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RESUMO

As florestas do mundo enfrentem mudanças em sua distribuição e estrutura, sendo
uma das mudanças a progressiva fragmentação florestal. O crescimento urbano com toda sua
implementação e manutenção da infraestrutura, resulta frequentemente em perdas de florestas
e consequente fragmentação. A principal consequência da fragmentação de habitat decorrente
da atividade humana é a perda da biodiversidade, pois reduz e isola as áreas em que as
populações de animais vivem. A fragmentação aumenta a probabilidade de extinção das
populações por pelo menos três razões: diminuição da área, isolamento dos fragmentos e
matriz pouco permeável para os organismos florestais. Além das consequências à
biodiversidade, o processo de urbanização tem alterado a qualidade de vida das pessoas que
moram na área urbana, pois muitas vezes esse crescimento urbano reduz ou destrói os
remanescentes florestais, impossibilitando que os residentes possuam uma recreação
contemplativa, microclima mais confortável e uma melhoria na qualidade do ar. Por causa
desse processo de perda de habitat e fragmentação das florestas em áreas urbanas, medidas
precisam ser tomadas para que não fiquem isoladas na paisagem, prejudicando seus processos
ecológicos e diminuindo sua funcionalidade para a qualidade de vida dos moradores. Em Rio
Branco/Acre, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMEIA é responsável pela
administração e gestão das áreas verdes urbanas, entre elas está a Área de Proteção Ambiental
Raimundo Irineu Serra (APARIS) e o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre
(PZ), ambas foco do nosso estudo. Tanto o PZ quanto a APARIS estão rodeadas de uma
matriz urbana com deficiência em sua arborização e os igarapés que cortam as áreas já
perderam parte de sua mata ciliar, interrompendo a conectividade entre as áreas. O objetivo
deste trabalho foi identificar as opções de restabelecimento da conectividade entre o Parque
Zoobotânico e a APA Raimundo Irineu Serra. Para isso realizou-se (1) a caracterização da
paisagem que contém as duas áreas quanto a sua composição e configuração; (2) a elaboração
de uma lista de espécies florestais a serem utilizadas no estabelecimento da conexão de
acordo com cada ambiente e que sejam atrativas para a avifauna e morcegos e (3) a proposta
dos melhores locais para a implantação de corredores florestais e suspensos. A compilação
dessas informações nos deu embasamento para gerar um mapa identificando os melhores
locais para a conexão através da formação de corredores florestais e incremento da
conectividade por reflorestamento e arborização urbana com a respectiva situação fundiária de
cada local. Com este trabalho esperamos subsidiar a gestão do PZ e da ARAPARIS,
melhorando assim a conectividade entre as duas áreas preservadas.

Palavras-chave: Áreas verdes urbanas; Conectividade; Corredores ecológicos; Fragmentação
florestal; Paisagens modificadas.

ABSTRACT

Forests are changing in their distribution and structure worlwide, and one of these
changes is their progressive fragmentation. Urban growth, with all its infrastructure
implementation and maintenance, often results in loss of forests and consequent
fragmentation. Main consequences of habitat fragmentation due to human activities is the loss
of biodiversity, as it reduces and isolates the areas in which animal populations live.
Fragmentation increases the probability of extinction of populations for at least three reasons:
area reduction, isolation of fragments and low permeability matrix for forest organisms. In
addition to the consequences for biodiversity, the urbanization process alters the quality of life
for people living in urban areas, as urban growth often reduces or destroys forest remnants,
making it impossible for residents to enjoy contemplative recreation, a more comfortable
microclimate and improved air quality. Because of thess processes of habitat loss and forest
fragmentation in urban areas, measures need to be taken so that urban forest remnants do not
become isolated in the landscape, damaging their ecological processes and diminishing their
ecosystem services. In Rio Branco (Acre), the Municipal Environmental Secretariat
(SEMEIA) is responsible for the administration and management of urban green areas, among
them the Raimundo Irineu Serra Environmental Protection Area (APARIS) and the Zoological
Park of the Federal University of Acre (PZ), both focal áreas of our study. Both the PZ and
APARIS are surrounded by an urban matrix with reduced urban tree cover and most streams
that cut the areas have already lost part of their riparian forest, interrupting the connectivity
between these protected areas. The goal of this work is to identify potential sites for
reestablishing the connectivity between Parque Zoobotânico and APA Raimundo Irineu Serra.
For this purpose we, (1) conducted a characterization of the landscape that contains the two
areas quantitatively describing the composition and configuration of the landscape; (2)
compiled a list of forest species to be used to restore corridors and establish the connection,
considering environment specificities and the use of trees that are attractive for avifauna and
bats and (3) proposed four sites for forest restoration, implementation of functional corridors
and identified points were suspended corridors are necessary. The compilation of this
information gave us the basis to generate a map identifying the best places for improving
connectivity through the formation of forest corridors, restoration of the urban matrix and
listed land tenures of proposed areas. With this work we hope to subsidize the management of
PZ and ARAPARIS, and thus improving the connectivity between these two preserved areas.

Keywords: Ecological corridoirs; Forest Fragmentation; Urban green spaces; Modified
landspaces; Connectivity.
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INTRODUÇÃO

As florestas do mundo enfrentam grande pressão antrópica, ocasionando à redução da
área total de florestas, conversão de florestas em plantações e monoculturas e progressiva
fragmentação de remanescentes florestais em pequenas manchas isoladas, seja ela, por
plantações, pastos, desenvolvimento agrícola ou pelo crescimento urbano (HARRISON
1988). A fragmentação é um processo que ocorre no Brasil desde sua conquista pelos
europeus atingindo grandes extensões principalmente no Sudeste, Mata Atlântica, e na região
do chamado arco de desmatamento na Amazônia. O processo de crescimento urbano traz
consigo a implantação e manutenção da infraestrutura produtiva, especialmente a construção
de estradas, a geração de energia, o fornecimento de água e o estabelecimento de sistemas de
comunicação dentre outros. Esses elementos do processo de crescimento têm sido
fundamentais no direcionamento da perda de florestas e consequente fragmentação, tornando
um desafio o restabelecimento da conectividade entre áreas de vegetação nativa remanescente
em áreas urbanas (CERQUEIRA, 2003).

A principal consequência da fragmentação de habitat decorrentes da atividade humana
é a perda da biodiversidade (GARDNER et al 2009), pois reduz e isola as áreas em que as
populações vivem (METZGER, 1999). A redução de área causada pela fragmentação da
floresta aumenta a probabilidade de extinção das populações por pelo menos quatro razões:
efeito de área, efeito de distância, efeito de matriz e efeito de borda (LAURANCE &
VASCONCELOS, 2009). Assim, a dinâmica das populações que habitam esses fragmentos
florestais é afetada pelo tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de vizinhança e histórico de
perturbação (VIANA et al. 1992). Quanto menor for a mancha florestal mais ela será
influenciada por fatores externos (SCARIOT et al. 2003).

Fragmentos pequenos e isolados tendem a sofrer com a degeneração genética. O
cruzamento entre indivíduos aparentados gera esse problema, aumentando a probabilidade de
aparecer doenças resultando em um aumento das taxas de mortalidade e redução da
fecundidade o que contribui com o declínio populacional (TUNNER, 2014). Populações
pequenas e isoladas também estão fortemente sujeitas a serem extintas por processos
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estocásticos relacionados a variações ambientais e processos demográficos (LAURANCE &
VASCONCELOS, 2009).

Além dos efeitos sobre a biodiversidade, o processo de urbanização e consequente
desmatamento, afeta a qualidade de vida das pessoas que moram na área urbana, pois muitas
vezes esse crescimento urbano reduz ou destrói os remanescentes florestais urbanos,
impossibilitando que os residentes possuam uma área para recreação contemplativa, um
microclima mais confortável, uma melhora na qualidade do ar devido a filtragem de material
em suspensão no ar, recuperação e manutenção dos recursos hídricos e senso conservacionista
(TRINDADE, 1995). Além da ausência dos benefícios já citados, a falta de áreas verdes
urbanas compromete outros fragmentos ou unidades de conservação próximas à área urbana,
impedindo o movimento de animais e propágulos vegetativos entre eles.

