou pouco alteradas 

parece ser a principal prioridade dos programas de conservação, sendo que uma 

intervenção sobre áreas consideravelmente impactadas, visando sua recuperação e, 

consequentemente, a minimização dos impactes, também é uma medida a ser 

adotada (HUNTER, 1996). 

Desta forma, o estudo tem como foco principal analisar as dinâmicas da paisagem e 

por meio de um protocolo avaliar impactes, potencialidades e restrições no território 

para o desenvolvimento econômico e social tendo em vista a conservação dos recursos 

naturais, com a instalação da PCH Cherobim. 
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1.2. Objetivos 

Este estudo visa avaliar os impactes causados na área envolvente gerados pela 

implantação da Pequena Central Hidroelétrica (PCH) Cherobim, avaliando diferentes 

cenários, conforme figura a seguir: 

 

Figura 1 – Esquema dos objetivos e específicos 

A partir da figura 1, percebemos os principais objetivos como: 

a) Elaborar um protocolo de avaliação afim de identificar impactes, 

potencialidades e restrições no território; 

b) Auxiliar na tomada de decisão, para o desenvolvimento econômico e social 

tendo em vista a conservação dos recursos naturais. 

O primeiro objetivo tem como finalidade a criação de mapas e dados estatísticos, a 

possibilitar a análise dos impactes que a implantação da Pequena Central Hidroelétrica 

(PCH) Cherobim, pode ou não, causar na paisagem tendo em vista à conservação do 

meio ambiente. 

O segundo objetivo consiste em servir de apoio à tomada de decisão, visando a melhor 

alternativa no que diz respeito aos meios biótico, físico e antrópico da região. 
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1.3. Estruturação 

O presente trabalho foi estruturado em quatro capítulos. Conforme a figura 2. 

 

Figura 2 – Esquema da estrutura da investigação 

O primeiro capítulo de caráter introdutório apresenta o tema abordado e também a 

metodologia aplicada. Nesta etapa, são descritos todos os métodos para a aplicação 

dos objetivos. 

O capítulo dois é embasado na revisão bibliográfica principalmente em relação à 

ecologia da paisagem, em que se discute a sua importância e ameaças a serem sujeitas 

devido a alteração no meio ambiente. 

O terceiro capítulo corresponde totalmente na caracterização da área de estudo de 

cada um dos três cenários avaliados, como uso do solo e variáveis ambientais. 

A quarta e última etapa aborda os resultados obtidos da dissertação, nesta fase se 

analisa e se discute os resultados em quatro níveis: 

1. Uso do solo da área de estudo de cada cenário; 

2. As métricas da paisagem em relação aos habitats (manchas de vegetação) de 

cada cenário, dentre as métricas temos índices de área, densidade, tamanho, 

borda, forma e conectividade; 

3. A conectividade dos habitats, em que podemos quantificar a importância das 

áreas de habitat, além de avaliar os impactes na conectividade das mudanças 

de habitat e da paisagem; 
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4. E por último, avaliar o custo total de cada cenário, em suma, quanto menor o 

custo de um determinado caminho, maior seu potencial como rota funcional 

para a fauna na paisagem. 

Por fim, descreve-se algumas considerações finais relativas ao tema abordado, aos 

impactes e mudanças causadas pelo empreendimento na paisagem. 

 

1.4. Metodologia 

1.4.1. Área de estudo e fontes de informação 

O projeto em estudo é de autoria da CPFL Renováveis S.A., uma empresa atuante no 

Brasil em quatro fontes energéticas: eólica, hidroelétrica, termelétricas movidas a 

biomassa e solar. 

A Pequena Central Hidroelétrica (PCH) Cherobim, objeto deste estudo, encontra-se no 

rio Iguaçu, entre os limites municipais da Lapa e de Porto Amazonas, estes localizados 

no estado do Paraná, região Sul do Brasil (Figura 3). 

 

Figura 3 - Localização da PCH Cherobim 
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O Rio Iguaçu é considerado o maior rio paranaense e nasce próximo da Serra do Mar, 

formado pela união dos rios Iraí e Atuba na região leste do município de Curitiba.Na 

tabela 1 temos os dados que foram disponibilizados pela empresa CPFL Renováveis. 

Tabela 1 – Dados recebidos da empresa CPFL Renováveis 

Dados disponibilizados Data 

Projeto em formato dwg da PCH Cherobim Julho/2019 

Imagem de satélite GaoFen com resolução espacial de 80cm Junho/2019 

 

A partir das informações recebidas, estruturas da PCH Cherobim e imagem de alta 

resolução, foi possível definir da Área Diretamente Afetada (figura 4) do 

empreendimento. Se enquadram na ADA todas as estruturas do projeto, neste caso 

temos barramento, casa de força, tomada d’água e reservatório. Além do canteiro de 

obras e área de empréstimo para a execução das obras. 
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Figura 4 – Estruturas do projeto da PCH Cherobim 

Com base na Área Diretamente Afetada, definiu-se a área de estudo (figura 5) para 

avaliação no trabalho. Considerou-se um buffer de 300m da ADA adequando-o de 

maneira a tornar-se uma área homogênea. 

 

Figura 5 – Área de estudo 

A área de estudo corresponde a um total de 1.330,00 ha. 

No estudo das métricas, conectividade e avaliação de custo da paisagem para os três 

cenários, foi utilizado o uso e ocupação do solo da área de estudo, para o qual criou-se 

um feature class de polígono para vetorização com base na imagem de alta resolução 

recebida. 

Para a fase final do trabalho, referente ao raster de custo gerado pelo método Analytic 

Hierarchy Process (AHP), utilizou-se também dados de hipsometria, declives, vias e 

resultados da etapa anterior com os valores do Delta Probability Connectivity (dPC). 
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A hipsometria obteve-se por meio de dados de satélite ALOS PALSAR (formato raster) 

com resolução espacial de 12,5 metros disponíveis dados da Terra pela NASA, cena do 

dia 23/02/2011. Aplicou-se a função Clip para obter as informações apenas da área de 

estudo. Posteriormente para se conseguir as informações de declives da área, aplicou-

se a função Slope no raster de hipsometria. 

Para os dados de vias existentes na área de estudo, usou-se arquivos disponíveis pela 

Geofabrik, em formato vetorial do OpenStreetMap adaptando a imagem de alta 

resolução. 

Toda a cartografia produzida encontra-se no sistema de projeção Universal Transversa 

de Mercator (UTM), fuso 22J Sul com Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (SIRGAS 2000). 

1.4.2. Cenários de avaliação 

A avaliação deste estudo foi feita com base em três cenários diferentes de paisagem 

para a área de estudo definida. 

Cenário 01:  

O primeiro cenário a ser avaliado foi feito com base no cenário atual da paisagem. Sem 

consequências da instalação das estruturas da PCH Cherobim. 

Cenário 02: 

O segundo cenário usou a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, 

levando em consideração as estruturas permanentes e temporárias instaladas. No caso 

da PCH Cherobim, a ADA constitui-se essencialmente pelo reservatório e estruturas 

(barramento, tomada d’ água, canal adutor, casa de força, canteiro de obras, áreas de 

deposição de material excedente etc.). 

Cenário 03: 

O terceiro e último cenário considerou apenas as estruturas permanentes instaladas 

(reservatório, barramento, tomada d’água, canal adutor e casa de força). Bem como a 

recuperação de áreas na Área de Preservação Permanente (APP) do futuro 
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reservatório, devido aos impactes ocasionados pelo empreendimento. Os locais de 

estruturas temporárias voltaram a ser como eram antes, como no cenário 01. 

1.4.3. Delimitação de Área de Preservação Permanente (APP) de reservatórios 

conforme metodologia de Dias, 2001. 

Para a delimitação da Área de Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório 

da PCH Cherobim, aplicou-se a Lei Federal nº 12.651/2012, a qual institui o Novo 

Código Florestal, que determina normas gerais sobre a Proteção da Vegetação Nativa, 

incluindo Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, e 

estabelece em seus artigos 4º e 5º, que: 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

(...) 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento” 

“Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de 

energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de 

Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no 

licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e 

máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 571, de 2012).” 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) publicou a portaria nº 69, em abril de 

2015, que aprova a metodologia desenvolvida por Dias (2001), para o cálculo 

da faixa de Área de Preservação Permanente (APP) a ser atribuída em 

licenciamento ambiental de empreendimentos deste modelo. 

Para aplicação da metodologia é necessária a definição dos limites de APP’s do leito 

natural de rios (Lei Federal nº 12.651/2012, Novo Código Florestal). Conforme figura 6.  
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Figura 6 – Largura da APP em função da largura do rio 

Fonte: Código Florestal, 2012, adaptado. 

A metodologia estabelece que, para a definição da largura da APP no entorno do 

futuro reservatório, deve-se ter como base a área de APP’s dos leitos naturais da 

hidrografia afetada pelo reservatório. Executam-se cálculos de proporção, para que a 

largura de APP mantida para o futuro reservatório seja aquela necessária para 

manutenção da área de APP do leito natural dos rios. A figura 7 apresenta um exemplo 

de dados para aplicação da metodologia. 
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Figura 7 – Exemplo de dados para delimitação de APP de reservatório pela metodologia de 

Dias (2001). 

Vale lembrar que, em casos de afluentes do rio principal na área do reservatório, 

devemos considerar a APP do rio principal e adicionar as APP’s dos afluentes na área 

do reservatório. 

O estudo de Dias (2001) propõe a aplicação da equação abaixo: 

 

Em que: 

APPr : área de APP dos rios, de acordo com as exigências legais (km²);  

APPl: área de APP do entorno do reservatório, para uma largura de faixa z 

(km²); 

z: largura da APP do reservatório, neste caso a faixa conservadora de 100 

metros definida como valor máximo no código florestal (m); 

l

r

APP

zAPP
FMAP


=
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FMAP: largura da faixa de manutenção de área de preservação permanente 

ciliar no entorno do reservatório projetado, em conformidade com a faixa de 

preservação permanente do rio em seu leito natural (m). 

Desta forma, o valor obtido para a variável FMAP indica a largura de APP recomendada 

para o futuro reservatório da PCH Cherobim. Todos os dados foram trabalhados em 

formato vetoriais no software ArcGIS 10.6. 

1.4.4. Projeto de compensação de vegetação 

Devido a implantação das estruturas da PCH Cherobim, sabe-se que a Área 

Diretamente Afetada (ADA) causará impactes na paisagem, como por exemplo a 

supressão de vegetação nativa.  

O projeto de compensação de vegetação visa promover a recuperação de área 

equivalente, à área de intervenção em APP e de supressão de vegetação nativa 

ocasionada pela instalação das estruturas da PCH Cherobim. 

Compensação por supressão de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica: 

A Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) estabelece no artigo 17 que a 

supressão de vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, nos estágios 

médio e avançado de regeneração natural, somente poderá ser autorizada quando 

houver a compensação ambiental na forma de destinação de área equivalente à 

desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

Já a Resolução SEMA nº 03/2019, que estabelece procedimentos para compensação 

ambiental em supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica, determina no seu 

artigo 3º que para a compensação ambiental deve-se priorizar a restauração de áreas 

degradadas, mediante apresentação de projeto específico para tal. 
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Compensação por intervenção em Área de Preservação Permanente (APP): 

Com relação à intervenção em APP, a Resolução CONAMA nº 369/2006, em seu artigo 

5º, estabelece que as medidas de caráter compensatório de que trata este artigo 

consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP, que deverá ocorrer na 

mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente na área de influência do 

empreendimento, ou nas cabeceiras dos rios. 

Neste sentido, a compensação por intervenção em APP, que independe da presença 

ou não de vegetação, será realizada prioritariamente por meio da recuperação ou 

recomposição de locais situados nas áreas de influência do empreendimento. Neste 

caso foi considerado a recuperação de áreas na APP do futuro reservatório, delimitada 

a partir da metodologia Dias (2001). 

1.4.5. Métricas da paisagem 

Para se obter uma relação entre padrões espaciais e processos ecológicos torna-se 

necessária a quantificação destes padrões, o que pode ser realizado através das 

“métricas de paisagem” ou “índices da paisagem” (METZGER, 2003). 

• Índices de área: O índice de área permite uma análise direcionada a espécies da 

fauna que necessitam de extensas áreas verdes para sobrevivência, ou da 

possibilidade de ocorrência de espécies vegetais clímax que necessitam de 

áreas maiores e mais bem estruturadas. 

• Índices de densidade e tamanho: Os índices de densidade e tamanho são 

importantes por caracterizarem os fragmentos (quantidade, tamanho médio, 

densidade, variação etc.) e por permitirem que se ordene por grau de 

fragmentação, heterogeneidade ou outros aspectos relacionados (VOLOTÃO, 

1998 in BEZERRA, 2010).  

• Índices de borda: Baseia-se na relação perímetro/área dos fragmentos e 

permite avaliar comparativamente forma circular com forma irregular.  

• Índices de forma: Permite realizar inferências do quanto o ambiente externo da 

matriz afeta ou pode afetar cada fragmento.  
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• Índices de proximidade: A proximidade dos fragmentos influencia diretamente 

os processos de fluxo gênico, capacidade de migração de espécies e grau de 

isolamento.  

A análise da paisagem tem como produto inicial fundamental a classificação de uso do 

solo, com base nesta classificação é necessário diferenciar as classes em: habitats e 

não-habitats.  

Esta etapa permite a avaliação descritiva da situação atual da estrutura da paisagem 

como um todo, permitindo a avaliação de dados como número, porcentagem de 

vegetação, tamanho médio dentre outras características descritivas. 

Para obtenção das métricas de paisagem mencionadas na tabela 2, o arquivo shapefile 

das manchas foi convertido em raster, para posteriormente ser inserido no Fragstats 

4.2., software projetado para calcular ampla variedade de métricas de paisagem para 

padrões de mapas categóricos. 
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Tabela 2 – Índices de métricas de paisagem, software Fragstats 4.2. 

GRUPO SIGLA MÉTRICA UNIDADE OBSERVAÇÃO 

Á
R

EA
 

AREA 
Área de cada 
mancha 

hectare (ha) 
Área ocupada por cada fragmento 
na paisagem 

TCA Área total CORE hectare (ha) 
Total de área desconsiderando a 
profundidade do efeito de borda 

TLA 
Área total da 
paisagem 

hectare (ha) Área total avaliada de fragmentos 

CPLAND % CORE 
% 
(porcentagem) 

Porcentagem total da área de CORE 
em relação ao total de área de 
fragmentos 

CA Área da classe hectare (ha) 
Somatório das áreas de todas as 
manchas ou fragmentos florestais 
presentes na área em estudo. 