A partir desse processo de perda de floresta e sua fragmentação, medidas precisam ser
tomadas para que estas não fiquem isoladas nas paisagens, prejudicando seus processos
ecológicos. A implantação de corredores ecológicos se torna imprescindível para que haja essa
conectividade. Corredores ecológicos nada mais são que faixas de vegetação que conectam
fragmentos florestais isolados formando um mosaico na paisagem (AYRES et al., 2005;
FONSECA et al., 2003). Esses corredores podem ser do tipo funcional, onde não há uma
continuidade estrutural da floresta entre duas manchas, mas sim ilhas vegetativas ao longo da
paisagem conectadas por movimento de indivíduos que devido a suas características
comportamentais conseguem cruzar áreas abertas. Os corredores podem ser também do tipo
estruturais, em que tem uma conexão de floresta entre os fragmentos, tendo como um bom
exemplo matas ciliares (METZGER 2001).
Em Rio Branco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA é responsável
pela administração e gestão das áreas verdes urbanas, sendo elas: APA Irineu Serra, APA
Amapá, APA São Francisco, Horto Florestal de Rio Branco, Parque Capitão Ciríaco, Parque
Chico Mendes, Parque Zoobotânico da UFAC, Parque da Maternidade, Parque do Tucumã e
Universitário (OLIVEIRA, 2011). De acordo com os trabalhos realizado por NASCIMENTO
(2009) e OLIVEIRA (2011) o parque urbano que apresentou destaque em sua arborização foi
o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, apresentando a maior diversidade
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seguida pela Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra com maior área verde de
proteção, sendo essas duas áreas foco do nosso estudo.

A Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra (APARIS) apesar de ser uma
unidade de conservação protegida por lei sofre com a pressão antrópica em seus recursos
naturais, principalmente devido às invasões, ocorrendo queimadas e supressão da vegetação,
diminuindo a área florestada (SEMEIA, 2013). A APARIS possui uma manifestação cultural
originária (Santo Daime e Vegetal), realizando o plantio e o cultivo das espécies
Bannisteriopsis caapi (jagube ou mariri) e Psychotria viridis (rainha ou chacrona). A
manutenção dessa APA, com o aumento da área florestal e conectividades incentivará a
manutenção das populações tradicionais, garantindo-lhes o uso sustentável dos recursos
naturais.

O Parque Zoobotânico tem contribuído muito para a universidade, principalmente na
área da botânica com o projeto Arboreto que há 20 anos estuda 138 espécies arbóreas tropicais
(GUILHERME, 2001). O Parque possui aproximadamente 114,07 ha, propiciando um
microclima local mais ameno e agradável. Além da função social, muitas pesquisas
acadêmicas são realizadas na área gerando vários produtos como monografias, dissertações,
cartilhas e projetos de iniciação científica. O PZ abriga uma grande diversidade de fauna
como mostram alguns dos trabalhos realizados com mamíferos terrestres (BORGES et al.
2014), morcegos (CALOURO et al., 2010; SANTOS et al., 2012) e primatas (AZEVEDO,
1994; CANIZO & CALOURO, 2011). Em destaque temos a avifauna, onde espécies raras
encontradas na Amazônia brasileira são comuns nesse fragmento urbano como o flautin-rufo
(Cnipodectes superrufus), o ferreirinho-da-cara-branca (Poecilotricus albifacies) e o pica-pauanão-de-barras-sutis (Picummus subtilis) sendo esta última encontrada apenas em mais duas
localidades em território brasileiro (TOBIAS et al., 2008; ZIMMER et al, 2010;
GUILHERME, 2013, 2016). No PZ já foram registradas mais de 200 espécies de aves entre
residentes e migratórias (GUILHERME, 2001; 2016). Devido a peculiaridade de abrigar
espécies raras, o PZ tem atraído observadores de aves de todo o mundo, os Bird-watchers
(GUILHERME, 2013).
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Tanto o PZ quanto a APARIS estão rodeadas de uma matriz urbana que possui
deficiência em sua arborização (PAIVA et al. 2010). O igarapé Dias Martins que passa por
dentro do Parque desembocando no igarapé São Francisco, este, divisa da APA, já perdeu
parte de sua mata ciliar, comprometendo o fluxo de animais entre as unidades. O
restabelecimento da conectividade, sendo ela funcional ou estrutural, através do plantio de
espécies nativas atrativas a fauna nos bairros e às margens do igarapé Dias Martins faria com
que as espécies frugívoras, além de dispersarem sementes, trouxessem consigo propágulos de
outras localidades, aumentando a riqueza de árvores do local (JORDANO, 2006).

A adoção de técnicas que visem indicar os locais mais indicados para estabelecer a
conectividade para o aumento de suas áreas florestais é de suma importância para a fauna e
flora, pois permitirá aumentar o fluxo dos organismos entre as áreas, o que aumentará a
chance de fluxo gênico entre as populações antes isoladas, além de propiciar melhor
microclima para os moradores da cidade assim como áreas para contemplação da natureza.

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo geral

Identificar as opções de restabelecimento da conectividade entre o Parque Zoobotânico
e a APA Raimundo Irineu Serra, para subsidiar a gestão das duas áreas.

1.2 Objetivos específicos

1) Caracterizar a paisagem que contém as duas áreas quanto a sua composição e
configuração;
2) Listar espécies florestais nativas a serem utilizadas no estabelecimento da conexão
de acordo com cada ambiente;
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3) Gerar uma proposta de corredores suspensos das áreas verdes dentro da UFAC e
APARIS;
4) Gerar um mapa identificando os melhores locais para a conexão através da
formação de corredores florestais estruturais e funcionais para o incremento da conectividade
por reflorestamento e arborização urbana com o respectivo mapa de uso e ocupação do solo
de cada local.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Ecologia da paisagem

A ecologia da paisagem é definida como o estudo da estrutura, função e dinâmica de
áreas heterogêneas compostas por ecossistemas interativos (FORMAN & GORDON, 1986).
Ela estuda a dinâmica espacial dos ecossistemas assim como as influências da
heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e o manejo da paisagem para o
benefício e a sobrevivência da sociedade (RISSER et al, 1984). Em uma visão mais
integradora colocada por METZGER (2001), ele propõe que as paisagens são um mosaico
heterogêneo que integra unidades interativas, sendo que a heterogeneidade existente seja
observada pelo menos para um fator, segundo um observador e em uma determinada escala de
observação.

O mosaico da paisagem é formado por três elementos principais: a matriz, as manchas
ou fragmentos e os corredores da paisagem. A matriz da paisagem é uma área grande,
predominante, na qual estão contidos os fragmentos e os corredores, formada por áreas
transformadas por atividades humanas. O fragmento na paisagem é uma área relativamente
homogênea que difere da matriz que a cerca podendo ser uma mancha de floresta embutida
em uma matriz agrícola. O corredor ou corredor ecológico é uma faixa que difere da matriz
em ambos os lados e serve para conectar os fragmentos na paisagem TURNER et al. (2001).

A ecologia de paisagem oferece uma série de ferramentas que permite entender como
os fragmentos se distribuem na paisagem e como a fragmentação pode interferir nos processos
ecológicos (METZGER, 2003). A análise da paisagem é normalmente realizada por métricas
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que quantifica a estrutura da paisagem, possibilitando a avaliação da composição e
configuração da paisagem a ser estudada e a realização de possíveis comparações com outras
paisagens (TURNER e GARDNER 1990).

2.2 Fragmentação Florestal e o Isolamento da Área

Segundo VIANA (1998) um dos maiores desafios da conservação da biodiversidade é
o elevado nível de perturbações antrópicas nos ecossistemas, tendo como consequência a
fragmentação florestal. Para SCARIOT et al (2003), existem três principais categorias de
mudanças que têm se tornado frequentes nas florestas do mundo:
1) a redução na área total da floresta;

2) a conversão de florestas, naturalmente estruturadas, em plantações e
monoculturas;

3) a fragmentação progressiva de remanescentes de florestas naturais em
pequenas manchas, isoladas por plantações ou pelo desenvolvimento agrícola,
industrial ou urbano.

Segundo VALERI & SENÔ (2004) o processo de fragmentação pode ocorrer tanto por
barreiras naturais (rios, morros e mares) como por ações antrópicas (atividades agropecuárias,
grandes cidades, hidrelétricas, rodovias, dentre outros). A integração dessas áreas isoladas
através de corredores ecológicos é que possibilitará a perpetuação das populações de animais
e plantas existentes.

A fragmentação é um processo de separar o todo em partes, em que o habitat contínuo
é dividido em manchas mais ou menos isoladas na paisagem (SCARIOT et al., 2003). Essa
divisão resulta em pequenas parcelas dos ecossistemas naturais separado por uma matriz que
poderá ser um bairro, uma plantação, mineração etc. (ARAÚJO, 2007). Para SCARIOT et al.
(2003) esse processo de fragmentação, que é um problema global, é a mais profunda alteração
feita pelo homem ao meio ambiente, transformando ambientes naturais que eram quase
contínuos em manchas na paisagem formando um mosaico.
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AYRES et al. (2005) relatam que uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos
parques e reservas do Brasil é o seu isolamento de outras áreas, sendo elas protegidas ou não.
Suas populações isoladas são mais vulneráveis a eventos demográficos e ambientais
aleatórios, tornando-os mais susceptíveis a extinção local, regional ou até mesmo a extinção
completa.

2.3 Conectividade e Corredores Ecológicos

Conectividade é a capacidade da paisagem de facilitar ou impedir o movimento da
biota entre fragmentos de habitat, sendo vital para a sobrevivência das comunidades em um
ambiente fragmentado (METZGER E DÉCAMPS, 1997). Em muitas florestas que foram
fragmentadas a tendência é a extinção local de populações se não houver conectividade entre
as manchas de habitat. Essa conectividade pode ser feita através de corredores ecológicos
(BOHRER, 2011) que podem ser do tipo funcional ou estrutural. Nos corredores funcionais
não há uma continuidade estrutural da floresta entre duas manchas, mas as manchas estão
conectadas por movimento de indivíduos com características comportamentais que permitem
o cruzamento de áreas abertas. Os corredores podem ser também do tipo estruturais, em que
tem uma conexão de floresta entre os fragmentos, tendo como um bom exemplo matas ciliares
(METZGER, 2001).

A outra forma de ampliar a conectividade é o manejo ou implantação de áreas verdes
na matriz (ambiente predominante na paisagem que rodeia os fragmentos como monoculturas,
área urbanizada e pastos) buscando torná-la mais permeável ao movimento dos organismos.
Uma matriz permeável é aquela que possibilita o fluxo de animais através de sua arborização,
tornando-a tão facilitadora como um corredor ecológico sensu stritu (CASTELLON &
SIEVING, 2006).

O conceito de corredores adotado pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação
(SNUC), instituído pela Lei 9.985/2000 que estabelece critérios e normas para criação e
implantação das unidades de conservação, traz definições importantes para a gestão das
mesmas. No artigo 2º da lei citada, no inciso XIX encontra- se a definição de corredor
ecológico que diz que corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou
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seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e
o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência
áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais (MMA, 2004).

De acordo com BOHRER (2011) os corredores ecológicos exercem a função de ligar a
paisagem que foi dividida, sendo esses, faixas estreitas que se diferenciam da matriz dando
suporte a percolação de materiais ecológicos. Ainda segundo BOHRER (2011) existem três
tipos básicos de corredores baseados em sua forma:

1- Linhas: corredor estreito (trilha, estrada, cerca-viva, cercas, canais de
drenagem e irrigação, aceiros) dominado por espécies de borda.

2- Faixa: corredor mais largo, ambiente central com espécies de interior (núcleo);
linhas de transmissão, faixas remanescentes em cristas ou limites de
propriedades.

3- Ripário (fluvial): ao longo da drenagem (largura variável), controla fluxo de
água e nutrientes, forma e conectividade relacionada ao padrão e densidade de
drenagem (geomorfologia, obras).

Os corredores estreitos não permitem a dispersão de espécies do interior dos habitats
remanescentes, mas apenas dispersão das espécies de borda (DAJOZ, 2005). Ainda de acordo
com o autor, os corredores em faixa, que são mais largos, permitem o fluxo de animais do
interior dos remanescentes. E os corredores ripários ou fluviais, permitem a dispersão das
espécies de um fragmento a outro. Segundo ODUM (2013) os corredores podem ainda ser
classificados de acordo com a sua origem em cinco tipos básicos: corredores de perturbação,
corredores plantados, corredores regenerados, corredores de recurso (natural) e corredores
remanescentes. Ainda de acordo com o autor, a funcionalidade do corredor vai depender do
seu tamanho, estrutura, forma e do tipo de relação geográfica com as áreas adjacentes.
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De acordo com AYRES et al. (2005) fazer o manejo integrado dos corredores
ecológicos facilita o fluxo gênico entre populações e subpopulações, aumentando a
probabilidade de sua existência a longo prazo e assegurando a manutenção de processos
ecológicos evolutivos em larga escala. A movimentação dos organismos entre manchas vai
depender da espécie, pois há algumas que se movem com mais facilidades e por longas
distâncias do que outras, sendo esta característica de locomoção específica de cada uma. Além
disso, a distribuição das manchas pode facilitar ou dificultar a movimentação (CERQUEIRA,
2003). Ainda de acordo com CERQUEIRA (2003), é a distância entre os fragmentos e o
isolamento entre estes que vai determinar o grau de conectividade com o habitat contínuo.

AYRES et al. (2005) afirmam que os corredores permitem um incremento do grau de
conectividade entre áreas naturais remanescentes, sob diferentes categorias de proteção e
manejo. A preservação e recuperação das matas ciliares são de suma importância, pois elas
também exercem o papel de corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais, facilitando
o fluxo da biota, e com ela o pólen, sementes e propágulos vegetativos, permitindo uma maior
chance de variabilidade genética e permanência das espécies (METZGER, 2003). Contudo,
precisamos analisar outros pontos sobre os corredores ecológicos como exemplifica o quadro
abaixo de BENNETT (2003), mostrando algumas vantagens e desvantagens de sua
implantação. Vale ressaltar que o mesmo não está levando em consideração a recreação
humana e a estética da paisagem.

Quadro1- Vantagens e Desvantagens dos Corredores Ecológicos.
Vantagens

Desvantagens

1. Ajuda o movimento de indivíduos 1. Aumenta as taxas de imigração para os
através

de

paisagens

perturbadas, isolados

de

habitat

podendo

facilitar

a

incluindo espécies de grande porte, disseminação de espécies indesejadas, tais como
espécies nômades ou migratórias e pragas, ervas daninhas e espécies exóticas;m
espécies que se deslocam em diferentes facilitar a propagação da doença;
fases do seu ciclo de vida.

introduzir

novos genes susceptíveis de adaptações locais e
genes co-adaptados Complexos (depressão por
exógena) e promover a hibridização entre as
formas

taxonômicas

disjuntas

(raças,
Continua
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Continuação
subespécies)
2. Aumenta as taxas de imigração para 2. Aumentar a exposição dos animais a
os isolados de habitat, mantendo a predadores, caça e parasitas.
riqueza de espécies e diversidade,
suplementar populaçoes em declínio,
reduzir seu risco de extinção, permitir o
restabelecimento após extinção e reduzir
a depressão endogâmica, pois melhora a
Continuação
variação
genética.
3. Facilita a continuidade dos processos 3. Atuar como "habitats de sumidouro" nos
ecológicos

no

desenvolvimento

de quais a mortalidade excede a reprodução e,

Paisagens.

portanto, funciona como uma 'Drenagem' sobre
a população regional.