D
EN

SI
D

A
D

E 
E 

TA
M

A
N

H
O

 

AREA_MN 
Tamanho médio da 
mancha 

hectare (ha) 
Soma do tamanho das manchas 
dividido pelo número de manchas 

NP Número de manchas adimensional 
Número total de manchas na 
paisagem ou na classe 

AREA_SD 
Desvio padrão do 
tamanho da mancha 

hectare (ha) 
Razão da variância do tamanho das 
manchas 

AREA_CV 
Coeficiente de 
variação do tamanho 
da mancha 

% 
(porcentagem) 

Desvio padrão do tamanho da 
mancha dividido pelo tamanho 
médio da mancha, multiplicado por 
100 

B
O

R
D

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

ED Densidade de borda metro/hectare 
Quantidade de extremidades 
relativa à área da paisagem 

FO
R

M
A

 

SHAPE_MN 
Índice de forma 
médio 

adimensional 

É igual a 1 quando todas as 
manchas forem circulares e 
aumenta com a crescente 
irregularidade da forma da mancha 

P
R

O
X

IM
ID

A
D

E 

PROX_MN 
Índice médio de 
proximidade 

metro (m) 
Mensura o grau de isolamento ou 
fragmentação de uma mancha 

ENN 
Distância do vizinho 
mais próximo 

metro (m) 

Mensura o grau de isamento de 
uma mancha em relação ao vizinho 
similar mais próximo (borda com 
borda) 

CONNECT Conectividade 
% 
(porcentagem) 

Porcentagem de fragmentos da 
mesma classe que estão 
conectados considerando o raio de 
conexão informado 
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Vale lembrar que estes são alguns dos diversos índices que o software Fragstats 4.2. 

gera, porém esses foram os considerados para a aplicação da metodologia deste 

trabalho. 

1.4.6. Conectividade 

Nesta etapa, em complementação à análise estrutural da paisagem mencionada 

anteriormente e visando à obtenção de índices que reflitam a relevância para 

conectividade dos fragmentos, numericamente, foi utilizado o software Conefor 

Sensinode 2.6. (SAURA & TORNÉ, 2009), que possibilita quantificar a importância das 

áreas de habitat, além de avaliar os impactes na conectividade das mudanças de 

habitat e da paisagem. Os arquivos de entrada foram no formato .txt, de nós e de 

distâncias entre as manchas, que podem ser gerados pela extensão do Conefor 

integrada ao ArcGIS 10.6.  

O Conefor Sensinode 2.6 é baseado na teoria dos grafos, que avalia a paisagem como 

um conjunto, onde seus elementos denominados “nós” podem estar ou não 

conectados funcionalmente, de acordo com uma distância pré-estabelecida.  

A aplicação deste software permite quantificar a importância da conectividade em 

cada fragmento da paisagem como um todo (“habitats”). A avaliação quantitativa da 

paisagem caracteriza a complexa rede de conexões do meio, apresentando o grau de 

conectividade da paisagem como um todo, bem como a importância de cada nó 

dentro da mesma (PASCUAL-HORTAL & SAURA, 2006; PASCUAL-HORTAL et al., 2008 in 

DE JESUS, 2013). 

Dentre os índices previstos no programa Conefor Sensinode 2.6. utilizou-se o índice 

dPC (Delta Probability Connectivity). O dPC é um índice estatístico que descreve o grau 

de conectividade da paisagem e de cada fragmento. Avalia-se a conectividade 

funcional para fluxos biológicos selecionados, com base em um raio de dispersão pré-

estabelecido. Este índice trabalha com probabilidades variando de 0 a 1 (ou 0 a 100), 

aumentando a partir de melhores condições de conectividade (DE JESUS, 2013). 

Os valores dPC podem ser divididos em três frações distintas considerando as 

diferentes maneiras pelas quais um determinado elemento da paisagem pode 
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contribuir para a conectividade e disponibilidade do habitat na paisagem (SAURA and 

RUBIO, 2010): 

𝑑𝑃𝐶𝑖 = 𝑑𝑃𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖 + 𝑑𝑃𝐶𝑓𝑙𝑢𝑥𝑖 + 𝑑𝑃𝐶𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 

Sendo: 

dPC = grau de conectividade (importância) de cada fragmento; 

dPCintra = importância do fragmento em servir como habitat; 

dPCflux = representa o fluxo de conexões do fragmento tendo como início e fim 

de uma conexão; 

dPCconnector = contribuição da mancha para a conectividade entre outros 

fragmentos, como elemento conector. 

Obteve-se por meio destes indicadores informações, como por exemplo, quais são os 

mais importantes para manter a conectividade funcional para os grupos de fauna e 

flora. 

Os dados gerados pelo software Conefor Sensinode 2.6. são apresentados em tabelas 

com valores dos índices, podendo ser identificados por seus números identificadores 

(ID). Para a probabilidade de conexão entre as manchas, foi tomada a metade da 

amplitude das distâncias entre os nós existentes, sendo essa considerada como o valor 

de 0,5 de probabilidade (50% de chance) para dispersão ecológica. Desta forma, 

conforme a distância varia entre os fragmentos, ocorre também o aumento ou 

diminuição da probabilidade de dispersão. 

1.4.7. Método de classificação Sturges 

Com os valores obtidos das métricas e da conectividade da paisagem dos cenários em 

questão, aplicou-se a regra de Herbert Sturges, matemático alemão, que enunciou no 

ano de 1926 um método simples amplamente utilizado em estatística descritiva, para 

definir número de classes para classificar um conjunto de dados que representem uma 

amostra ou população. 

Para a aplicação do método, usou-se a seguinte fórmula: 
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Sendo: 

k = número de classes; 

n = número total de observações na amostra; 

log = logaritmo da base comum 10. 

1.4.8. Custo Total ou Caminho de Menor Custo (CMC) 

Para a aplicação da metodologia, o primeiro passo é a definição dos objetivos (a 

síntese que se pretende obter a partir da combinação de variáveis) para a seleção de 

temas de mapeamento e estruturação da base de dados cartográfica e alfanumérica 

(JALES, 2013) tornando-se fundamental para a obtenção de resultados eficazes. 

De forma ainda a verificar a conectividade entre os fragmentos e sua relação direta 

com a fauna e flora da região, é feito o cálculo do CMC ou Custo Total. 

O Custo Total é definido como uma função da distância percorrida e da dificuldade 

(atrito ou resistência), imposta pelos parâmetros estabelecidos e encontrados para 

percorrer esta distância. Em suma, quanto menor o custo de um determinado 

caminho, maior seu potencial como rota funcional para a fauna na paisagem. 

Variáveis ambientais: 

Para a definição do raster de Custo Total e tê-lo como base para determinar os 

modelos espaciais de corredores ecológicos de cada cenário, considerou-se variáveis 

ambientais que de alguma forma podem contribuir ou interferir no deslocamento de 

determinadas espécies, neste caso foi considerado a altitude, os declives, a 

proximidade a rede viária, o uso do solo e o valor do Delta Probabillity Difference (dPC) 

de cada fragmento.  

A avaliação da modelagem de múltiplos caminhos indica que há uma proximidade 

entre os corredores propostos para ambientes campestres e florestais, mostrando ser 

potencialmente eficiente para o planejamento de corredores de um determinado 

grupo de espécies (JALES, 2013). 
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Ao se trabalhar com diversos critérios geralmente estes valores apresentam-se em 

diferentes escalas de valores. Para isso usou-se a seguinte fórmula para a normalização 

dos fatores: 

 

Sendo: 

Yi = atributo normalizado do critério i; 

Xi = atributo do critério i; 

Xmin = valor mínimo da escala do critério i; 

Xmax = valor máximo da escala do critério i; 

R = intervalo de normalização. 

Em alguns casos é normal a reclassificação dos critérios. Nestes casos as variáveis 

possuem valores de importância atribuídos por “expert knowledge” (conhecimento 

especializado), para gerar a matriz de resistência por meio da técnica de análise de 

multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process), ou Processo Hierárquico, proposto por 

Saaty (1977) consiste em um método multicritério de modelagem dos dados para 

atenuar a subjetividade das interpretações, a fim de se obter uma maior confiança dos 

resultados e que vem se expandindo cada vez mais para a tomada de decisão 

multicritério e a quantificação dos atributos naturais relacionado à fragilidade 

ambiental (DIAS e SILVA, 2014). 

Para a comparação pareada dos critérios analisados fez-se a utilização de pesos 

baseado em uma escala de 1 a 9 em relação a importância do elemento da linha ao da 

coluna (SAATY, 1991).  Assim formando a Matriz de Prioridades (tabela 3). Os critérios 

usados para a área de estudo em questão foram uso do solo, índice dPC, proximidade 

à rede viária, declives e hipsometria. 
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Tabela 3 – Modelo de matriz de prioridades 

Critério C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1     

C2  1    

C3   1   

C4    1  

C5     1 

SOMA      

Fonte: Saaty, 1991. 

Para identificar a consistência da Matriz de Prioridades dos critérios (variáveis), 

multiplica-se a mesma pelo vetor peso e se alcança a Matriz de Consistência (SAATY, 

1991). 

O resultado da Razão de Consistência (RC) é determinado pela seguinte equação: 

RC = IC / IR 

Sendo: 

IR = índice tabelado em função de n (número de critérios). Conforme tabela a 

seguir: 

Tabela 4 – Valores IR para matrizes quadradas de ordem n 

n 2 3 4 5 6 7 

IR 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 

Fonte: Saaty, 1991. 

IC = índice que relaciona os critérios da Matriz de Consistência e os pesos dos 

critérios. Seguinte equação: 

IC = (λmax – n) / (n – 1), onde: 
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λmax = 1 / n x ∑ (critério Matriz Consistência / peso do critério) 

Se RC for inferior a 0,1 o grau de consistência é satisfatório, mas se RC for superior a 

0,1 podem existir sérios problemas de inconsistência e o método AHP não deverá ser 

utilizado (SAATY, 1991). Todas as etapas para a obtenção dos valores, com o algoritmo 

AHP, foram realizadas em tabelas no software Excel. 

2. Enquadramento teórico 

2.1. Ecologia da paisagem 

Segundo os autores Turner et al., (2001), a interação entre os elementos naturais 

formadores e as constantes mudanças realizadas ou não por intervenções do ser 

humano pode ser considerada como paisagem. A definição de paisagem é capaz de ser 

caracterizada pela estrutura e composição variada na constituição dos elementos que 

a integram; pelas diversas relações, tanto internas como externas; pela variação dos 

estados e pela diferença hierárquica, tipológica e individual. 

De acordo com os mesmos autores, a ecologia de paisagem realiza a análise da relação 

entre padrões espaciais e processos ecológicos que já existem. Ou seja, as distinções 

que se encontram na superficie geográfica acontecem na forma dos sistemas naturais 

espaciais, que se formam no processo de seu desenvolvimento e que manifesta-se 

constantemente pela influência dos fatores naturais e antrópicos. Sendo assim, os 

estudos que envolvem a ecologia da paisagem podem fornecer subsídios necessários 

para uma melhor caracterização ambiental, já que se baseiam na premissa de que os 

padrões dos elementos da paisagem influenciam significativamente os processos 

ecológicos. 

Com o propósito de antecipar, precaver e combater as causas raízes da redução ou 

perda da diversidade biológica alguns países propuseram ações conservadoras durante 

a Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada em 1992 em meio a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (PROBIO/SP, 2001). 

Tais propósitos orientam abordar a conservação e o uso da diversidade biológica de 

forma integrada. No qual destaca-se: 
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• a variabilidade genética das espécies; 

• indivíduos e comunidades, a população mínima viável em casos de habitats 

desmembrados; 

• habitats, ecossistemas e paisagens, em que se evidencia a ação direta do 

padrão espacial da paisagem nos processos ecológicos do ecossistema (MMA, 

2000; GUSTAFSON E PARKER, 1992). 

Com o objetivo de unir várias ciências que estudam a paisagem, foi desenvolvida 

atualmente a disciplina Ecologia da Paisagem, como também para se ter uma maior 

compreensão dos aspectos ecológicos e limites dos ecossistemas (NAVEH; LIEBERMAN, 

1994). Ecologia de paisagem pode ser mais bem determinada pelo seu foco sobre 

padrões e a heterogeneidade espacial: caracterização, natureza e temporalidade 

(FARINA, 1998; ANTROP, 2000; VAN EERVEL, 2000). 

De acordo com Forman & Godron (1986) a ecologia da paisagem pode ser analisada 

considerando três características fundamentais da paisagem: 

• Estrutura: trata-se das relações espaciais entre ecossistemas distintos ou 

elementos presentes; mais especificamente, a distribuição de energia, 

materiais e espécies, em relação a tamanhos, formas e configurações dos 

ecossistemas. 

• Função: corresponde a interações entre elementos espaciais, isto é, a 

transferências de energia, materiais e espécies ao longo das componentes dos 

ecossistemas. 

• Mudança: trata-se da alteração na estrutura e função do mosaico ecológico no 

tempo. 

Ainda especificamente sobre as paisagens, de acordo com Forman & Godron (1986), 

essas possuem uma estrutura, composta pelos elementos: fragmento, matriz e 

corredor. 

• Fragmentos: para Forman & Godron (1986) os fragmentos são superfícies não 

lineares, que estão inseridas na matriz e diferem em aparência do seu entorno, 
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variam-se em tamanho, forma, tipo de heterogeneidade e limites. Kotliar e 

Wiens (1990) complementam que os fragmentos são dinâmicos, ocorrem em 

diferentes escalas temporais e espaciais e possuem uma estrutura interna 

(VALENTE, 2001). 

• Matriz: representa o tipo de elemento com maior conectividade e que ocupa a 

maior extensão na paisagem e que, por esse motivo, tem maior influência no 

funcionamento dos outros ecossistemas (MCGARIGAL & MARKS, 1995). Em 

uma paisagem dominada por pastagem, com fragmentos de diferentes tipos 

(vegetação florestal, cultura anual etc.), o elemento matriz será a pastagem. No 

que diz respeito aos elementos que constituirão uma matriz, Forman e Godron 

(1986) mencionam que dependerá da escala de investigação e do manejo que 

vem sendo aplicado. 

• Corredores ecológicos: segundo o autor Ayres et al. (2002), o termo se refere às 

ampliações de terra com manchas constantes de vegetação que tem como 

objetivo consentir a passagem e o fluxo gênico a cerca das populações, dando 

importância para a dinâmica da paisagem e o inter-relacionamento 

fundamental entre as áreas protegidas e a serem criadas. Reduzir e previnir a  

desintegração das florestas existentes são duas das funções essenciais. Bem 

como manter e restaurar a conexão da paisagem, manter recursos hídricos e a 

facilitação do fluxo genético entre populações, aumentando, por estes meios, a 

chance de sobrevivência das comunidades (DAMSCHEN et al., 2006; MUCHAILH 

et al., 2010). 

A conectividade entre fragmentos florestais, as inúmeras espécies de animais e a 

disseminação da flora ocorrem principalmente devido a existência de corredores 

ecológicos. 

2.1.1. Fragmentação da paisagem 

Fragmento ou mancha, também nomeado por outros autores de patch, ecótopo, 

biótopo, componente da paisagem, elemento da paisagem, célula da paisagem, site, 
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entre outros termos, refere-se ao elemento básico que forma uma paisagem (URBAN 

et al.,1987 in VALENTE, 2001). 

Neste sentido, a fragmentação de um habitat (figura 8) acarreta há inúmeras 

consequências na fauna e na flora e para toda a região onde ocorre, o ecossistema se 

desequilibra trazendo prejuízos ecológicos e sociais, atingindo zonas rurais e urbanas 

(RICKLEFS, 1996). 

 

Figura 8 – Fragmentação de um habitat 

Fonte: CESPE/UnB, 2014, adapado. 

A ameaça mais séria à diversidade é a fragmentação de habitats, pois provoca-se 

danos irreversíveis, como a diminuição do fluxo gênico, causada pelo impedimento da 

dispersão de animais, pólen, esporos, sementes e propágulos; a diminuição da 

diversidade biológica; o isolamento de populações; a redução da escala de recursos 

disponíveis; o aumento e a intensificação do efeito de borda no ecossistema; os riscos 

da consangüinidade como a redução na taxa de heterozigose e a erosão genética das 

espécies (NOSS, 1987). Em termos de florestas tropicais, a fragmentação de habitats 

também é a causa principal da perda acentuada da biodiversidade (TABARELLI et al., 

1999). 

Em estudos de ecologia de paisagem, as consequências do isolamento de um 

fragmento depende-se basicamente da sua área, perímetro, e da relação 

perímetro/área consequente da forma do fragmento. São também essenciais os 

elementos, como a porcentagem de borda que a mancha possui e o grau de conexão 
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com outras manchas (COLLINGE, 1996; FLEURY e BROWN, 1997; COLLINGE, 1998; 

CHIARELLO, 1999). 

As barreiras ocasionadas pela fragmentação diminuem a dispersão dos organismos 

entre os remanescentes de vegetação resultando em mudanças na estrutura da 

comunidade, como a quebra na cadeia alimentar, modificação e/ou eliminação de 

relações ecológicas com outras espécies como polinizadores, perda de indivíduos 

reprodutivos de populações vegetais e animais, efeitos indiretos que são importantes 

sobre as espécies que restam nestes ambientes por meio de mudanças no microclima, 

entre outros efeitos de ordem física e biológica (SZMUCHROWSKI e MARTINS, 2001). 

Esses efeitos podem ser atenuados se as populações de flora e fauna não estiverem 

completamente isoladas. Sendo assim, é de fundamental importância o 

desenvolvimento de ações voltadas para promover a conectividade entre os 

fragmentos. 

3. Caracterização da área de estudo 

O futuro empreendimento será instalado no rio Iguaçu, entre os limites municipais da 

Lapa e Porto Amazonas, encontra-se na região denominada Campos Gerais do Paraná, 

região Sul do Brasil.  

Ao analisar a área de estudo atualmente (figura 9), foi possível perceber um mosaico 

predominante de ambientes antrópicos (lavouras com culturas anuais, pastagem e 

reflorestamento), campo natural e vegetação em diferentes estágios de conservação. 
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Figura 9 – Vista do rio Iguaçu, indicando os principais usos do solo da área de estudo 

Fonte: Cia Ambiental, 2019. 

3.1. Cenário 01 

O primeiro cenário de avaliação foi realizado com base na caracterização do uso e 

ocupação do solo no estado atual da paisagem. A tabela 5 apresenta o valores em área 

de cada tipologia de uso do solo. 

Tabela 5 – Classes de uso e ocupação do solo e respectivas áreas, cenário 01 

Uso do solo Área (ha) Uso do solo Área (ha) 

Agricultura 171,59 Vegetação 259,15 

Área antropizada 10,02 Massa d’água 78,12 

Campo natural 142,56 Pastagem 19,30 

Edificações 0,15 Reflorestamento 610,94 

Estradas existentes 38,17 

Total 1.330,00 
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Na figura 10, apresenta-se a distribuição do cenário 01. 

 

Figura 10 – Distribuição do uso do solo da área de estudo, cenário 01 

Na figura 11, têm-se a representação do cenário 01. 

 

Figura 11 – Uso do solo - Cenário 01 
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3.2. Cenário 02 

O segundo cenário analisado foi realizado com base no uso e ocupação do solo 

considerando as estruturas permanentes e temporárias da PCH Cherobim, instaladas. 

A tabela 6 apresenta o valores em área de cada tipologia de uso do solo. 

Tabela 6 – Classes de uso e ocupação do solo e respectivas áreas, cenário 02 

Uso do solo Área (ha) Uso do solo Área (ha) 

Agricultura 161,51 Estruturas 

temporárias 

49,22 

Área antropizada 9,29 Vegetação 188,18 

Campo natural 101,07 Massa d’água 32,97 

Edificações 0,05 Pastagem 17,32 

Estradas existentes 34,31 Reservatório (Água) 146,35 

Estruturas permanentes 13,05 Reflorestamento 576,69 

Total 1.330,00 

 

A figura 12, indica a distribuição do cenário 02. 

 

Figura 12 – Distribuição do uso do solo da área de estudo, cenário 02 
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A figura 13, tem a representação do cenário 02. 

 

Figura 13 – Uso do solo - Cenário 02 

 

3.3. Cenário 03 

Para o terceiro e último cenário avaliado, foi considerado na paisagem as estruturas 

permanentes da PCH Cherobim instaladas, além da recuperação de vegetação na Área 

de Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório conforme metodologia de 

Dias, 2001. 

Primeiramente, foi necessário a delimitação das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) dos corpos hídricos e do futuro reservatório para uma largura de 100m (figura 

14), para que posteriormente fosse possível o cálculo da FMAP. 
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Figura 14 – Delimitação de APPr e APPl 

Desta forma, realizou-se os cálculos com base na equação da metodologia (tabela 7). 

Tabela 7 – Cálculo da FMAP 

Parâmetro Valor 

APPr (km²) 1,26 

APPl (km²) 1,32 

z – faixa de APP definida pela lei federal n°12.651/2012 (m) 100,00 

Faixa de Manutenção de Área de Preservação - FMAP (m) 95,37 

 

Com o valor da Faixa de Manutenção de Área de Preservação calculada, gerou então a 

Área de Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório da PCH Cherobim 

(figura 15), com um valor total de 125,99 ha. 
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Figura 15 – Área de Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório conforme 

metodologia Dias, 2001. 

Com a delimitação da Área de Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório 

conforme metodologia de Dias, 2001, conseguiu-se as áreas de uso e ocupação do solo 

(figura 16). 
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Figura 16 – Uso do solo da FMAP calculada para o futuro reservatório 

A tabela 8 apresenta o valores de área aptas e inaptas para à recuperação. 

Tabela 8 – Uso do solo da FMAP calculada e áreas para recuperação 

Classe Uso do solo Área (ha) % Área (ha) % 

Inapto à 

recuperação 

Campo natural 32,70 25,96 75,87 60,24 

Estrutura permanente 0,36 0,29 

Vegetação 42,63 33,85 

Massa d’água 

(afluentes) 

0,18 0,14 

Apto à 

recuperação 

Agricultura 20,15 16,00 50,08 39,76 

Área antropizada 2,21 1,76 
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Edificações 0,05 0,04 

Estrada existente 2,66 2,11 

Pastagem 3,61 2,87 

Reflorestamento 21,39 16,98 

Total 125,95 100,00 125,95 100,00 

 

Foi possível perceber que dentro da FMAP calculada para o futuro reservatório está 

apto à recuperação 50,08 ha (figura 17), o equivalente a 39,76% de sua área total. 

 

Figura 17 – Áreas para recuperação na APP do futuro reservatório 

Desta forma, foi possível definir o terceiro e último cenário, buscando a paisagem 

futura após a instalação das estruturas da PCH Cherobim com áreas recuperadas. 
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Considerou que todas as áreas aptas à recuperação foram recuperadas com plantio de 

vegetação. Na tabela 9, têm-se o valores em área de cada tipologia de uso do solo. 

Tabela 9 – Uso do solo - cenário 03 

Uso do solo Área (ha) Uso do solo Área (ha) 

Agricultura 144,21 Vegetação 243,57 

Área antropizada 7,08 Massa d’água 34,64 

Campo natural 107,21 Pastagem 15,64 

Estradas existentes 33,53 Reflorestamento 584,73 

Estruturas 

permanentes 

13,05 Reservatório (Massa 

d’água) 

146,35 

Total 1.330,00 

 

A figura 18, indica a distribuição do cenário 03. 

 

Figura 18 – Distribuição do uso do solo da área de estudo, cenário 03 
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A figura 19, ilustra o cenário 03. 

 

Figura 19 – Uso do solo – cenário 03 

 

3.4. Variáveis ambientais 

Além do uso do solo mostrado anteriormente de cada cenário, usou-se para avaliar  o 

Custo Total algumas variáveis ambientais. 

3.4.1. Hipsometria 

A hipsometria é um critério com relevância em relação a paisagem. Portanto quanto 

maior for a altimetria, maior será o peso para a fauna. A seguir têm-se a distribuição 

(tabela 10) e a representação (figura 20) da hipsometria na área de estudo. 
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Tabela 10 – Distribuição da hipsometria na área de estudo 

Hipsometria 

(m) 
nº de pixel 

Tamanho 

do pixel (m) 
Área (m²) Área (ha) % 

784 - 822 10.414 12,50 1.627.187,50 162,72 12,24 

822 - 860 29.554 12,50 4.617.812,50 461,78 34,73 

860 - 898 32.911 12,50 5.142.343,75 514,23 38,68 

898 - 936 12.217 12,50 1.908.906,25 190,89 14,36 

Total 85.096,00 12,50 13.296.250,00 1.329,63 100,00 

 

 

Figura 20 – Hipsometria 
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3.4.2. Declive 

O declive é outro fator importante no que diz respeito a fauna e a flora, 

principalmente em relação ao deslocamento da fauna entre seus habitats na 

paisagem. Portanto quanto maior for o declive, maior será o custo de deslocamento. A 

seguir têm-se a distribuição (tabela 11) e a representação (figura 21) dos declives na 

área de estudo. 

Tabela 11 – Distribuição de declives na área de estudo 

Declive (°) nº de pixel 
Tamanho 

do pixel (m) 
Área (m²) Área (ha) % 

0 – 3 12.057 12,50 1.883.906,25 188,39 14,17 

3 - 8 38.698 12,50 6.046.562,50 604,66 45,48 

8 – 20 33.156 12,50 5.180.625,00 518,06 38,96 

20 – 45 1.185 12,50 185.156,25 18,52 1,39 

> 45 0 12,50 0 0 0 

Total 85.096,00 12,50 13.296.250,00 1.329,63 100,00 
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Figura 21 – Declives 

 

3.4.3. Proximidade à rede viária 

A presença de estradas e rodovias na paisagem dificultam ou até mesmo impedem a 

travessia de animais entre seus habitats. Portanto, o maior número de pistas, maior 

volume de tráfego e maior largura do acostamento também estão associados com 

maiores taxas de atropelamentos (BOITET & MEAD, 2014; CLEVENGER et al, 2015). 

Desta forma, considerar a proximidade à rede viária é de grande importância como 

variável ambiental para a análise de custo total. Na figura 22, se tem a representação 

do cenário 01.  
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Figura 22 – Proximidade à rede viária – cenário 01 

A tabela 12, mostra a distribuição em área de cada classe conforme a proximidade à 

rede viária para o cenário 01. 

Tabela 12 – Proximidade à rede viária – cenário 01 

Proximidade à 

rede viária 
nº de pixel 

Tamanho 

do pixel (m) 
Área (m²) Área (ha) % 

< 15m 1.851.312 1,00 1.851.312,00 185,13 13,92 

15m < 30m 1.396.180 1,00 1.396.180,00 139,62 10,50 

> 30m 10.051.949 1,00 10.051.949,00 1.005,19 75,60 

Total 85.096,00 1,00 13.296.250,00 1.329,63 100,00 

 

Obteve-se a representação da proximidade à rede vária para o cenário 02 (figura 23). 
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Figura 23 – Proximidade à rede viária – cenário 02 

Do mesmo modo, calculou-se a distribuição em área de cada classe conforme a 

proximidade à rede viária para o cenário 02 (tabela 13). 

Tabela 13 – Proximidade à rede viária – cenário 02 

Proximidade 

à rede viária 
nº de pixel 

Tamanho do 

pixel (m) 
Área (m²) Área (ha) % 

< 15 m 1.670.994 1,00 1.670.994,00 167,10 12,57 

15 m < 30 m 1.277.102 1,00 1.277.102,00 127,71 9,60 

> 30 m 10.351.345 1,00 10.351.345,00 1.035,13 77,85 

Total 85.096,00 1,00 13.296.250,00 1.329,63 100,00 
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E por fim, fez-se a representação da proximidade à rede viária para o cenário 03 (figura 

24). 

 

Figura 24 – Proximidade à rede viária – cenário 03 

E também, os valores em área da classificação para o cenário 03 (tabela 14). 

Tabela 14 – Proximidade à rede viária – cenário 03 

Proximidade 

à rede viária 
nº de pixel 

Tamanho do 

pixel (m) 
Área (m²) Área (ha) % 

< 15 m 1.593.152 1,00 1.593.152,00 159,32 11,98 

15 m < 30 m 1.210.330 1,00 1.210.330,00 121,03 9,10 

> 30 m 10.495.959 1,00 10.495.959,00 1.049,60 78,94 

Total 85.096,00 1,00 13.296.250,00 1.329,63 100,00 
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Além das variáveis ambientais citadas para a aplicação no método AHP do resultado do 

raster de Caminho de Menor Custo (CMC) foi considerado também a variável 

ambiental dPC de cada cenário, resultado da avaliação da conectividade entre os 

fragmentos, que serão apresentados posteriormente. 

 

4. Análise dos resultados 

4.1. Uso do solo 

A primeira análise feita foi em relação ao uso e ocupação do solo dos três cenários, 

conforme a tabela 15. 

Tabela 15 – Uso do solo de cada cenário 

Uso do solo 

Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Agricultura 171,59 12,90 161,51 12,14 144,21 10,84 

Área antropizada 10,02 0,75 9,29 0,70 7,08 0,53 

Campo natural 142,56 10,72 101,07 7,60 107,21 8,06 

Edificações 0,15 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 

Estradas existentes 38,17 2,87 34,31 2,58 33,53 2,52 

Estruturas 

permanentes 
0,00 0,00 13,05 0,98 13,05 0,98 

Estruturas 

temporárias 
0,00 0,00 49,22 3,70 0,00 0,00 

Vegetação 259,15 19,48 188,18 14,15 243,57 18,31 

Massa d'água 78,12 5,87 32,97 2,48 34,64 2,60 

Pastagem 19,30 1,45 17,32 1,30 15,64 1,18 
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Reservatório (Massa 

d'água) 
0,00 0,00 146,35 11,00 146,35 11,00 

Reflorestamento 610,94 45,94 576,69 43,36 584,73 43,96 

Total 1.330,00 100,00 1.330,00 100,00 1.330,00 100,00 

 

Levando em consideração apenas a classe de vegetação, foi possível perceber que do 

primeiro para o segundo cenário obteve-se um total de 70,97 ha de supressão de 

vegetação. E após a delimitação da FMAP com possíveis áreas para recuperação, essa 

diferença caiu para um total de 15,18 ha.  