4. Fornecer habitat para muitas espécies, 4. Facilitar a propagação de incêndios ou outras
incluindo:

perturbações.

• refúgio e abrigo para animais em
movimento através da paisagem;
• plantas e animais vivendo dentro de
ligações.

5. Os custos de estabelecimento e de reduzir os
5. Fornecer serviços ecossistêmicos como
manutenção

da

qualidade

da

água,

redução da erosão e estabilidade dos

recursos disponíveis para medidas eficazes de
conservação, como a compra de habitats para
espécies ameaçadas de extinção.

ciclos hidrológicos.
Fonte: BENNETT (2003)

2.4 Importância das Áreas verdes nos Centros Urbanos

As áreas verdes são muito importantes para as cidades e sua qualidade ambiental, pois
equilibram a transição entre espaço modificado urbano e o ambiente (LIMA, 2006). Os
parques que apresentam condições ambientais adequadas, ou seja, infraestrutura adequada,
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acesso, arborização de qualidade, segurança entre outros são fonte de lazer e esporte para
muitas pessoas, contribuindo para o não sedentarismo, promoção da saúde e bem-estar e mais
opções de atividades físicas para os ativos (SZEREMETA, 2013). Outro fator importante é a
arborização das vias públicas que serve como filtro atenuando ruídos, retenção de pó,
reoxigenação do ar, além de oferecer sombra e a sensação de frescor (LIMA, 2006). Esses
serviços que a vegetação nos oferece recebe o nome de serviços ecossistêmicos e classificamse como tangíveis e intangíveis na utilização pelo homem. Como podemos perceber a
vegetação nos proporciona muitos benefícios, porém a falta dela pode acarretar em inúmeros
problemas como poluição do ar, enchentes, ruídos, prejuízos a saúde física e mental da
população (LONDE, 2014).

2.5 Áreas verdes do município de Rio Branco

A arborização urbana exerce um papel importante nas grandes cidades, melhorando a
qualidade de vida e a saúde física e mental da população (RIBEIRO, 2009). O crescimento
acelerado dos centros urbanos contribui para que não haja o devido planejamento, acarretando
em retirada da vegetação, impermeabilização do solo, poluição sonora, hídrica dentre outros
comprometendo a qualidade de vida de quem vive na cidade (MARTINS, 2011). Com esse
crescimento urbano desordenado e as consequências que isso traz por falta de planejamento
faz com que os gestores vejam a arborização como componente necessário ao espaço urbano
(RIBEIRO, 2009). Segundo OLIVEIRA (2011), devido às áreas verdes urbanas a cada dia
serem mais raras, imóveis próximos ou com vistas para eles são mais valorizados, pois o
verde natural proporciona bem-estar e um microclima agradável.

Parques urbanos são áreas verdes com função ecológica, estética e de lazer, com uma
extensão maior que praças e jardins públicos (MMA). O CONAMA estabelece a seguinte
definição na sua resolução n° 369/2006 Art. 8º, § 1º: Considera-se área verde de domínio
público, para efeito desta Resolução, o espaço de domínio público que desempenhe função
ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e
ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização.
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Nos principais centros urbanos da Amazônia se torna essencial a criação e manutenção
de áreas verdes, tanto para a preservação da biodiversidade como para a melhoria da
qualidade de vida de seus moradores. Em Rio Branco (AC), a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMEIA é responsável pela administração e gestão das áreas verdes urbanas,
sendo elas: APA Irineu Serra, APA Amapá, APA São Francisco, Horto Florestal de Rio
Branco, Parque Capitão Ciríaco, Parque Chico Mendes, Parque Zoobotânico da UFAC,
Parque da Maternidade e Parque do Tucumã e Universitário (OLIVEIRA, 2011). De acordo
com os trabalhos realizados por SILVA (2012), NASCIMENTO (2009) e OLIVEIRA (2011) o
parque urbano que apresentou destaque em sua arborização foi o Parque Zoobotânico da
Universidade Federal do Acre, apresentando a maior diversidade seguida pela Área de
Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra com maior área verde de proteção.

Quanto à arborização do município de Rio Branco, em um trabalho realizado por
VIEIRA (2010) constatou que a mesma é insatisfatória, encontrando apenas 4,57 árvores por
quilometro de calçada, quando o ideal são 100 árvores por quilometro de calçada. Como
sugestão, o autor indica uma interação entre Governo, Prefeitura, concessionária de
distribuição de energia elétrica Universidade e Comunidade para desenvolver um
planejamento integrado das áreas verdes. Por tanto é de extrema importância fornecer
ferramentas de gestão para estas áreas verdes, a traves do manejo da matriz e estabelecimento
de corredores, para que possa ser garantida sua persistência no meio urbano.

3 MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

Parque Zoobotânico: Trata-se de um fragmento florestal pertencente a Universidade
Federal do Acre. A Universidade Federal do Acre está situada dentro do perímetro urbano de
Rio Branco, entre as coordenadas geográficas 9°56’47” de latitude S e 67°52’14” de longitude
W, em uma altitude média de 152,5 m, cobrindo uma superfície de 292 ha, das quais 114, 07
ha formam o Parque Zoobôtanico (PZ). O PZ está localizado a oeste da área da Universidade,
tendo como limites a estrada Dias Martins, a BR- 363, o igarapé Dias Martins e os últimos
blocos que compõem o complexo arquitetônico.
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Segundo o plano de manejo, na área que se constitui hoje o PZ, existiam cinco
propriedades onde se plantavam árvores frutíferas, pouco roçado e, em quase todas, pastagem
com açudes para fornecer água ao gado. A partir de 1975 teve início o processo de
desocupação pelo governo das propriedades mencionadas e posteriormente doação ao
Governo Federal para construção do complexo arquitetônico do “Campus da UFAC”. Em
1979, a reitoria da UFAC designou uma comissão para a elaboração do projeto para
implantação do Parque Zoobotânico devido às reivindicações do Departamento de Ciências da
Natureza para criação de uma reserva biológica no campus universitário, cuja necessidade
tornava-se evidente, devido as pressões ambientais decorrentes do fluxo migratório para o
Estado, êxodo rural e crescentes ameaças a vegetação e animais nativos através do
desmatamento e caça predatória.

Devido às áreas das propriedades estarem desmatadas, houve uma intervenção através
de enriquecimento com mudas nativas que foram produzidas em um viveiro construído dentro
da

Universidade.

O

projeto

de

implantação

contou

com

o

financiamento

da

SUDAM/POLAMAZONIA. (MENESES-FILHO et. al., 1995). Como resultado, temos hoje o
que é o Parque Zoobotãnico, mas que sofre devido ao isolamento e fragmentação.

Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra (APARIS): localiza-se no
Bairro Irineu Serra, na região noroeste do perímetro urbano do Município de Rio Branco,
entre as coordenadas geográficas 9º56´32”S e 9º55’20”S - 67º49´47”W e 67º51’09”W Gr,
possuindo uma área aproximada de 908 ha. A APARIS foi criada pelo decreto n° 500 de 7 de
junho de 2005. Dentre os objetivos da APARIS, destacam-se a restauração do meio ambiente
e a preservação cultural, que é muito forte na comunidade, como mostra o artigo 3°, incisos I,
II e III (SEMEIA, 2013).