Desta forma, ao avaliar estes valores, percebeu-se um resultado negativo. No entanto, 

vale lembrar que no 3° cenário, considerou-se apenas a recuperação de áreas na 

FMAP, a qual se enquadra na compensação por intervenção em APP. 

Porém, no caso da PCH Cherobim temos os seguintes valores de áreas para serem 

recuperadas por intervenção em APP (tabela 16). 

Tabela 16 – Compensação de vegetação por intervenção em APP 

Intervenção 

em APP (ha) 

Compensação 

de vegetação 

por intervenção 

em APP (ha) 

Lei Local 

106,38 106,38 Resolução 

Conama 

n° 

369/2006 

Recuperação de áreas degradadas 

em APP na mesma bacia 

hidrográfica, prioritriamente na área 

de estudo do empreendimento. 

 

Neste total de 106,38 ha enquadram-se todas as classes de uso e ocupação do solo 

que terão interferência pelas estruturas do projeto da PCH Cherobim (tabela 17). 
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Tabela 17 – Uso do solo na área de intervenção em APP 

 Uso do solo Área (ha) 

Estruturas do 

projeto em Área de 

Preservação 

Permanente (APP) 

Agricultura 3,90 

Área antropizada 0,73 

Campo natural 34,30 

Edificações 0,10 

Estradas existentes 1,81 

Vegetação 63,97 

Pastagem 1,27 

Reflorestamento 0,31 

Total 106,38 

 

Como apresentado anteriormente, áreas aptas para a recuperação foram de 50,08 ha, 

portanto faltou um total de 56,30ha de áreas degradadas em Área de Preservação 

Permanente (APP), mediante apresentação de projeto específico para tal. 

Vale lembrar também que é necessário a compensação por supressão de vegetação 

nativa no Bioma Mata Atlântica. Conforme a tabela 18. 
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Tabela 18 – Compensação de vegetação por supressão 

Supressão de 

vegetação 

(ha) 

Compensação 

por supressão 

de vegetação 

(ha) 

Lei Local 

70,97 70,97 Lei Federal n° 

11.428/2006 (Lei da 

Mata Atlântica) / 

Resolução Sema n° 

03/2019. 

Destinação de área 

equivalente à desmatada, 

com as mesmas 

características ecológicas 

ou restauração de áreas 

degradas, na mesma bacia 

hidrográfica. 

 

Se fosse levado em consideração a lei e resoluções citadas, ainda faltariam para 

recuperação de áreas degradadas em APP um total de 56,30 ha e 70,97 ha para 

destinação de área equivalente à desmatada ou restauração de áreas degradadas, 

desta forma teríamos um 4° e último cenário, este necessário à apresentação junto ao 

órgão responsável, no qual com certeza haveria uma melhora considerável na 

paisagem, principalmente em relação aos fragmentos de vegetação. 

Na tabela 19, têm-se os resultados dos mapas categorizados por áreas em hectares, 

conforme o método de classificação de Sturges para o cenário 01. 

Tabela 19 – Classificação Sturges para as áreas em ha – cenário 01 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

75,0604 7,0426 10,6581 

 

A figura 25, mostra os fragmentos de vegetação por classe, em hectare, conforme 

cálculos realizados do cenário 01. 
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Figura 25 – Fragmentos de vegetação por ha – cenário 01 

A tabela 20, apresenta os cáculos dos mapas categorizados por áreas em hectares, 

conforme o método de classificação de Sturges para o cenário 02. 

Tabela 20 – Classificação Sturges para as áreas em ha – cenário 02 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

39,3092 6,1375 6,4048 

 

A figura 25, ilustra as manchas de vegetação classificadas, em hectare, conforme 

resultados do cenário 02. 
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Figura 26 – Fragmentos de vegetação por ha – cenário 02 

Por último, realizou-se os cálculos da classes em hectare, de acordo com o método de 

Sturges para o cenário 03 (Tabela 21). 

Tabela 21 – Classificação Sturges para as áreas em ha – cenário 03 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

103,3926 7,4907 13,8028 

 

Por fim, a representação do cenário 03 (figura 27). 
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Figura 27 – Fragmentos de vegetação por ha – cenário 03 

De acordo com as classificações, é possível observar os intervalos e número de classes 

para cada cenário, conforme a tabela 22. 

Tabela 22 – Classes em hectare de cada cenário 

Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03 

Intervalo 

em ha 

Classe N° de 

manchas 

Intervalo 

em ha 

Classe N° de 

manchas 

Intervalo 

em ha 

Classe N° de 

manchas 

00,0029  

10,6610 

1 84 00,0029 

06,4077 

1 74 00,0062 

13,8090 

1 76 

10,6611 

21,3192 

2 4 06,4078 

12,8126 

2 4 13,8091 

27,6120 

2 2 

21,3193  

31,9774 

3 1 12,8127 

19,2175 

3 3 27,6121 

41,4149 

3 0 
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31,9775 

42,6356 

4 0 19,2176 

25,6224 

4 0 41,4150 

55,2178 

4 0 

42,6357  

53,2938 

5 0 25,6225 

32,0273 

5 0 55,2179 

69,0207 

5 0 

53,2939 

63,9520 

6 0 32,0274 

38,4322 

6 0 69,0208 

82,8236 

6 0 

63,9521 

74,6101 

7 0 38,4323 

44,8370 

7 1 82,8237 

96,6266 

7 0 

74,6102 

85,2683 

8 1 - - - 96,6267 

110,4295 

8 1 

Total de manchas 90 Total de manchas 82 Total de manchas 79 

 

De acordo com os resultados obtidos, percebeu-se que os valores de área, quantidade 

de classes e o número de fragmentos do cenário 2 em relação ao cenário 1, caíram 

consideravelmente, isto devido à supressão da vegetação, necessário para a instalação 

das estruturas do empreendimento.  

Já no cenário 3, é possível perceber que o número de manchas continuou diminuindo, 

mas que o número de classes voltou a ser 8 e os valores de áreas aumentaram. 

Portanto pode-se concluir que, houve um aumento no tamanho dos fragmentos 

maiores, o que é positivo quando se pensa em relação à conectividade da paisagem e 

aos habitats para a fauna. 
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4.2. Métricas da paisagem 

4.2.1. Métricas de área, densidade e tamanho 

Cenário 01 

As tabelas 23 e 24, exibem os resultados obtidos para as métricas de área, densidade e 

tamanho, referente ao cenário 01. 

Tabela 23 – Resultados das métricas de área – cenário 01 

Classes CA(ha) CA(%) TLA(ha) TCA(ha) CPLAND(%) 

0,0029 ha < 10,6610 ha 92,21 35,58 259,16 2,51 0,97 

10,6611 ha < 21,3192 ha 62,02 23,93 259,16 12,63 4,88 

21,3193 ha < 31,9774 ha 29,86 11,52 259,16 2,08 0,80 

74,6102 ha < 85,2683 ha 75,06 28,96 259,16 5,41 2,09 

Legenda: CA – área da classe; TLA – área total avaliada; TCA – área total de cada classe 

desconsiderando o efeito de borda (50 metros); CPLAND – porcentagem de área núcleo (core). 

Fonte: Autor, 2020. 

Tabela 24 – Resultados das métricas de densidade e tamanho – cenário 01 

Classes 
NP NP (%)  

AREA_MN  

(ha) 

AREA_CV 

(%) 

AREA_SD 

(ha) 

0,0029 ha < 10,6610 ha 84,00 93,33 1,10 159,25 1,75 

10,6611 ha < 21,3192 ha 4,00 4,44 15,51 20,44 3,17 

21,3193 ha < 31,9774 ha 1,00 1,11 29,86 0,00 0,00 

74,6102 ha < 85,2683 ha 1,00 1,11 75,06 0,00 0,00 

NP – número de fragmentos; AREA_MN – tamanho médio da mancha; AREA_CV – coeficiente 

de variação do tamanho da mancha; AREA_SD – desvio padrão do tamanho da mancha. Fonte: 

Autor, 2020. 
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Foram mapeados 90 fragmentos de habitat no cenário 01, sendo que a maioria 

(93,33%) está enquadrada na classe 01 (entre 0,0029 e 10,6610 ha), que apresentaram 

área média de 1,10 ha. As demais classes apresentaram as restantes 6 manchas, com 4 

delas entre 10,6611 e 21,3192 ha e apenas 1 fragmento na classe 3 (entre 21,3193 ha 

e 31,9774 ha) e outro na classe 8 (74,6102 ha < 85,2683 ha). 

Gráfico 1 - Área de cada classe (CA) – cenário 01 

 

Embora os fragmentos da classe 1 se apresentaram em maior número (gráfico 1), os 

mesmos em questão de ocupação representam um total de 92,21 ha (35,58%) da área 

de vegetação, enquanto as 2 manchas de classes 3 e 8, ocupam juntas 104,92 ha 

(40,48 %) de vegetação. Desta forma fica claro que o ambiente apresenta atualmente 

uma baixa fragmentação florestal, com fragmentos de grandes proporções que 

ocupam a maior parte da área. 

Ao verificar a totalidade da área estudada, a média de tamanho dos fragmentos é de 

2,88 ha, fortemente influenciada pela grande quantidade de pequenos fragmentos 

encontrados. 
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Cenário 02 

Obteve-se também os resultados das métricas de área, densidade e tamanho para o 

cenário 02 (tabelas 25 e 26). 

Tabela 25 – Resultados das métricas de área – cenário 02 

Classes CA(ha) CA(%) TLA(ha) TCA(ha) CPLAND(%) 

0,0029 ha < 6,4077 ha 68,50 36,40 188,19 0,37 0,20 

6,4078 ha < 12,8126 ha 33,45 17,77 188,19 0,80 0,42 

12,8127 ha < 19,2175 ha 27,17 14,44 188,19 4,97 2,64 

19,2176 ha < 25,6224 ha 19,76 10,50 188,19 6,54 3,47 

38,4323 ha < 44,8370 ha 39,31 20,89 188,19 0,77 0,41 

Legenda: CA – área da classe; TLA – área total avaliada; TCA – área total de cada classe 

desconsiderando o efeito de borda (50 metros); CPLAND – porcentagem de área núcleo (core).  

Tabela 26 – Resultados das métricas de densidade e tamanho – cenário 02 

Classes 
NP NP (%)  

AREA_MN  

(ha) 

AREA_CV 

(%) 

AREA_SD 

(ha) 

0,0029 ha < 6,4077 ha 74,00 90,24 0,93 130,35 1,21 

6,4078 ha < 12,8126 ha 4,00 4,88 8,36 25,65 2,14 

12,8127 ha < 19,2175 ha 2,00 2,44 13,58 5,07 0,69 

19,2176 ha < 25,6224 ha 1,00 1,22 19,76 0,00 0,00 

38,4323 ha < 44,8370 ha 1,00 1,22 39,31 0,00 0,00 

NP – número de fragmentos; AREA_MN – tamanho médio da mancha; AREA_CV – coeficiente 

de variação do tamanho da mancha; AREA_SD – desvio padrão do tamanho da mancha.  

Ao analisar o cenário 02, se tem 82 fragmentos de habitat, 8 a menos que o cenário 01, 

sendo que a maioria (90,24%) está enquadrada na classe 01 (entre 0,0029 ha e 6,4077 
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ha), que apresentaram área média de 0,93 ha porém com intervalo entre as classes 

menor, uma alteração de 10,6581 ha para 6,4048 ha. As demais classes se dividiram 

em outras 4, sendo 4 fragmentos na classe 02 (6,4078 ha < 12,8126 ha), 2 na classe 03 

(12,8127 ha < 19,2175 ha ) e apenas 1 mancha na classe 04 (19,2176 ha < 25,6224 ha) 

e outra na classe 7 (38,4323 ha < 44,8370 ha). 

Gráfico 2 - Área de cada classe (CA) – cenário 02 

 

Apesar de os fragmentos da classe 01 apresentarem maior número (gráfico 2), os 

mesmos em questão de ocupação representam um total de 68,50 ha (36,40%) da área 

de vegetação, enquanto as 2 manchas de classes 04 e 07, ocupam juntas 59,07 ha 

(31,39 %) de vegetação. Desta forma fica claro que o ambiente comparado com o 

cenário 01, apresenta uma maior fragmentação florestal, com manchas de grandes 

proporções com menores valores de área, logo menor representatividade. 

Ao considerar a totalidade da área estudada, a média de tamanho das manchas é de 

2,30 ha, valor menor comparado ao cenário 01. 
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Cenário 03 

E por fim, conseguiu-se os valores das métricas de área, densidade e tamanho do 

cenário 03 (tabelas 27 e 28). 

Tabela 27 – Resultados das métricas de área – cenário 03 

Classes CA(ha) CA(%) TLA(ha) TCA(ha) CPLAND(%) 

0,0062 ha < 13,8090 ha 105,67 43,38 243,59 5,19 2,13 

13,8091 ha < 27,6120 ha 34,51 14,17 243,59 8,09 3,32 

96,6267 ha < 110,4295 ha 103,40 42,45 243,59 1,06 0,43 

Legenda: CA – área da classe; TLA – área total avaliada; TCA – área total de cada classe 

desconsiderando o efeito de borda (50 metros); CPLAND – porcentagem de área núcleo (core).  

Tabela 28 – Resultados das métricas de densidade e tamanho – cenário 03 

Classes 
NP NP (%)  

AREA_MN  

(ha) 

AREA_CV 

(%) 

AREA_SD 

(ha) 

0,0062 ha < 13,8090 ha 76,00 96,20 1,39 174,28 2,42 

13,8091 ha < 27,6120 ha 2,00 2,53 17,26 14,51 2,50 

96,6267 ha < 110,4295 ha 1,00 1,27 103,40 0,00 0,00 

NP – número de fragmentos; AREA_MN – tamanho médio da mancha; AREA_CV – coeficiente 

de variação do tamanho da mancha; AREA_SD – desvio padrão do tamanho da mancha.  

Avaliando o cenário 03, percebe-se novamente uma queda no número de fragmentos 

de habitat, desta vez temos um total de 79, sendo que a maioria (96,20%) se enquadra 

na classe 01 (0,0062 ha < 13,8090 ha), que apresentaram área média de 1,39 ha. No 

entanto o intervalo entre classes aumentou comparado aos outros cenários, com valor 

de 13,8028 ha, foi possível perceber também que neste cenário, apenas 3 classes 

obtiveram elementos. Sendo 2 fragmentos na classe 02 (13,8091 ha < 27,6120 ha) e 

apenas 1 na classe 08 (96,6267 ha < 110,4295 ha). 
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Gráfico 3 - Área de cada classe (CA) – cenário 03 

 

Ainda que os fragmentos da classe 01 apresentaram um maior número (gráfico 3), os 

mesmos em questão de ocupação representam um total de 105,67 ha (43,38%) da 

área de vegetação, enquanto as 2 manchas restantes, ocupam juntas 137,91 ha (57,62 

%) de vegetação. Desta maneira fica claro que o ambiente apresenta uma menor 

fragmentação, quando comparado aos cenários anteriores, com fragmentos de 

grandes proporções ocupando a maior parte da área. 

Ao apurar a totalidade da área estudada, a média de tamanho dos fragmentos é de 

3,08 ha, percebe-se também um aumento, quando comparado aos demais cenários. 

4.2.2. Métricas de borda e forma 

Cenário 01 

A tabela 29, exibe os resultados obtidos para as métricas de borda e forma, referente 

ao cenário 01. 

Tabela 29 – Resultados das métricas de borda e forma – cenário 01 

Classes TE (km) ED (m/ha) SHAPE_MN  

0,0029 ha < 10,6610 ha 62,83 242,42 1,95 

10,6611 ha < 21,3192 ha 16,36 63,14 2,62 

21,3193 ha < 31,9774 ha 15,95 61,53 7,29 
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74,6102 ha < 85,2683 ha 29,25 112,87 8,44 

Total 124,39 479,96  

Legenda: TE – total de borda; ED – densidade de borda; SHAPE_MN – índice de forma médio;  

As métricas relacionadas às bordas (perímetro) dos fragmentos indicam que ao todo, 

os 90 fragmentos possuem 124,39 km de borda, sendo a densidade igual a 479,96 

m/ha, com destaque para a elevada densidade de borda dos fragmentos da classe 01 

(entre 0,0029 e 10,6610 ha)  com 242,42 m/ha. 

Gráfico 4 – Total de borda (TE) em km de cada classe – cenário 01 

 

Gráfico 5 – Densidade de borda (ED) de cada classe – cenário 01 

 

Foi possível evidenciar que a área atual já se apresenta fortemente influenciada pelo 

efeito de borda, visto que, do total de 259,16 ha de fragmentos florestais, apenas 
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22,63 ha representam área denominadas como núcleo (TCA) (tabela 23), ou seja, áreas 

que estão localizadas mais para o interior dos fragmentos e que não sofrem a ação do 

efeito de borda, considerado para esse estudo como o efeito negativo ou positivo em 

uma profundidade de 50 metros no sentido da margem do fragmento em direção ao 

centro do mesmo. 

Já o índice de forma médio (SHAPE_MN) (gráfico 6), que representa a regularidade do 

formato do fragmento e considera fragmentos com valores próximos a 1 como sendo 

os mais regulares, geralmente circulares ou quadrados, apresentou o menor valor para 

a classe 01 (0,0062 ha < 13,8090 ha), com o valor de 1,95. E resultou nos maiores 

valores para as classes 03 (21,3193 ha < 31,9774 ha) e 08 (74,6102 ha < 85,2683 ha), 

com valores de 7,29 e 8,44 respectivamente, demonstrando que as 2 manchas são 

bastante irregulares. 

Gráfico 6 – Índice de forma médio (SHAPE_MN) das manchas – cenário 01 

 

De maneira geral, mesmo a área apresentando baixa fragmentação, as intervenções 

que já foram realizadas ao longo dos anos criam e ambientes abertos que modificam a 

forma das manchas, conferindo aos mesmos a irregularidade aqui demonstrada. Além 

disso, o ambiente é ocupado por rios e outras características naturais que modificam o 

formato desses fragmentos. 

A forma encontrada dos elementos auxilia na avaliação dos mesmos que podem estar 

submetidos com mais intensidade ao efeito de borda, sendo para o cenário 01 as 

classes mais afetadas as de maiores valores, classes 07 (7,29) e 08 (8,44). 
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Cenário 02 

Obteve-se também os resultados das métricas de borda e forma, para o cenário 02 

(tabela 30). 

Tabela 30 – Resultados das métricas de borda e forma – cenário 02 

Classes TE (km) ED (m/ha) SHAPE_MN  

0,0029 ha < 6,4077 ha 51,97 276,14 1,95 

6,4078 ha < 12,8126 ha 14,35 76,26 3,11 

12,8127 ha < 19,2175 ha 7,49 39,82 2,53 

19,2176 ha < 25,6224 ha 3,92 20,81 2,20 

38,4323 ha < 44,8370 ha 19,46 103,38 7,75 

Total 97,19 516,41  

Legenda: TE – total de borda; ED – densidade de borda; SHAPE_MN – índice de forma médio;  

As métricas relacionadas às bordas (perímetro) dos fragmentos do cenário 02 indicam 

que ao todo, os 82 fragmentos possuem 97,19 km de borda, valor menor comparado 

ao cenário 01, porém com valor maior de densidade, igual a 516,41 m/ha, ênfase para 

a elevada densidade de borda dos fragmentos da classe 01 (0,0029 ha < 6,4077)  com 

276,14 m/ha. 

Gráfico 7 – Total de borda (TE) em km de cada classe – cenário 02 
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Gráfico 8 – Densidade de borda (ED) de cada classe – cenário 02 

 

Foi possível revelar que a área no cenário 02 se apresenta fortemente influenciada 

pelo efeito de borda, visto que, do total de 188,19 ha de fragmentos florestais, apenas 

13,45 ha representam área denominadas como núcleo (TCA) (figura 25), ou seja, áreas 

que estão localizadas mais para o interior dos fragmentos e que não sofrem a ação do 

efeito de borda, uma inferioridade de 9,18 ha, em relação ao cenário 01. 

Ao se comparar os índices de forma médio (SHAPE_MN) (gráfico 9) em relação ao 

cenário 01, percebeu-se que o menor valor apresentado também foi o da classe 01 

(0,0029 ha < 6,4077 ha), com o valor de 1,95 coincidentemente igual. Resultou no 

maior índice para a classe 07 (38,4323 ha < 44,8370 ha), com valor de 7,75 

demonstrando que apenas 1 mancha se destaca por ser mais irregular quando 

comparada as outras. 

Gráfico 9 – Índice de forma médio (SHAPE_MN) das manchas – cenário 02 
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De maneira geral, a intervenção ocasionada pela instalação da PCH Cherobim, 

acarretou a modificação na forma das manchas, com maior irregularidade apenas ao 

maior fragmento, submetido com mais intensidade ao efeito de borda. 

 

Cenário 03 

A tabela 31, exibe os resultados das métricas de borda e forma, para o cenário 03. 

Tabela 31 – Resultados das métricas de borda e forma – cenário 03 

Classes TE (km) ED (m/ha) SHAPE_MN  

0,0062 ha < 13,8090 ha 65,80 270,13 2,00 

13,8091 ha < 27,6120 ha 8,88 36,47 2,72 

96,6267 ha < 110,4295 ha 39,64 162,75 9,75 

Total 114,32 469,35  

Legenda: TE – total de borda; ED – densidade de borda; SHAPE_MN – índice de forma médio;  

Por fim, avaliando as métricas relacionadas às bordas (perímetro) dos fragmentos do 

cenário 03 percebeu-se que ao todo, os 79 fragmentos possuem 114,32 km de borda e 

densidade igual a 469,35 m/ha, valores inferiores ao cenário 01, porém superiores em 

relação ao cenário 02, destaque para a elevada densidade de borda dos fragmentos da 

classe 01 (0,0062 ha < 13,8090 ha)  com 270,13 m/ha. 
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Gráfico 10 – Total de borda (TE) em km de cada classe – cenário 03 

 

Gráfico 11 – Densidade de borda (ED) de cada classe – cenário 03 

 

Foi possível mostrar que a área no cenário 03 também se mostra fortemente 

influenciada pelo efeito de borda, visto que, do total de 243,59 ha de fragmentos 

florestais, apenas 14,34 ha representam área denominadas como núcleo (TCA) (figura 

27), ou seja, áreas que estão localizadas mais para o interior dos fragmentos e que não 

sofrem a ação do efeito de borda, valor ainda inferior em relação ao cenário 01. 

Ao se comparar os índices de forma médio (SHAPE_MN) (gráfico 12) em relação aos 

demais cenários, percebeu-se que o menor valor apresentado também foi o da classe 

01 (0,0062 ha < 13,8090 ha), com valor de 2,00. Resultou no maior índice para a classe 

08 (96,6267 ha < 110,4295 ha), com valor de 9,75 demonstrando que apenas 1 mancha 

se destaca por ser mais irregular quando comparada as outras e por obter o maior 

valor de índice médio nas 3 avaliações. 
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Gráfico 12 – Índice de forma médio (SHAPE_MN) das manchas – cenário 03 

 

De maneira geral, a recuperação de área degradadas na Área de Preservação 

Permanente (APP) do reservatório, acarretou novamente na modificação na forma das 

manchas, com maior irregularidade apenas ao maior fragmento, submetido com mais 

intensidade ao efeito de borda. 

 

4.2.3. Métricas de proximidade e conectividade 

Cenário 01 

A tabela 32, mostra os resultados conseguidos para as métricas de proximidade e 

conectividade, referente ao cenário 01. 

Tabela 32 – Resultados das métricas de proximidade e conectividade – cenário 01 

Classes 
PROX_MN  

 ENN_MN 

(m) 

CONNECT 

(%) 

0,0029 ha < 10,6610 ha 1.018,12 56,08 77,05 

10,6611 ha < 21,3192 ha 5.793,52 646,49 66,67 

21,3193 ha < 31,9774 ha 0,00  N/A  0,00 

74,6102 ha < 85,2683 ha 0,00  N/A  0,00 

PROX_MN – índice médio de proximidade; ENN_MN – distância do vizinho mais próximo; 

CONNECT – conectividade.  
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Em relação as métricas de proximidade da área do cenário 01, os índices (gráfico 13) 

apresentaram uma melhor conectividade para os fragmentos da classe 02 (10,6611 ha 

< 21,3192 ha) com índice de proximidade de 5.793,52, enquanto as classes 03 (21,3193 

ha < 31,9774 ha) e 08 (74,6102 ha < 85,2683 ha) apresentaram 0,00 no índice de 

proximidade, fato que se explica pois ocorre somente um fragmento em cada uma 

destas duas classes. 

Gráfico 13 – Índice de proximidade (PROX_MN) de cada classe – cenário 01 

 

É importante explicar que o índice de proximidade (PROX_MN) é adimensional e 

baseado na proximidade e tamanho dos fragmentos dentro de uma mesma classe, 

avaliando todos os fragmentos em relação ao fragmento focal dentro de uma área pré-

determinada, de forma que áreas com fragmentos maiores e mais próximos tendem a 

apresentar índice maior, enquanto área com fragmentos menores e mais esparsos 

tendem a apresentam índices menores.  

Já para o índice que considera a distância mais próxima em relação a fragmentos de 

mesma classe (ENN_MN) (gráfico 14), ele apresentou a maior distância para classe 02 

(10,6611 ha < 21,3192 ha)  , com uma distância entre os fragmentos de 646,49 metros. 

Já os fragmentos da classe 01 (0,0029 ha < 10,6610 ha), menores em área, a distância 

foi de 56,08 metros.  
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Gráfico 14 – Distância do vizinho mais próximo em metros (ENN_MN) – cenário 01 

 

Essas distâncias são importantes em avaliações de paisagem, pois podem demonstrar 

um aumento do isolamento ou da fragmentação após a implantação de um 

empreendimento, visto apresentar a possibilidade no aumento das distâncias caso 

haja a supressão de manchas dentro da mesma classe de tamanho. 

Com relação à probabilidade de conexão (gráfico 15) com o fragmento mais próximo,  

observa-se que os fragmentos da classe 01 (0,0029 ha < 10,6610 ha) apresentam 

77,05% de probabilidade e as manchas da classe 02 (10,6611 ha < 21,3192 ha) 

apresentam 66,67% de probabilidade. As outras classes não apresentam este 

parâmetro, visto que possuem somente um fragmento. 

Gráfico 15 – Probabilidade de conexão (CONNECT) – cenário 01 
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Cenário 02 

Cálculou-se também os valores das métricas de proximidade e conectividade do 

cenário 02 (tabela 33). 

Tabela 33 – Resultados das métricas de proximidade e conectividade – cenário 02 

Classes 
PROX_MN  

 ENN_MN 

(m) 

CONNECT 

(%) 

0,0029 ha < 6,4077 ha 673,25 76,85 72,79 

6,4078 ha < 12,8126 ha 0,23 1.319,05 66,67 

12,8127 ha < 19,2175 ha 0,01 3.805,62 0,00 

19,2176 ha < 25,6224 ha 0,00  N/A  0,00 

38,4323 ha < 44,8370 ha 0,00  N/A  0,00 

PROX_MN – índice médio de proximidade; ENN_MN – distância do vizinho mais próximo; 

CONNECT – conectividade.  

Já para o cenário 02, para as métricas de proximidade, os índices (gráfico 16) 

apresentaram uma melhor conectividade para os fragmentos da classe 01 (0,0029 ha < 

6,4077 ha) com índice de proximidade de 673,25 valor bem abaixo quando comparado 

ao maior índice do cenário 01, enquanto as classes 04 (19,2176 ha < 25,6224 ha) e 07 

(38,4323 ha < 44,8370 ha) apresentaram 0,00 no índice de proximidade, fato que se 

explica pois ocorre somente um fragmento em cada uma destas duas classes. 
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Gráfico 16 – Índice de proximidade (PROX_MN) de cada classe – cenário 02 

 

Em relação ao índice que considera a distância mais próxima em relação a fragmentos 

de mesma classe (ENN_MN) (gráfico 17), ele apresentou a maior distância para classe 

03 (12,8127 ha < 19,2175 ha), com uma distância entre os fragmentos de 3.805,62 

metros. Já as manchas da classe 01 (0,0029 ha < 10,6610 ha), menores em área, porém 

em maior quantidade, a distância foi de 76,85 metros, quando comparamos ao cenário 

01 é possível perceber um aumento de distâncias entre fragmentos de cada classe. 

Gráfico 17 – Distância do vizinho mais próximo em metros (ENN_MN) – cenário 02 

 

Focando na probabilidade de conexão (gráfico 18) com o fragmento mais próximo,  

observa-se que os fragmentos da classe 01 (0,0029 ha < 6,4077 ha) apresentam 

72,79% de probabilidade e as manchas da classe 02 (6,4078 ha < 12,8126 ha) 

apresentam 66,67% de probabilidade, este o mesmo valor, quando comparado ao 

cenário 01. As outras classes não apresentam este parâmetro, destaque para a classe 
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03 (12,8127 ha < 19,2175 ha) onde mesmo com a presença de 2 fragmentos não 

possuem nenhuma conexão. 

Gráfico 18 – Probabilidade de conexão (CONNECT) – cenário 02 

 

 

Cenário 03 

Finalmente, obteve-se os resultados de proximidade e conectividade para o cenário 03 

(tabela 34). 

Tabela 34 – Resultados das métricas de proximidade e conectividade – cenário 03 

Classes 
PROX_MN  

 ENN_MN 

(m) 

CONNECT 

(%) 

0,0062 ha < 13,8090 ha 821,01 46,19 78,18 

13,8091 ha < 27,6120 ha 10.785,56 4,00 100,00 

96,6267 ha < 110,4295 ha 0,00  N/A  0,00 

PROX_MN – índice médio de proximidade; ENN_MN – distância do vizinho mais próximo; 

CONNECT – conectividade. Fonte: Autor, 2020. 