Art. 3º. Constituem objetivos da unidade de conservação:
I – Restaurar o ecossistema natural das áreas degradadas ou ameaçadas ao mais
próximo possível de sua condição original, priorizando-se as áreas de preservação
permanente;
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II - Proteger e garantir as manifestações culturais originárias (Santo Daime e
Vegetal), bem como o plantio e o cultivo das espécies Bannisteriopsis caapi (jagube ou
mariri) e Psychotria viridis (rainha ou chacrona);
III – incentivar a manutenção das populações tradicionais, garantindo-lhes o uso
sustentável dos recursos naturais;

A APARIS possui o zoneamento ambiental composto por áreas ambientais
homogêneas, caracterizadas conforme a classificação feita pelo Plano de Gestão em quatro
Áreas de Proteção e oito Áreas de Conservação. Apesar das áreas de proteção da APARIS
serem destinadas a garantir a perenidade dos ecossistemas, uma parte de suas florestas já
foram desmatadas. Essas áreas florestadas foram substituídas por áreas de pasto, que hoje se
encontram abandonadas, ocorrendo à regeneração natural. Nas áreas de conservação admitese a ocupação do território sob condições adequadas de manejo e de utilização sustentada dos
recursos naturais. Nelas predominam recursos e fatores ambientais alterados pelo processo de
uso e ocupação do solo. Essas áreas sofrem constantemente com queimadas, ocupação
irregular da terra e supressão da mata ciliar, tendo sua vegetação quase toda suprimida por
área de pastagem (SEMEIA, 2013). O órgão executor, responsável pela administração da
unidade de conservação é a Gerência Municipal de Meio Ambiente do Município de Rio
Branco, ou órgão que vier substituí-la.

O estudo teve como base uma proposta de conexão de modo a formar corredores
ecológicos estruturais e funcionais entre o Parque Zoobotânico e a APA Raimundo Irineu
Serra, duas áreas verde do município de Rio Branco, Acre, como mostra a figura 1.
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Figura 1: Localização do Parque Zoobotânico, APA Raimundo Irineu Serra e a matriz urbana.
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3.2 Coleta e análise de dados

Para embasar a tomada de decisão a respeito dos pontos a serem conectados para a
geração do mapa de proposta de corredores e das espécies florestais a serem utilizadas no
reflorestamento para estabelecimento da conexão, foram consultados livros, manuais técnicos,
monografias, dissertações, teses, artigos, documentos técnicos em meio eletrônico e impresso.
Também foram coletados dados e informações junto à Prefeitura do Município de Rio Branco,
Universidade Federal do Acre e a APARIS e analisados os planos de manejo do Parque
Zoobotânico e da APA Raimundo Irineu Serra. Visitas in loco e análise de imagens de satélite
também foram utilizadas para o levantamento das características da paisagem quanto sua
composição e configuração a fim de identificar pontos que permitirão a conectividade e quais
pontos dentro do Parque Zoobotânico/Campus UFAC e da APA Raimundo Irineu Serra que
precisarão ser conectadas, reflorestados e arborizados.

3.3 Caracterização da paisagem
A caracterização da paisagem quanto à cobertura vegetal, uso do solo e sua
configuração foi realizada com base na imagem do satélite Sentinel 2, adquirida dia 25 de
agosto de 2016. São imagens com resolução espacial de 10 metros, tendo como órbita 19 L e
ponto FK. A imagem foi obtida no sitio https//earthexplorer.usgs.gov/. A paisagem de
interesse analisada foi de 7034,79 ha incluindo as duas áreas focais (ARAPARIS E PZ) e a
matriz urbana circundante. Os programas empregados nas análises relacionadas ao
geoprocessamento foram: ArcGis 10.3 - na elaboração dos mapas temáticos; e a extensão para
ArcGis Pacht Analyst 5.1 na análise quantitativa da estrutura da paisagem.

Com a imagem de satélite georreferênciada, foram feitas as composições das bandas
para 4.8.3 e feito o recorte para a área de interesse. Posteriormente realizou-se a segmentação
da imagem juntamente com a interpretação supervisionada no Arcgis 10.3 considerando as
seguintes classes de uso do solo: a) Água; b) Área Urbana: área ocupada por edificações e
sistema viário; c) Solo Exposto: área com solo desprotegido e d) Vegetação: área com alguma
cobertura vegetal, podendo ser floresta plantada, secundária e primária. Essa divisão em
classe objetivou a análise quantitativa da estrutura da paisagem, possibilitando inferir a área
de cada classe e sua representatividade na paisagem assim como calcular as seguintes
métricas conforme as definições de MCGARIGAL E MARKS (1995) (Tabela 1).
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Sigla

Métrica

Unidade

CA

Área de classe

ha

NUMF

Número de fragmentos

-

TMF

Tamanho dos fragmentos

ha

Forma

Índice de isolamento

Densidade dos fragmentos

Grupo

Área classe

Tabela 1- Métricas utilizadas na análise quantitativa da estrutura da paisagem

DP

MNN

PROX

MSI

Desvio padão do tamanho dos fragmentos.

Distância média do
vizinho mais próximo.

Distância e área dos fragmentos vizinhos.

Observações
Somatório das áreas de
cada classe.
Número total de fragmentos
na paisagem por classe.

Tamanho médio dos fragmentos de cada classe em hectare.

Desvio padrão do tamanho dos
ha

m

M

fragmentos por classe.

Determina o grau de isolamento de um fragmento focal com
relação à distância do fragmento vizinho mais próximo.
Quantifica o isolamento de cada fragmento considerado tanto a área como a distância dos
fragmentos vizinhos em um raio predefinido.
É igual a 1 quando todas as
manchas forem circulares e
aumenta com a crescente
irregularidade dos fragmentos.

Índice de forma médio
-

Fonte: MCGARIGAL E MARKS (1995)

Após a elaboração dos mapas temáticos de uso e cobertura e calculadas as métricas de
paisagem foram elaborados os mapas contendo a vegetação fragmentada e classificada de
acordo com duas métricas de paisagem; área (Fragmentos muito pequenos <5 ha; Pequenos:
5-10 ha; Médios: 10-100 ha e Grandes: >100 ha) e índice de proximidade.

O índice de proximidade (GUSTAFSON & PARKER 1994) quantifica o isolamento
de cada fragmento considerando tanto a área como a distância dos fragmentos vizinhos.
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Utilizamos esta métrica para indicar quais os melhores fragmentos (i.e. menos isolados) para
aproveitar no estabelecimento de corredores e reestabelecer a conectividade funcional e
estrutural quando possível. Tanto a área como o isolamento estão relacionadas com a
persistência das populações em paisagens fragmentadas, portanto considerar estas duas
variáveis na hora de selecionar áreas para restabelecer a conectividade é de extrema
importância. Este estudo utilizou um raio de 500 metros para definir a vizinhança de um
fragmento com base em estudos realizados sobre o deslocamento de aves em paisagens
fragmentadas (METZGER ET AL, 2001, AWADE et al 2017, CORNELIUS et al 2017). Para
o cálculo do índice de proximidade em cada fragmento da paisagem de estudo, o mapa
temático contendo a vegetação fragmentada foi submetido ao programa Pacht Analyst 5.1 e ao
programa V-late 2.0 para a extração do índice de proximidade (em nível da classe de
vegetação da paisagem).

3.4 Proposta de reflorestamento e intervenções nas áreas

Para que ocorra a conectividade com movimentação da biota, seja ela funcional ou
estrutural, é preciso que as espécies florestais escolhidas para o restabelecimento da área
sejam atrativas aos animais existentes nos fragmentos a serem conectados, de modo que a
fauna utilize esses corredores como uma extensão de sua área original, proporcionando-lhes
proteção e alimento. Esse alimento se da das mais variadas formas, néctar, fruto, semente,
flor, insetos atraídos por algumas espécies que serão alimentos para outros animais, enfim, a
complexidade vai depender da riqueza de espécies florestais no local. As espécies florestais
escolhidas para a proposta de reflorestamento das áreas foram embasadas de acordo com
levantamentos florísticos realizados por Silva (2012) e Nascimento (2009). O plano de
manejo do Parque Zoobotânico e da APARIS também foram consultados, juntamente com as
coleções Árvores Brasileiras (LORENZI, 1998, 2002 e 2004), Espécies Arbóreas Brasileiras
(CARVALHO 2003; 2008) e o livro Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas (LORENZI,
2009) além de 31 artigos que discorriam sobre as espécies florestais e todas as características
de interesse para esse estudo (Quadro 2).