Ao avaliar o cenário 03, para as métricas de proximidade, os índices (gráfico 19) 

apresentaram uma melhor conectividade para os fragmentos da classe 02 (0,0062 ha < 

13,8090 ha) com índice de proximidade de 10.785,56 valor superior quando 
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< 110,4295 ha) apresentou 0,00 no índice de proximidade, fato que se explica pois 

ocorre somente um fragmento nesta classe. 

Gráfico 19 – Índice de proximidade (PROX_MN) de cada classe – cenário 03 

 

O índice que considera a distância mais próxima em relação a fragmentos de mesma 

classe (ENN_MN) (gráfico 20), ele apresentou a maior distância para classe 01 (0,0062 

ha < 13,8090 ha), com uma distância entre os fragmentos de 46,19 metros. Já as 

manchas da classe 02 (13,8091 ha < 27,6120 ha), a distância foi de 4,00 metros, 

quando comparamos aos demais cenários é possível perceber que o cenário 03 é o 

caso com maior proximidade entre os elementos. 

Gráfico 20 – Distância do vizinho mais próximo em metros (ENN_MN) – cenário 03 
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27,6120 ha) apresentaram 100,00% de probabilidade. A classe 08 (96,6267 ha < 

110,4295 ha) não apresentou este parâmetro, por possuir apenas um elemento. Desta 

forma, pode-se concluir que o cenário 03 acaba sendo o melhor caso quando se avalia 

a proximidade e a conectividade. 

Gráfico 21 – Probabilidade de conexão (CONNECT) – cenário 03 

 

 

4.3. Conectividade 

Para uma avaliação da conexão entre os fragmentos, conseguiu-se os índices de 

conectividade para cada um dos cenários (figuras 28, 30 e 32). Por meio destes 

resultados, foi possível um análise mais aprofundada relacionada à conectividade. 
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4.3.1. Cenário 01 

Figura 28 – Índices de conectividade por fragmento – cenário 01 

Legenda: dA: % do fragmento em relação a área total; dPC: índice de importância do 

fragmento (Delta Probability Connectivity); dPCintra: capacidade do fragmento em servir como 

ID
Área 

(ha)
dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect ID

Área 

(ha)
dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect

52 0,00 0,00 0,0023 0,0000 0,0023 0,0000 7 0,52 0,20 0,3559 0,0004 0,3554 0,0000

55 0,01 0,00 0,0045 0,0000 0,0045 0,0000 12 0,46 0,18 0,3620 0,0004 0,3613 0,0003

67 0,01 0,00 0,0084 0,0000 0,0084 0,0000 38 0,46 0,18 0,3900 0,0004 0,3669 0,0228

62 0,02 0,01 0,0160 0,0000 0,0160 0,0000 69 0,57 0,22 0,4402 0,0005 0,4397 0,0000

58 0,02 0,01 0,0180 0,0000 0,0180 0,0000 34 0,65 0,25 0,4578 0,0007 0,4571 0,0001

16 0,03 0,01 0,0237 0,0000 0,0237 0,0000 11 0,60 0,23 0,4798 0,0006 0,4792 0,0000

25 0,03 0,01 0,0255 0,0000 0,0255 0,0000 76 0,65 0,25 0,4802 0,0007 0,4782 0,0014

59 0,04 0,02 0,0309 0,0000 0,0309 0,0000 63 0,68 0,26 0,5067 0,0008 0,5030 0,0029

33 0,05 0,02 0,0364 0,0000 0,0364 0,0000 80 0,67 0,26 0,5278 0,0008 0,5270 0,0000

53 0,05 0,02 0,0372 0,0000 0,0372 0,0000 75 0,29 0,11 0,5647 0,0001 0,2143 0,3502

24 0,03 0,01 0,0407 0,0000 0,0245 0,0162 81 0,77 0,30 0,6134 0,0010 0,6021 0,0103

44 0,06 0,02 0,0515 0,0000 0,0515 0,0000 47 0,98 0,38 0,6834 0,0016 0,6818 0,0000

71 0,08 0,03 0,0560 0,0000 0,0559 0,0000 83 0,98 0,38 0,7191 0,0016 0,7176 0,0000

17 0,07 0,03 0,0570 0,0000 0,0570 0,0000 79 1,14 0,44 0,8345 0,0021 0,8323 0,0001

56 0,08 0,03 0,0573 0,0000 0,0573 0,0000 66 1,30 0,50 0,9568 0,0028 0,9514 0,0026

45 0,07 0,03 0,0625 0,0000 0,0567 0,0058 4 1,39 0,54 0,9807 0,0032 0,9775 0,0000

18 0,09 0,03 0,0720 0,0000 0,0720 0,0000 20 1,27 0,49 0,9939 0,0026 0,9912 0,0000

42 0,09 0,03 0,0818 0,0000 0,0718 0,0100 49 1,31 0,50 1,0340 0,0028 1,0303 0,0008

78 0,11 0,04 0,0909 0,0000 0,0829 0,0080 23 1,15 0,44 1,0782 0,0022 0,9145 0,1616

57 0,12 0,04 0,0909 0,0000 0,0909 0,0000 68 1,45 0,56 1,0923 0,0035 1,0589 0,0299

32 0,12 0,05 0,0919 0,0000 0,0915 0,0005 40 1,39 0,54 1,1098 0,0032 1,0984 0,0082

22 0,04 0,01 0,1235 0,0000 0,0301 0,0935 28 1,75 0,68 1,2765 0,0050 1,2715 0,0000

90 0,18 0,07 0,1407 0,0001 0,1406 0,0000 6 1,83 0,70 1,3078 0,0055 1,3023 0,0000

37 0,16 0,06 0,1420 0,0000 0,1128 0,0292 13 1,61 0,62 1,4402 0,0043 1,2521 0,1839

65 0,19 0,07 0,1473 0,0001 0,1463 0,0010 3 1,86 0,72 1,4890 0,0057 1,4715 0,0118

77 0,20 0,08 0,1480 0,0001 0,1444 0,0036 15 1,76 0,68 1,5489 0,0051 1,3785 0,1653

74 0,21 0,08 0,1529 0,0001 0,1528 0,0000 35 1,96 0,76 1,6495 0,0063 1,5498 0,0933

61 0,23 0,09 0,1660 0,0001 0,1656 0,0003 39 1,41 0,54 1,8484 0,0033 1,0903 0,7549

21 0,21 0,08 0,1703 0,0001 0,1655 0,0048 60 2,46 0,95 1,9267 0,0099 1,9086 0,0081

87 0,24 0,09 0,1764 0,0001 0,1763 0,0000 2 2,60 1,00 1,9335 0,0111 1,9213 0,0011

88 0,24 0,09 0,1950 0,0001 0,1861 0,0089 70 2,21 0,85 2,1874 0,0081 1,6121 0,5672

43 0,25 0,10 0,1989 0,0001 0,1988 0,0000 73 2,06 0,80 2,5135 0,0070 1,5096 0,9969

82 0,27 0,11 0,2022 0,0001 0,2021 0,0000 64 3,68 1,42 3,0165 0,0223 2,8800 0,1141

86 0,29 0,11 0,2167 0,0001 0,2138 0,0028 29 6,77 2,61 4,7823 0,0755 4,7067 0,0000

30 0,29 0,11 0,2345 0,0001 0,2344 0,0000 26 6,34 2,45 5,0141 0,0662 4,9141 0,0338

36 0,38 0,15 0,2704 0,0002 0,2677 0,0025 31 4,89 1,89 5,4244 0,0394 3,8107 1,5743

41 0,35 0,13 0,2742 0,0002 0,2740 0,0000 19 7,10 2,74 5,5864 0,0831 5,5033 0,0000

50 0,36 0,14 0,2828 0,0002 0,2826 0,0000 14 7,17 2,77 5,7516 0,0847 5,4513 0,2157

48 0,13 0,05 0,3100 0,0000 0,0931 0,2168 46 8,17 3,15 6,0042 0,1099 5,7741 0,1202

1 0,43 0,17 0,3158 0,0003 0,3155 0,0000 9 12,04 4,65 9,0716 0,2389 8,7639 0,0689

27 0,40 0,16 0,3195 0,0003 0,3192 0,0000 5 12,89 4,98 9,6220 0,2738 9,2945 0,0537

10 0,25 0,10 0,3353 0,0001 0,1972 0,1381 72 17,32 6,68 13,3667 0,4941 11,4946 1,3780

84 0,46 0,18 0,3359 0,0004 0,3330 0,0026 85 19,76 7,63 14,3263 0,6432 12,9440 0,7390

51 0,43 0,17 0,3451 0,0003 0,3377 0,0071 89 29,86 11,52 22,3843 1,4687 20,7942 0,1214

8 0,50 0,19 0,3471 0,0004 0,3412 0,0055 54 75,06 28,97 52,5648 9,2802 41,4429 1,8417
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habitat; dPCflux: fluxo de conexões do fragmento quando ele é o início ou fim de um nó; 

dPCconnect: fluxo de conexões do fragmento como ponto de passagem entre nós. 

A tabela 35, mostra os valores obtidos para cenário 01 dos cálculos dos índices dPC, de 

acordo com o método de classificação de Sturges. 

Tabela 35 – Classificação Sturges para as índices dPC – cenário 01 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

52,5625 6,5440 8,0321 

 

Deste modo, foi possível representar os fragmentos categorizados (figura 29). 

 

Figura 29 – Fragmentos de vegetação dPC – cenário 01 
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O número total de conexões entre os fragmentos foi de 4.005 para o cenário 01. Cada 

conexão tem uma probabilidade de ocorrência e é inversamente proporcional à 

distância entre eles. 

A mancha que apresentou o maior índice de conectividade foi também o maior em 

área com 75,06 ha (ID 54; dPC 52,5648), entretanto 84 fragmentos se enquadram na 

classe 01 (0,0023 < 8,0344). De acordo com os resultados, 6 fragmentos se 

apresentaram com os maiores dispersores (DPCflux) e habitats (DPCintra) da região de 

estudo. 

Conforme explicado na metodologia, para uma probabilidade de 50% de dispersão 

ecológica foi considerada a metade da amplitude das distâncias (3.068,00 metros) 

entre fragmentos, em relação à máxima distância (6.136,00 metros) encontrada. 

Valores considerados adequados visto a presença de espécies silvestres com grande 

capacidade de locomoção diária. 
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4.3.2. Cenário 02 

Figura 30 – Índices de conectividade por fragmento – cenário 02 

Legenda: dA: % do fragmento em relação a área total; dPC: índice de importância do 

fragmento (Delta Probability Connectivity); dPCintra: capacidade do fragmento em servir como 

ID Área (ha) dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect ID Área (ha) dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect

40 0,003 0,00 0,0029 0,0000 0,0029 0,0000 10 0,604 0,32 0,6305 0,0012 0,6292 0,0000

42 0,006 0,00 0,0064 0,0000 0,0064 0,0000 64 0,652 0,35 0,6702 0,0015 0,6674 0,0013

55 0,011 0,01 0,0118 0,0000 0,0118 0,0000 69 0,675 0,36 0,6709 0,0016 0,6663 0,0030

49 0,022 0,01 0,0224 0,0000 0,0224 0,0000 53 0,660 0,35 0,7608 0,0015 0,6692 0,0901

45 0,025 0,01 0,0253 0,0000 0,0252 0,0000 70 0,771 0,41 0,7698 0,0020 0,7609 0,0069

27 0,026 0,01 0,0269 0,0000 0,0269 0,0000 23 0,645 0,34 0,8331 0,0014 0,6592 0,1726

46 0,042 0,02 0,0437 0,0000 0,0433 0,0005 32 0,832 0,44 0,8433 0,0024 0,8409 0,0000

22 0,047 0,02 0,0493 0,0000 0,0493 0,0000 51 0,685 0,36 0,8482 0,0016 0,7170 0,1296

41 0,051 0,03 0,0521 0,0000 0,0521 0,0000 33 0,976 0,52 0,9703 0,0033 0,9670 0,0000

59 0,076 0,04 0,0746 0,0000 0,0746 0,0000 72 0,979 0,52 1,0029 0,0033 0,9996 0,0000

43 0,079 0,04 0,0805 0,0000 0,0802 0,0002 79 0,883 0,47 1,0073 0,0027 0,8961 0,1085

38 0,104 0,06 0,1029 0,0000 0,1029 0,0000 35 0,988 0,53 1,0457 0,0033 0,9851 0,0572

67 0,106 0,06 0,1092 0,0000 0,1049 0,0042 68 1,137 0,60 1,1650 0,0044 1,1604 0,0001

66 0,079 0,04 0,1144 0,0000 0,0813 0,0331 13 1,267 0,67 1,2952 0,0055 1,2897 0,0000

44 0,116 0,06 0,1159 0,0000 0,1151 0,0007 54 1,300 0,69 1,3495 0,0058 1,3260 0,0177

20 0,117 0,06 0,1242 0,0000 0,1236 0,0005 4 1,390 0,74 1,4004 0,0066 1,3938 0,0000

28 0,067 0,04 0,1399 0,0000 0,0685 0,0715 29 1,321 0,70 1,4403 0,0060 1,3342 0,1001

82 0,180 0,10 0,1798 0,0001 0,1797 0,0000 56 1,448 0,77 1,4901 0,0072 1,4757 0,0072

73 0,122 0,06 0,1849 0,0001 0,1243 0,0605 39 1,350 0,72 1,5598 0,0062 1,4520 0,1015

52 0,191 0,10 0,1933 0,0001 0,1923 0,0009 16 1,750 0,93 1,8105 0,0105 1,8000 0,0000

62 0,213 0,11 0,2143 0,0002 0,2142 0,0000 6 1,826 0,97 1,8969 0,0114 1,8766 0,0089

14 0,208 0,11 0,2260 0,0001 0,2175 0,0084 3 1,860 0,99 2,0840 0,0119 2,0578 0,0144

48 0,228 0,12 0,2320 0,0002 0,2315 0,0003 31 1,997 1,06 2,1037 0,0137 2,0876 0,0024

65 0,203 0,11 0,2450 0,0001 0,2095 0,0354 19 1,387 0,74 2,1821 0,0066 1,5078 0,6677

78 0,243 0,13 0,2455 0,0002 0,2453 0,0000 61 2,064 1,10 2,2114 0,0146 2,0962 0,1006

50 0,186 0,10 0,2767 0,0001 0,1921 0,0845 58 2,213 1,18 2,5546 0,0168 2,2430 0,2948

71 0,275 0,15 0,2821 0,0003 0,2818 0,0000 2 2,600 1,38 2,7354 0,0232 2,7103 0,0020

80 0,239 0,13 0,2864 0,0002 0,2407 0,0455 81 3,446 1,83 3,5068 0,0407 3,4139 0,0522

18 0,294 0,16 0,3082 0,0003 0,3079 0,0000 21 3,354 1,78 3,7924 0,0386 3,6838 0,0700

36 0,258 0,14 0,3095 0,0002 0,2573 0,0519 76 4,402 2,34 4,3909 0,0664 4,3209 0,0035

77 0,291 0,15 0,3407 0,0003 0,2930 0,0474 11 4,077 2,17 5,1287 0,0570 4,2719 0,7998

63 0,291 0,15 0,3979 0,0003 0,2992 0,0983 30 4,561 2,42 5,5423 0,0713 4,6119 0,8591

26 0,158 0,08 0,4270 0,0001 0,1623 0,2646 15 6,096 3,24 6,3717 0,1274 6,1265 0,1179

1 0,433 0,23 0,4484 0,0006 0,4478 0,0000 17 6,771 3,60 6,7301 0,1571 6,5730 0,0000

37 0,398 0,21 0,4866 0,0005 0,4036 0,0825 12 7,104 3,78 7,7842 0,1730 7,6112 0,0000

8 0,500 0,27 0,4871 0,0009 0,4831 0,0031 34 7,517 3,99 8,3532 0,1937 7,5128 0,6467

7 0,521 0,28 0,5065 0,0009 0,5043 0,0013 9 12,043 6,40 12,8378 0,4970 12,2522 0,0886

47 0,482 0,26 0,5141 0,0008 0,4773 0,0360 5 12,894 6,85 13,4185 0,5698 12,7834 0,0653

74 0,461 0,25 0,5282 0,0007 0,4795 0,0480 60 14,276 7,59 15,5590 0,6985 13,1797 1,6809

57 0,569 0,30 0,5579 0,0011 0,5567 0,0000 75 19,762 10,50 19,7024 1,3384 17,4883 0,8757

25 0,377 0,20 0,5741 0,0005 0,3860 0,1877 24 39,312 20,89 44,5942 5,2966 33,5013 5,7963
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habitat; dPCflux: fluxo de conexões do fragmento quando ele é o início ou fim de um nó; 

dPCconnect: fluxo de conexões do fragmento como ponto de passagem entre nós. 

A tabela 36, os resultados do cenário 02 de cálculos dos índices dPC, de acordo com o 

método de classificação de Sturges. 

Tabela 36 – Classificação Sturges para as índices dPC – cenário 02 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

44,5914 6,3139 7,0624 

 

Assim, possibilitou a representação dos habitas por classe (figura 31). 

 

Figura 31 – Fragmentos de vegetação dPC – cenário 02 
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O número total de conexões entre os fragmentos foi de 3.321 para o cenário 02. A 

mancha que apresentou o maior índice de conectividade foi também o maior em área 

com 39,31 ha (ID 24; dPC 44,5942), entretanto 75 fragmentos se enquadram na classe 

01 (0,0029 < 7,0653). De acordo com os resultados, 7 fragmentos se apresentaram 

com os maiores dispersores (DPCflux) e habitats (DPCintra) da região de estudo. Para 

uma probabilidade de 50% de dispersão ecológica foi considerada a metade da 

amplitude das distâncias (3.068,00 metros) entre fragmentos, em relação à máxima 

distância (6.136,00 metros) encontrada. Valores considerados adequados visto a 

presença de espécies silvestres com grande capacidade de locomoção diária. 
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4.3.3. Cenário 03 

Figura 32 – Índices de conectividade por fragmentos – cenário 03 

Legenda: dA: % do fragmento em relação a área total; dPC: índice de importância do 

fragmento (Delta Probability Connectivity); dPCintra: capacidade do fragmento em servir como 

habitat; dPCflux: fluxo de conexões do fragmento quando ele é o início ou fim de um nó; 

dPCconnect: fluxo de conexões do fragmento como ponto de passagem entre nós. 

ID Área (ha) dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect ID Área (ha) dA dPC dPCintra dPCflux dPCconnect

37 0,01 0,00 0,0048 0,0000 0,0048 0,0000 7 0,52 0,21 0,3844 0,0005 0,3839 0,0000

24 0,01 0,00 0,0050 0,0000 0,0050 0,0000 50 0,57 0,23 0,4644 0,0006 0,4638 0,0000

14 0,01 0,00 0,0088 0,0000 0,0088 0,0000 17 0,65 0,26 0,5066 0,0008 0,5057 0,0001

48 0,01 0,00 0,0090 0,0000 0,0090 0,0000 57 0,65 0,27 0,5121 0,0008 0,5099 0,0014

42 0,02 0,01 0,0171 0,0000 0,0171 0,0000 9 0,60 0,25 0,5127 0,0007 0,5120 0,0000

39 0,02 0,01 0,0192 0,0000 0,0192 0,0000 44 0,68 0,28 0,5372 0,0009 0,5258 0,0105

30 0,03 0,01 0,0273 0,0000 0,0273 0,0000 63 0,67 0,28 0,5569 0,0009 0,5560 0,0000

40 0,04 0,02 0,0330 0,0000 0,0329 0,0000 46 0,66 0,27 0,5816 0,0008 0,5411 0,0397

36 0,05 0,02 0,0397 0,0000 0,0397 0,0000 19 0,16 0,06 0,5951 0,0000 0,1248 0,4702

13 0,06 0,02 0,0495 0,0000 0,0494 0,0000 75 0,88 0,36 0,6994 0,0015 0,6793 0,0187

52 0,08 0,03 0,0570 0,0000 0,0570 0,0000 28 0,98 0,40 0,7387 0,0018 0,7369 0,0000

38 0,08 0,03 0,0611 0,0000 0,0611 0,0000 65 0,98 0,40 0,7667 0,0018 0,7649 0,0000

59 0,08 0,03 0,0734 0,0000 0,0615 0,0118 25 1,09 0,45 0,8646 0,0022 0,8583 0,0041

60 0,11 0,04 0,0916 0,0000 0,0874 0,0041 61 1,14 0,47 0,8898 0,0024 0,8873 0,0001

16 0,12 0,05 0,0935 0,0000 0,0935 0,0000 20 0,93 0,38 0,9281 0,0016 0,7700 0,1565

29 0,07 0,03 0,0942 0,0000 0,0523 0,0419 47 1,30 0,53 1,0206 0,0032 1,0142 0,0032

71 0,13 0,05 0,1023 0,0000 0,1023 0,0000 4 1,39 0,57 1,0451 0,0036 1,0415 0,0000

67 0,12 0,05 0,1079 0,0000 0,0939 0,0140 62 1,39 0,57 1,0928 0,0036 1,0709 0,0182

21 0,15 0,06 0,1182 0,0000 0,1182 0,0000 49 1,45 0,59 1,1397 0,0039 1,1289 0,0069

79 0,18 0,07 0,1394 0,0001 0,1394 0,0000 12 1,75 0,72 1,4102 0,0057 1,4044 0,0000

43 0,19 0,08 0,1445 0,0001 0,1444 0,0000 6 1,83 0,75 1,4525 0,0062 1,4463 0,0000

58 0,20 0,08 0,1590 0,0001 0,1546 0,0043 3 1,86 0,76 1,5888 0,0065 1,5697 0,0127

45 0,19 0,08 0,1626 0,0001 0,1491 0,0134 35 2,06 0,85 1,6841 0,0079 1,6027 0,0735

55 0,21 0,09 0,1630 0,0001 0,1629 0,0000 27 2,18 0,90 1,6890 0,0089 1,6801 0,0000

10 0,21 0,09 0,1767 0,0001 0,1766 0,0000 54 2,06 0,85 1,7741 0,0080 1,6089 0,1573

41 0,23 0,09 0,1770 0,0001 0,1766 0,0003 51 2,21 0,91 1,8117 0,0091 1,7182 0,0843

74 0,24 0,10 0,1778 0,0001 0,1776 0,0000 2 2,60 1,07 2,0624 0,0126 2,0486 0,0012

76 0,24 0,10 0,1886 0,0001 0,1848 0,0037 78 3,73 1,53 2,9700 0,0260 2,8864 0,0577

64 0,27 0,11 0,2156 0,0001 0,2155 0,0000 23 4,84 1,99 3,8819 0,0437 3,7910 0,0472

73 0,29 0,12 0,2159 0,0002 0,2149 0,0008 32 5,91 2,43 5,0148 0,0653 4,8123 0,1372

77 0,32 0,13 0,2510 0,0002 0,2508 0,0000 15 6,77 2,78 5,1673 0,0856 5,0817 0,0000

66 0,36 0,15 0,2899 0,0002 0,2897 0,0000 22 5,83 2,39 5,2929 0,0634 4,5993 0,6301

26 0,35 0,14 0,2947 0,0002 0,2788 0,0156 11 6,10 2,50 5,3066 0,0694 5,0473 0,1900

18 0,38 0,15 0,3036 0,0003 0,2962 0,0071 70 8,00 3,28 6,5523 0,1195 6,3782 0,0546

56 0,29 0,12 0,3231 0,0002 0,2285 0,0944 72 10,94 4,49 8,6467 0,2235 8,2743 0,1489

1 0,43 0,18 0,3368 0,0004 0,3365 0,0000 5 12,89 5,29 10,2510 0,3104 9,8830 0,0576

68 0,46 0,19 0,3523 0,0004 0,3484 0,0035 53 14,76 6,06 12,8703 0,4065 10,6873 1,7764

33 0,26 0,11 0,3535 0,0001 0,2145 0,1389 69 19,76 8,11 15,4603 0,7291 13,9301 0,8012

34 0,40 0,16 0,3620 0,0003 0,3262 0,0355 31 103,40 42,45 72,5411 19,9604 48,2937 4,2870

8 0,50 0,21 0,3750 0,0005 0,3686 0,0060
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A tabela 37, exibe os valores obtidos para cenário 03 dos cálculos dos índices dPC, com 

base no método de classificação de Sturges. 

Tabela 37 – Classificação Sturges para as índices dPC – cenário 03 

Amplitude Sturges (n° de classes) Intervelo das classes 

R k = 1+3,322*(log10n) w = R/k 

72,5362 6,9947 10,3702 

 

Do mesmo modo, permitiu a representação dos fragmentos por classe (figura 33). 

 

Figura 33 – Fragmentos de vegetação dPC – cenário 03 

O número total de conexões entre os fragmentos foi de 3.081 para o cenário 03. A 

mancha que apresentou o maior índice de conectividade foi também o maior em área 

com 103,40 ha (ID 31; dPC 72,5411), entretanto 76 fragmentos se enquadram na 

classe 01 (0,0029 < 7,0653). De acordo com os resultados, apenas 3 fragmentos se 
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apresentaram com os maiores dispersores (DPCflux) e habitats (DPCintra) da região de 

estudo. Para uma probabilidade de 50% de dispersão ecológica foi considerada a 

metade da amplitude das distâncias (3.064,00 metros) entre fragmentos, em relação à 

máxima distância (6.132,00 metros) encontrada. Valores considerados adequados 

visto a presença de espécies silvestres com grande capacidade de locomoção diária. 

Com a classificação dos fragmentos por classe dPC de cada cenário, foi possível realizar 

uma análise comparativa entre os dados. Conforme a tabela 38. 

Tabela 38 – Número de fragmentos por classes em dPC 

Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03 

Intervalo 

dPC 

Classe N° de 

manchas 

Intervalo 

dPC 

Classe N° de 

manchas 

Intervalo 

dPC 

Classe N° de 

manchas 

0,0023 

8,0344 

1 84 0,0029 

7,0653 

1 75 0,0048 

10,3750 

1 76 

8,0345 

16,0667 

2 4 7,0654 

14,1278 

2 4 10,3751 

20,7453 

2 2 

16,0668 

24,0989 

3 1 14,1279 

21,1904 

3 2 20,7454 

31,1155 

3 0 

24,0990 

32,1311 

4 0 21,1905 

28,2529 

4 0 31,1156 

41,4858 

4 0 

32,1312 

40,1634 

5 0 28,2530 

35,3154 

5 0 41,4859 

51,8560 

5 0 

40,1635 

48,1956 

6 0 35,3155 

42,3779 

6 0 51,8561 

62,2263 

6 0 

48,1957 

56,2279 

7 1 42,3780 

49,4405 

7 1 62,2264 

72,5965 

7 1 

Total de manchas 90 Total de manchas 82 Total de manchas 79 

 

De forma a comparar os valores de dPC’s encontrados e suas respectivas classes, foi 

possível perceber o aumento considerável do maior valor de cada cenário, significando 
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que o cenário 03 tornou-se o caso com maior proximidade e conectividade entre os 

fragmentos. 

A obtenção dos fragmentos mais relevantes para a conectividade possibilitou a 

condução de modelagem com o intuito de se obter o Custo Total (rotas funcionais) 

com potencial de utilização pela fauna no deslocamento pela área de estudo definida. 

 

4.4. Custo Total ou Caminho de Menor Custo (CMC) 

Para esta etapa do trabalho, foi considerado o método AHP (Analytic Hierarchy 

Process), ou Processo Hierárquico. Nesta etapa usou-se as variáveis ambientais para o 

processo dos dados de cada cenário. 

Para a comparação pareada dos critérios analisados foram empregados os pesos par a 

par baseado em uma escala de 1 a 9 em relação a importância do elemento da linha ao 

da coluna (SAATY, 1997). Conforme tabela 39. 

Tabela 39 – Escala de comparadores 

Valores Importância mútua 

0,11 Extremamente menos importante que 

0,14 Muito fortemente menos importante que 

0,20 Fortemente menos importante que 

0,33 Moderadamente menos importante que 

1 Igualmente importante a 

3 Moderadamente mais importante que 

5 Fortemente mais importante que 

7 Muito fortemente mais importante que 

9 Extremamente mais importante que 

Fonte: Saaty (1977), apud Rosot (2000), adaptado. 
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Após esta avaliação foram aplicadas as fórmulas do algoritmo AHP para obtenção do 

vetor de pesos e razão de consistência (RC). 

Tabela 40 – Matriz de prioridades 

Fatores Uso do 

solo 

Índice dPC Proximidade 

à rede viária 

Declive Hipsometria 

Uso do solo 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 

Índice dPC 0,33 1,00 3,00 5,00 7,00 

Proximidade 

à rede viária 

0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 

Declive 0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 

Hipsometria 0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 

Total 1,79 4,68 9,53 16,33 25,00 

 

Usando a matriz de Prioridades (tabela 40), procedeu-se a soma das colunas, e 

posteriormente dividiu-se cada célula da matriz pelo somatório da coluna respectiva. 

A média das divisões de cada linha, correspondem ao peso a atribuir a cada um dos 

fatores, como é possível perceber na tabela 41. 