Antes da implantação de qualquer projeto de arborização, as espécies escolhidas têm
que ser adequadas ao local. Sempre irão existir situações como falta de luz, locais
encharcados, presença de vento, solos pobres em nutrientes, etc. Esses fatores são primordiais
na hora da escolha da espécie florestal. A lista de espécies aqui mostrada (Quadro 2) se
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preocupou com essas características fazendo a indicação certa de cada ambiente, de modo a
evitar o fracasso no projeto por morte das plântulas. Espécies indicadas para recuperação de
áreas degradadas têm que ser pouco exigentes quanto às condições físico-químicos do solo,
possuir sistema radicular profundo e eficazes na cobertura rápida do solo (MARTINS, 2013).
As espécies utilizadas em área de preservação permanente e reserva legal tem que seguir as
indicações de uso do solo e exigências de luz para seu sucesso, a menos que a área de APP ou
Reserva Legal esteja degradada, aí o cuidado é em utilizar espécies menos exigentes quanto
aos macro e micros nutrientes além do fator acidez que pode está presente. Espécies para a
arborização urbana precisam ter sistema radicular pivotante, não possuir espinhos ou acúleos,
evitar árvores com princípios tóxicos, tomar cuidado em sempre colocar a espécie com copa
compatível ao local com flores e frutos pequenos (TUPIASSÚ, 2008).

3.5 Proposta de corredores suspensos para áreas verdes descontínuas dentro da
UFAC e APARIS.

Para fazer a indicação dos corredores suspensos foi realizada uma visita nas duas áreas
de estudo, PZ e APARIS, de modo a observar quais pontos dentro de cada uma possuía a
necessidade de restabelecimento da conexão e de vegetação, esses pontos foram tirados em
áreas onde o dossel ficava próximo, porém cortado por estrada e charcos podendo ser um
fator a não permitir o deslocamento de primatas de um fragmento a outro. Os pontos foram
coletados aonde existia maior possibilidade de construir o corredor suspenso devido à
presença de fragmentos grandes próximos, mas cortados por ações antrópicas, o intuito é
evitar a colisão desses animais com veículos e facilitar a sua circulação. Para a identificação
desses pontos foram percorridas as vias principais de acesso às áreas protegidas e os pontos
selecionado foram marcados com o GPSMAP 76CSx Garmin.

O corredor suspenso poderá ser confeccionado de acordo com o que foi produzido na
Universidade Federal do Amazonas (Figura 2), com cabos de aço, presilhas para cabo de aço,
travessas de madeira e tela galvanizadas. Braçadeiras, cruzetas e parafusos deverão ser
utilizados para fixar as travessas de madeiras nos postes e/ou árvores.
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Figura 2: Passarela na UFAM para travessia de Sauim, primata ameaçado de extinção.

3.6 Geração do Mapa identificando possíveis rotas para conexão e situação
fundiária da área circundante.

Para indicar as rotas de conexão entre as unidades e áreas verdes adjacentes foi
utilizada a análise de proximidade dos fragmentos. Essa análise permitiu identificar conjuntos
de fragmentos conectados que facilitariam o desenho dos corredores para a restituição da
conectividade entre as áreas de interesse (PZ e APARIS). Após a confecção do mapa contendo
os potenciais corredores, foi feito um levantamento fundiário realizado junto à prefeitura do
município de Rio Branco, no setor de regularização fundiária, na atual secretaria da cidade.
Esse levantamento permitiu que a partir dos dados repassados ao órgão pudéssemos elaborar
quatro mapas com a situação fundiária circundante aos corredores propostos. Essa informação
é essencial para a futura implementação dos corredores.
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4 RESULTADOS

4.1 Caracterização da Paisagem

Com base na categorização da paisagem (Figura 3) obtivemos a área em hectare de
cada tipo uso do solo na paisagem de estudo (Tabela 2) e observamos que não tem
predominância de nenhum tipo, porém a área urbana e a área de solo exposto somados
representam mais de 65% da cobertura de solo. Essas áreas antropizadas também possuem os
maiores tamanhos de manchas (TMF) apesar da classe de vegetação possuir o maior número
de fragmentos (NUMF). O desvio padrão se mostrou alto, obtendo os maiores valores em
ambientes antropizados (Tabela 2).

29

Figura 3: Caracterização da paisagem segundo quatro classes de uso do solo a partir da imagem de satélite Sentinel 2 (2016) da paisagem de estudo em Rio Branco
(AC).
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Tabela 2: Estatísticas descritivas das métricas da Paisagem para cada classe de cobertura do solo, em que
NUMF: número de fragmentos; TMF: tamanho médio dos fragmentos; DP: desvio padrão do tamanho dos
fragmentos.

Caracterização da Paisagem
NUMF

TMF (ha)

DP

Água

105

0,99

1,06

Área total
(ha)
104,07

Área Urbana

54

38,39

202,9

2072,81

29,47

Solo Exposto

117

22,84

111,82

2672,51

37,99

Vegetação

147

14,66

65,49

2155,48

30,77

Total

423

-

-

7006,15

100

Classe

% da Área
1,48

A floresta representa aproximadamente 31% da paisagem, e está se encontra
fragmentada com 147 fragmentos, sendo que somente 4 são maiores que 100 ha, incluindo as
duas áreas de interesse, PZ e APARIS (193,69 e 505,05 ha respectivamente). Os demais
fragmentos estão distribuídos nas classes de tamanho menores, com 18 fragmentos entre 5-10
ha, 15 fragmentos entre 10-100 ha e 110 fragmentos menores que 5 ha (Figura 4). Os maiores
fragmentos, acima de 100 ha, perfazem um total de 1492,52 ha, correspondendo a 69% da
área de floresta na paisagem. Ainda de acordo com o tamanho dos fragmentos, foram obtidos
o índice de forma dos fragmentos, observado que as classes de tamanhos <5 ha (MSI 2,22), de
5-10 ha (MSI 2,80) e 10-100 ha (MSI 3,88) são mais regulares que os fragmentos maiores que
100 ha (MSI 6,88).
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Figura 4: Vegetação florestal classificada por classe de tamanho dos fragmentos da paisagem na região onde se localizam as duas unidades de conservação no
perímetro urbano de Rio Branco (AC).
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Também foram analisados a categorização da paisagem segundo o uso do solo (Figura
5) no interior de cada uma das duas áreas protegidas, permitindo saber como está a
configuração delas quanto a área urbana, solo exposto e principalmente cobertura vegetal. A
análise da categorização da cobertura de solo das duas áreas de estudo mostrou que tanto o PZ
(Tabela 3) quanto a APARIS (Tabela 4) possui predominância de área com vegetação (67,8%
e 59,7%, respectivamente), porém essa área é menos fragmentada no PZ do que na APARIS.
Observa-se bastante variação no tamanho dos fragmentos como é evidenciado por valores de
desvio padrão do tamanho dos fragmentos bastante altos.