Tabela 41 – Ponderação de variáveis 

Fatores Uso 

do 

solo 

Índice 

dPC 

Proximidade 

à rede viária 

Declive Hipsometria Peso % 

Uso do solo 0,56 0,64 0,52 0,43 0,36 0,50 50,28 

Índice dPC 0,19 0,21 0,31 0,31 0,28 0,26 26,02 

Proximidade 

à rede viária 
0,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,13 13,44 
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Declive 0,08 0,04 0,03 0,06 0,12 0,07 6,78 

Hipsometria 0,06 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 3,48 

Total 1,00 100,00 

 

Com os valores de pesos calculados, o próximo passo foi calcular o valor da Razão de 

Consistência (RC), porém para o cálculo é necessário primeiro obter o valor de λmax 

que representa o maior autovalor da matriz de comparação, obtido a partir da 

seguinte equação: 

Aw = λmax x w 

No caso  obteve-se os seguintes resultados: 

1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 

x 

0,50 

=  

2,74 

0,33 1,00 3,00 5,00 7,00 0,26 1,41 

0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 0,13 0,70 

0,14 0,20 0,33 1,00 3,00 0,07 0,34 

0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 0,03 0,18 

λmax = (1/5) * ( 2,74/0,50 + 1,41/0,26 + 0,70/0,13 + 0,34/0,07 + 0,18/0,03) 

λmax = 5,24 

Uma vez calculado o λmax, deve-se calcular o Índice de Consistência (IC), para logo 

calcular a Razão de Consistência (RC). O IC é determinado a partir da seguinte fórmula, 

em que o n é o número de critérios: 

IC = λmax – n / n – 1  

Para o caso temos que: 

IC = (5,24 – 5) / (5 – 1) 

IC = 0,06 

Por fim, foi possível obter a Razão de Consistência (RC), com a fórmula a seguir: 

RC = IC / IR 
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Sendo: 

IR = é um índice aleatório calculado para matrizes quadradas de ordem n pelo 

Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos EUA. A tabela 42 define os valores de IR 

em função do número de critérios. 

Tabela 42 – Valores de IR para matrizes quadradas de ordem n 

n 2 3 4 5 6 7 

IR 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 

Fonte: Saaty, 1998. 

Aplicou-se aos valores e obteve-se o seguinte resultado: 

RC = 0,06 / 1,12 

RC = 0,05 

Como RC < 0,1 segundo Saaty, os julgamentos para esta matriz são considerados 

consistentes. 

Para gerar o mapa de custo total de cada cenário, foi necessário obter todas as 

variáveis em formato raster. Na tabela 43 têm-se a resolução espacial do raster de 

cada variável. 

Tabela 43 – Resolução espacial das variáveis 

Raster Resolução espacial 

Uso e ocupação do solo 1 m 

Índice dPC 1 m 

Proximidade à rede viária 1 m 

Declive 12,5 m 

Hipsometria 12,5 m 
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Portanto, os resultados dos mapas de custos totais, tiveram uma resolução espacial de 

12,5m. Por fim, com a definição das ponderações a serem atribuídas a cada variável e a 

conferência da consistência dos dados, aplicou-se a seguinte fórmula para gerar o 

resultado de custo total de cada cenário: 

(Uso_do_solo* 0.5028) + (Índice_dPC * 0.2602) + (Proximidade_a_rede_viária * 

0.1344) + (Declives * 0.0678) + (Hipsometria* 0.0348) 

Com a fórmula final definida, aplicou-se nas variáveis de cada cenário os pesos 

atribuídos por normalização ou “expert knowledge” (conhecimento especializado), 

para enfim gerar a matriz de resistência. 

 

4.4.1. Cenário 01 

As tabelas 44 e 45 apresentam a atribuição de pesos de resistência de cada classe das 

variáveis ambientais, para o cenário 01. 

Tabela 44 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por “Expert knowledge” – cenário 01 

Uso do solo Peso Uso do solo Peso 

Área antropizada 95 Estradas rurais 90 

Agricultura 70 Vegetação 00 

Campos naturais 20 Massa d’água 70 

Pastagem 50 Edificações 100 

Reflorestamento 60  

Proximidade à rede viária Peso Proximidade à rede viária Peso 

< 15m 100 > 30 m 0 

15 m < x < 30 m 50  
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Tabela 45 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por normalização – cenário 01 

Índice dPC Peso 

0,0000 Valor mínimo (outro uso do solo) 100 

0,0023 Valor mínimo (vegetação)  

52,5648 Valor máximo (vegetação) 0 

Declive (°) Peso 

0,00 Valor mínimo 0 

40,97 Valor máximo 100 

Hipsometria (m) Peso 

784,00 Valor mínimo 0 

936,00 Valor máximo 100 
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Com base nos pesos atribuídos, criou-se o raster de Custo Total, referente ao cenário 

01 (figura 34). 

 

Figura 34 – Mapa de Custo Total – cenário 01 

Desta forma, foi possível identificar em valores de áreas e calcular a porcentagem de 

cada classe, para um intervalo de 10, do Custo Total (tabela 46). 

Tabela 46 – Resultado do mapa de Custo Total – cenário 01 

Custo Total N° de pixel Área (m²) Área (ha) % 

0 - 10 4028 629.375,00 62,94 4,76 

10 - 20 2697 421.406,25 42,14 3,18 

20 - 30 7845 1.225.781,25 122,58 9,26 

30 - 40 7493 1.170.781,25 117,08 8,85 

40 - 50 2277 355.781,25 35,58 2,69 
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50 -  60 22179 3.465.468,75 346,55 26,19 

60 - 70 28481 4.450.156,25 445,02 33,63 

70 - 80 6913 1.080.156,25 108,02 8,16 

80 - 90 2589 404.531,25 40,45 3,06 

90 - 100 187 29.218,75 2,92 0,22 

Total 84.689,00 13.232.656,25 1.323,27 100,00 

 

4.4.2. Cenário 02 

As tabelas 47 e 48, apresentam a atribuição de pesos de resistência de cada classe das 

variáveis ambientais, para o cenário 02. 

Tabela 47 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por “Expert knowledge” – cenário 02 

Uso do solo Peso Uso do solo Peso 

Área antropizada 95 Estradas rurais 90 

Agricultura 70 Vegetação 00 

Campos naturais 20 Massa d’água/Reservatório 70 

Pastagem 50 Edificações 100 

Reflorestamento 60 Estruturas permanentes e 

temporárias da PCH 

100 

Proximidade à rede viária Peso Proximidade à rede viária Peso 

< 15m 100 > 30 m 0 

15 m < x < 30 m 50  
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Tabela 48 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por normalização – cenário 02 

Índice dPC Peso 

0,0000 Valor mínimo (outro uso do solo) 100 

0,0029 Valor mínimo (vegetação)  

44,5942 Valor máximo (vegetação) 0 

Declive (°) Peso 

0,00 Valor mínimo 0 

40,97 Valor máximo 100 

Hipsometria (m) Peso 

784,00 Valor mínimo 0 

936,00 Valor máximo 100 
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De acordo com pesos atribuídos, conseguiu-se o raster de Custo Total para o cenário 

02 (figura 35). 

 

Figura 35 – Mapa de Custo Total – cenário 02 

Deste modo, foi possível encontrar os valores de áreas e calcular a porcentagem de 

cada classe, para um intervalo de 10, do Custo Total (tabela 49). 

Tabela 49 – Resultado do mapa de Custo Total – cenário 02 

Custo Total N° de pixel Área (m²) Área (ha) % 

0 - 10 1957 305.781,25 30,58 2,31 

10 - 20 2002 312.812,50 31,28 2,36 

20 - 30 6339 990.468,75 99,05 7,49 

30 - 40 5572 870.625,00 87,06 6,58 

40 - 50 1673 261.406,25 26,14 1,98 
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50 -  60 20556 3.211.875,00 321,19 24,27 

60 - 70 33582 5.247.187,50 524,72 39,65 

70 - 80 9143 1.428.593,75 142,86 10,80 

80 - 90 3433 536.406,25 53,64 4,05 

90 - 100 432 67.500,00 6,75 0,51 

Total 84.689,00 13.232.656,25 1.323,27 100,00 

 

4.4.3. Cenário 03 

As tabelas 50 e 51, exibem a atribuição de pesos de resistência de cada classe das 

variáveis ambientais, para o cenário 03. 

Tabela 50 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por “Expert knowledge” – cenário 03 

Uso do solo Peso Uso do solo Peso 

Área antropizada 95 Estradas rurais 90 

Agricultura 70 Vegetação 00 

Campos naturais 20 Massa d’água/Reservatório 70 

Pastagem 50 Edificações 100 

Reflorestamento 60 Estruturas permanentes da 

PCH 

100 

Proximidade à rede viária Peso Proximidade à rede viária Peso 

< 15m 100 > 30 m 0 

15 m < x < 30 m 50  
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Tabela 51 – Pesos atribuídos as variáveis ambientais por normalização – cenário 03 

Índice dPC Peso 

0,0000 Valor mínimo (outro uso do solo) 100 

0,0048 Valor mínimo (vegetação)  

72,5411 Valor máximo (vegetação) 0 

Declive (°) Peso 

0,00 Valor mínimo 0 

40,97 Valor máximo 100 

Hipsometria (m) Peso 

784,00 Valor mínimo 0 

936,00 Valor máximo 100 
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Com base nos pesos atribuídos, gerou-se o raster de Custo Total para o cenário 03 

(figura 36). 

 

Figura 36 – Mapa de Custo Total – cenário 03 

Da mesma forma, possibilitou gerar os valores de áreas e calcular a porcentagem de 

cada classe, para um intervalo de 10, do Custo Total (tabela 52). 

Tabela 52 – Resultado do mapa de Custo Total – cenário 03 

Custo Total N° de pixel Área (m²) Área (ha) % 

0 - 10 5865 916.406,25 91,64 6,93 

10 - 20 763 119.218,75 11,92 0,90 

20 - 30 7307 1.141.718,75 114,17 8,63 

30 - 40 5712 892.500,00 89,25 6,74 

40 - 50 1852 289.375,00 28,94 2,19 
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50 -  60 20884 3.263.125,00 326,31 24,66 

60 - 70 32736 5.115.000,00 511,50 38,65 

70 - 80 6926 1.082.187,50 108,22 8,18 

80 - 90 2432 380.000,00 38,00 2,87 

90 - 100 212 33.125,00 3,31 0,25 

Total 84.689,00 13.232.656,25 1.323,27 100,00 

 

Por fim, com o resultados obtidos do Custo Total de cada cenário, realizou-se uma 

análise comparativa dos dados (gráfico 22). 

Gráfico 22 – Comparativo dos resultados dos mapas de Custos Totais 

 

Observando os valores e sabendo que quanto menor o custo de um determinado 

caminho, maior seu potencial como rota funcional para a fauna na paisagem, podemos 

observar que os valores se concentraram entre 60 e 70 nos três cenários, mostrando 

um moderado peso na área de estudo. É possível também perceber que o terceiro 

cenário recupera de forma considerável a paisagem, aproximando novamente a 

paisagem ao estado atual (cenário 01). 
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Vale lembrar que leva-se em consideração as leis e resoluções citadas no trabalho, 

ainda faltariam para recuperação de áreas degradadas em APP um total de 56,30 ha e 

70,97 ha para destinação de área equivalente à desmatada ou restauração de áreas 

degradadas que acarretaria, com certeza, numa melhora significante na paisagem, 

principalmente em relação aos fragmentos de vegetação. 
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Considerações Finais 

Este estudo buscou produzir uma análise considerando os impactes da implantação da 

PCH Cherobim sobre paisagem local. No geral, estudos de impactes ambientais e 

ferramentas de licenciamento de usinas hidroelétricas, de pequeno ou grande porte, 

normalmente sugerem que este tipo de empreendimento tende a gerar a 

desintegração ecológica. 

Com o foco principal em analisar as dinâmicas da paisagem por meio de um protocolo 

para uma tomada de decisão, elaborou-se com o auxílio dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) uma metodologia de avaliação buscando a melhor opção para a 

sustentabilidade na área de estudo. 

Deste modo, a caracterização dos três cenários em questão, mostrou todo o processo 

de transformação ocasionado na área estudada. Ao comparar apenas as áreas de 

floresta nativa, entre o primeiro e o terceiro cenário, já com a recuperação das áreas 

degradadas na Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório, percebeu-se 

que houve uma perda em área total, mas um crescimento considerável do maior 

fragmento representado. E, vale lembrar que nem todas medidas necessárias para o 

processo de licenciamento foram feitas. 

Em relação as métricas de paisagem, no cenário 03, houve um aumento de área 

(tamanho) do maior habitat e uma menor fragmentação, se comparado aos demais 

cenários. E é possível afirmar que o caso 03 é o melhor cenário quando o assunto é 

proximidade e conectividade. 

A avaliação das métricas são de suma importância, pois podem auxiliar nas estratégias 

para a criação de corredores ecológicos, que visam reduzir ou prevenir a fragmentação 

da local, manter os recursos hídricos, aumentar a conectividade e facilitar no 

deslocamento da fauna na área envolvente. 

A análise de conexão apresentou como melhor cenário, também o caso 03, que 

apresentou uma melhor proximidade e maiores valores de importância entre os 

fragmentos. 
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O Custo Total resultante de cada situação e decorrente avaliação comparativa, 

percebeu-se uma recuperação dos valores de forma considerável, entre o cenário 

atual e o cenário com a recuperação da áreas degradadas da APP do reservatório. 

Para a análise de Custo Total ao considerar as variáveis ambientais aplicadas, é 

possível dizer que a ecologia da paisagem poder ser abordada em vários níveis 

hierárquicos, do mais simples ao mais complexo, neste caso, outros fatores poderiam 

ou não estar no estudo, para uma avaliação mais ou menos crítica. Nesta situação, 

torna-se uma análise subjetiva, pois o método aplicado é flexível como quando 

aplicamos a normalização e o “expert knowledge” (conhecimento especializado). 

Com as avaliações realizadas por esse estudo, fica claro a importância da inserção das 

avaliações da paisagem em estudos de impacto ambiental, visto se tratar de uma 

ferramenta poderosa para análise de cenários e modelagem do ambiente, 

comprovando a influência de impactes negativos, como a supressão de vegetação, 

mas, por outro lado, permite-se também que sejam avaliados impactes positivos 

relativos aos programas que devem ser propostos para a recuperação de áreas 

afetadas pela implantação do empreendimento. 

Deste modo, é de fundamental importância o prosseguimento de ações voltadas para 

promover a conectividade entre os habitats. Neste contexto, pôde-se observar que 

não se realizou todas as medidas compensatórias necessárias conforme as leis citadas, 

que apresentaria um quarto cenário acarretando num maior ganho ambiental. Este 

cenário quatro, se enquadraria em um plano de conectividade e/ou num projeto de 

compensação. 

Ainda sobre o ponto compensatório, sabemos das dificuldades que são encontradas 

para a perfeita concretização, devido aos enfrentamentos fundiários que envolvem 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. 

Neste sentido, é possível afirmar que, em longo prazo realizando todas as etapas 

exigidas no processo para a instalação da PCH Cherobim, e que os habitats não sofram 

nenhum outro processo de fragmentação, haverá uma melhora significativa nas 

condições ecológicas da região.  
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A análise do protocolo e dos resultados obtidos ajudará numa tomada de decisão, para 

a construção deste novo empreendimento, ao considerar que, a tendência das 

empresas ao redor do mundo é de se comprometer com a sustentabilidade ambiental, 

econômica e social. Portanto, futuros estudos ambientais de outros projetos podem 

utilizar do material aqui exposto, como base para a determinação de impactes mais 

precisos e menos subjetivos. 

Por fim, vale ressaltar da importância dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e 

das análises espaciais para avaliações de estudos ambientais voltados ao 

licenciamento e monitoramento de empreendimentos, não só de geração de energia, 

mas também industriais e de infraestrutura logística. 
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