A classe representada pelo solo exposto, apesar de apresentar 7 fragmentos dentro do
campus UFAC, esse representa apenas 3,8% de toda área. Já quando analisamos a área
urbana, que neste caso é representada pelos complexos arquitetônicos, mesmo possuindo
apenas 2 fragmentos na paisagem, tem uma representação na paisagem de 23,3%, sendo que
novas áreas de florestas estão sendo convertidas para a construção de novos blocos
acadêmicos. Na APARIS, quanto ao número de fragmentos de solo exposto, a mesma possui
igual quantidade de fragmentos de vegetação, porém a área de solo exposto é menor do que a
da vegetação. Também, a APARIS apresenta uma proporção de área exposta e urbana
relativamente grande (ca. 40%) quando comparada com o Campus UFAC (ca. 27%). O
mesmo deve-se a grande quantidade de fazendas que existem no local.
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Figura 5: Categorização da paisagem segundo o uso do solo no Parque Zoobotânico (PZ) e APA Raimundo Irineu Serra (APARIS) na área urbana de Rio Branco
(AC).
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Tabela 3: Área e estatísticas descritivas das métricas do Campus UFAC/PZ para cada classe de uso do solo, em
que NUMF= número de fragmentos; TMF: tamanho médio dos fragmentos; DP: desvio padrão do tamanho dos
fragmentos.

Campus UFAC

Água

9

1,61

1,37

Área total
(ha)
14,5

Área Urbana

2

33,24

29,97

66,48

23,29

Solo Exposto

7

1,55

2,26

10,83

3,79

Vegetação

3

64,56

90,52

193,69

67,84

Total

21

-

-

285,5

100

Classe

NUMF

TMF (ha)

DP

% da Área
5,08

Tabela 4: Área e estatísticas descritivas das métricas da Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra para
cada classe de uso do solo, em que NUMF: número de fragmentos; TMF: tamanho médio dos fragmentos; DP:
desvio padrão do tamanho dos fragmentos.

Classe
Água

Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra
Área total
NUMF
TMF (ha)
DP
(ha)
9
0,64
0,29
5,79

% da Área
0,68

Área Urbana

5

5,74

5,49

28,7

3,39

Solo Exposto

13

23,61

68,03

306,94

36,26

Vegetação

13

38,85

129,93

505,05

59,66

846,49

100

Total

40

-

-

A paisagem também foi classificada quanto ao índice de proximidade dos fragmentos,
sendo que fragmentos com valores mais baixos do índice são mais isolados uns dos outros e
fragmentos com valores maiores são menos isolados com um maior numero de fragmentos
vizinhos grandes e próximos (Figura 6).
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Figura 6: Fragmentos florestais classificados segundo o índice de proximidade na paisagem de estudo em Rio Branco (AC). Valores baixos indicam
fragmentos mais isolados e valores altos indicam fragmentos menos isolados.
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4.2 Proposta de Reflorestamento

A análise de todos os dados secundários florísticos sobre as duas áreas resultou em
uma lista contendo 68 espécies (Quadro 2) com indicação de hábito, grupo ecológico,
indicação de tipo de solo, potencial de atração à fauna (aves e morcegos), e potencial para
recuperação de áreas degradadas, áreas de preservação permanente, reserva legal e
arborização urbana. Nem todas as características de algumas espécies foram encontradas,
ficando essas lacunas em branco.

Das espécies escolhidas, 58% são consumidas ou polinizadas por aves e 20% por
morcegos. Quanto à indicação de ambiente de acordo com suas exigências nutricionais e
estrutural, uma mesma espécie poderá ser indicada para vários ambientes, sendo 79% das
espécies destinadas à recuperação de área degradadas, 82% a Área de Preservação
Permanente e Reserva Legal e 69% a arborização urbana.

RAD

APP, RL

Arborização Urbana

Referência*

Apuleia leiocarpa (Vog.) M. Var.
molaris Spruce & Benth
Astrocaryum murumuru Mart.
Attalea excelsa Mart.
Bauhinia ungulata L.
Bertholletia excelsa Bonpl.
Bixa orellana L.
Brosimum guianense (Aubl.) Huber
Byrsonima sp.
Calophyllum brasiliense Cambess.

x

3, 8, 10

Fruto

Fruto X

x

x 4, 28, 32, 33

x

Fruto

Fruto X

x

x

x

Fruto

-

X

x

x

ZOO/AUT x

Semente

-

X

x

x

AUT/ANE x

-

-

X

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Fruto
Fruto
Flor
Fruto
Fruto

Fruto
-

X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

31, 11, 37,
17, 27, 1
12, 18, 19,
36
34, 13, 30,
35
2, 12, 20,
16
5, 15
29
9, 21
23
23
22
10

x

-

-

X

x

x

23

Monjoleiro

Árvore PSi

C

AUT

x

-

Marmelada

Arbusto Psi

B/C

ZOO

x

Baga-de-morcego

Árvore

P

B/C

ZOO

Envira

Árvore

NP

B

ZOO

Pente de macaco

Árvore

Psi

C

Cumaru-ferro

Árvore

NP

C

Murmuru
Aricurí
Pata de vaca
Castanheira
Urucum comum
Leiteira-vermelha
Muricí

Palmeira
Palmeira
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Psi
Psi
Psi
NP
P
PSi
P

B
B, C
C
C
B
C
C

ZOO
AUT
AUT
ZOO
ZOO
ZOO
ZOO

Jacareúba

Árvore

NP

Ae B

AUT

G.E.

Atração às aves

Apeiba echinata Gaertn.

x

Atrativa à fauna

Annona sp.

X

Síndrome de
dispersão

Allophylus sp.

-

Indicação

Acacia pollyphylla A. DC.
Alibertia edulis(L.L.
Rich) A.C. Rich

Nome popular

Hábito

NOME CIENTÍFICO

Atração aos
Morcegos

Quadro 2: Lista das espécies florestais indicadas paa restauração das áreas desmatadas na APARIS, PZ, margens do igarapé Dias Martins e para arborização urbana, com ênfase em espécies
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que atraem avifauna e morcegos, acompanhada das respectivas características: grupo ecológico (G.E), em que P= espécie pioneira; PSi= espécie secundária inicial e NP= espécie secundária
tardia ou clímax. Indicação de tipo de ambiente, em que A= áreas com encharcamento permanente; B= áreas com encharcamento temporário do solo; C= áreas bem drenadas. Síndrome de
dispersão: ANE: anemocórica; AUT: autocórica e ZOO= zoocória. RAD= Recuperação de Áreas Degradadas; APP= Área de Preservação Permanente; RL= Reserva Legal.

Continua
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NP

Ae B

ANE

x

Flor

Jequitibá
Pau-de-espeto

Árvore
Árvore

NP
P

C
BeC

Embaúba-Prateada

Árvore

P

C

ZOO

x

Fruto

Cedro branco

Árvore

Psi

B

ANE

x

Semente

-

Cedro vermelho

Árvore

Psi

C

ANE

x

Semente

Sumaúma

Árvore

P

A

ANE

x

Flor

Tatajuba
Paineira
Sombreiro
Copaiba
Freijó preto
Freijó branco
Tauarí

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

P
Psi
Psi
NP
NP
P
NP

B
C
B
B, C
C
C
B
C

Jacarandá

Árvore PSi

-

X

x

x

23

X
X

x
x

x
x

9
23

Fruto X

x

x

9

X

x

x

23

-

X

x

-

22

Flor

X

x

-

10

ZOO
ANE
AUT
ZOO
ANE
ANE
ANE

x
Fruto
Fruto
x Flor/Semente Flor
x
Semente
x Fruto/Semente
x
Flor
x
Flor
x
Fruto/ flor
-

X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
-

23
9
23
9
23
23
25

ANE

x

X

x

x

9

ANE/AUT x
ANE
x Fruto/Semente Flor

-

Referência*

APP, RL
Arborização
Urbana

Árvore

RAD

Chlorophora tinctotia (L.) Gaudich
Chorisia sp.
Clitoria sp.
Copaifera langsdorffii
Cordia goeldiana Huber
Cordia sp.
Couratari macrosperma A.C.Sm.
Dalbergia sp.

Mulateiro

Atração aos
Morcegos

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Atração às aves

Cedrela odorata L.

Atrativa a fauna

Cedrela macrocarpa Duck

Síndrome de
dispersão

Cecropia sp.

Indicação

Calycophyllum spruceanum (Benth.)
Hook.f. ex K.Schum.
Cariniana sp.
Casearia gossypiosperma Briq.

Nome popular

G.E.

NOME CIENTÍFICO

Hábito

Continuação

Continua
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Atração aos
Morcegos

RAD

APP, RL
Arborização
Urbana
x

x

23

x
x
x

Fruto

-

X
X
X

x
x
x

x
x
-

22
22
25

ZOO

x

-

-

-

-

-

22

P
C
NP
B, C
NP A, B e C
NP A, B
NP A e B
Psi
C
P
C

ZOO
ZOO
ANE
ZOO
ZOO
ANE

x
x
x
x
x
x

Flor
Flor
Fruto
Fruto
Fruto

-

X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

23
24
9
23
21, 22
22
10, 22

Psi

ANE

-

-

-

-

-

x

22

Flor

Flor

X
X

x
x

x
x

23
9

Flor

Flor

x

x

x

9

Didymopanax mororotoni Aubl.

Morototó

Árvore

Psi

C

ZOO

Diospyros sp.
Dipteryx odorata (Aublet) Willd.
Endlicheria sp.
Enterolobium schomburgkii (Benth.)
Benth.
Erythrina verna Vell.
Euterpe sp.
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms
Genipa americana L.
Guarea sp.
Guatteria sp.
Guazuma crinita Mart.
Himatanthus sucuuba (Spruce ex
Müll.Arg.) Woodson
Hura crepitans L.
Hymenaea courbaril L.

Caqui
Cumaru
Canelão

Árvore
Árvore
Árvore

Psi
NP
Psi

B
C
B

ZOO
ZOO
ZOO

Orelha de macaco

Árvore

Psi

C

Mulungu
Açaí
Pau alho
Genipapo
Jitó
Envira
Mutamba

Árvore
Palmeira
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Janaguba

Árvore

Assacu
Jatobá

Árvore
Árvore

NP

B, C

Ingá peluda

Árvore

Psi

C

NOME CIENTÍFICO

Inga sp.

C

AUT/ZOO x
ZOO

x

Referência*

Atração às aves

X

Síndrome de
dispersão

-

Indicação

Fruto

G.E.

x

Nome popular

Hábito

Atrativa a fauna

Continuação

Continua
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Atrativa a fauna

Atração às aves

Atração aos
Morcegos

RAD

APP, RL
Arborização
Urbana

x
x

Fruto
Fruto

-

X
-

x
-

x
-

24
23
23

Árvore

NP

BeC

ZOO

x

Fruto

-

-

-

-

22

Árvore

NP

BeC

-

-

-

-

-

-

-

22

Paxiubinha
Mamãozinho
Tatajuva

Palmeira
Árvore
Árvore

Manilkara huberi (Ducke) Standl.

Maçaranduba
Acariquara roxa

Minquartia guianensis Aubl.
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)
Urb.
Ocotea porosa
Oenocarpus bacaba Mart.
Parkia nitida Miq.
Pourouma cecropiifolia Mart
Pourouna sp.
Pouteria sp.
Protium rhynchophyllum (Rusby) D.C.
Daly
Psidium guajava L.
Sapium glandulosum (L.) Morong

Referência*

Síndrome de
dispersão
ZOO
-

Iriartella setigera (Mart.) H. Wendl.
Jacaratia spinosa Aubl.
Maclura tinctoria (L.) stend.

NOME CIENTÍFICO

G.E.
P
P

A, B e C
B
B

Nome popular

Hábito

Indicação

Continuação

Pau-de-balsa

Árvore PSi

C

ANE

-

-

-

X

x

-

23

Imbuia
Bacaba
Faveira
Imbaúba-do-vinho
Embaubarana
Abiurana

Árvore P
Palmeira PSi
Árvore Psi
Árvore PSi
Árvore P
P

B, C
BeC
BeC
BeC
B

ZOO
ZOO

x
x
x
x

Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

-

X

x

X
X

x
x

x
x
x
x

23
23
22
22
22
23

x

22

Breu

Árvore

Psi

B

ZOO

x

Fruto

Fruto X

x

Goiabeira

Arbusto

P

B

-

x

Fruto

X
-

x

Leteiro

Árvore

Psi

B

-

-

-

-

x

23
x

23
Continua
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P
Psi

C
C

ANE
AUT

x

Fruto

-

Barbatimão

Árvore

P

C

-

x

-

-

Mogno
Baga-de-morcego
Lacre

Árvore
Árvore
Árvore

NP
Psi
P

C
B
BC

ZOO
ZOO

x
-

Fruto
-

Tarumã

Arbusto

Psi

C

ANE

x

Fruto

-

Si

BC

-

x

Fruto

-

Rabo-de-arara, curaci-caá Árvore

X
X

x
x

-

22
22

x

x

22

x
x
-

x
-

22
22
6, 26, 38

X

-

-

14, 38

-

-

x

7, 38

X
Fruto X
X

Referência*

Atração aos
Morcegos

Árvore
Árvore

APP, RL
Arborização
Urbana

Atração às aves

Taxí branco
Manga-de-anta

RAD

Atrativa a fauna

Warscewiczia sp.

Síndrome de
dispersão

Vitex triflora Vahl.

Indicação

Sclerolobium paniculatum Vogel
Simaba cedron Planch.
Stryphnodendron pulcherrimum
(Willd.) Hochr.
Swietenia macrophylla King.
Trichilia pallida Sw
Vismia cayennensis (Jacq) Pers.

Nome popular

G.E.

NOME CIENTÍFICO

Hábito

Continuação

Conclusão

Referência*:

1: ABREU et al. (2005); 2: ARAUJO et al. (2004); 3: ARAÚJO et al. (2002); 4: BAPTISTA et al. (2008); 5: BEZERRA (2012); 6: BITTRICH et al (2015); 7: CALIÓ (2015); 8:
CAMPOS and LANDGRAF (2001); 9: CARVALHO (2003); 10: CARVALHO (2008); 11: FADINI (2004); 12: FERREIRA and DIAS (2004); 13: FILHO et al. (2004); 14: FRANÇA et al.
(2015); 15: GAMA et al. (2003); 16: GÓES and QUINTELA (2015); 17: GUIZZO and JASPER (2005); 18: LEGAL (2007); 19: LEITE et al (2014); 20: LINDENMAIER and BUDKE (2006);
21: LOPES et al. (2011); 22: LORENZI (1998); 23: LORENZI (2002); 24: LORENZI (2004); 25: LORENZI (2009); 26: MARINHO and NETO (1994); 27: MATT ER (2016); 28: MILHOMEM
et al. (2013); 29: NEGRELLE (2015); 30: PEREIRA et al. (2014); 31: PIVELLO et al. (2006); 32: RODRIGUES and ALBUQUERQUE (2016); 33: RODRIGUES et al. (2007); 34: SALOMAO
et

al.

(1995);

35:

SALOMÃO

et

al.

(2007).

36:

SCHIEVENIN

et

al

(2012);

37:

SENEME

et

al

(2006);

38:

ZAPPI,

DANIELA

et

al.

(2015).

42

4.3 Propostas de corredores suspensos das áreas verdes dentro da UFAC,
APARIS e adjacências.
Após percorrer as vias principais de acesso das duas áreas de estudo, pode-se verificar
os melhores locais para a implantação de corredores ecológicos suspensos. Esses locais
possuem sua vegetação cortada por estrada e charcos, dificultando a travessia de alguns
grupos de primatas. Com base na visualização feita in loco e buscando o maior movimento da
fauna através da integração dos fragmentos, 10 pontos foram identificados indicando os
respectivos corredores, sendo destes 4 pontos no Campus UFAC (Figura 7), sendo 2 dentro do
PZ, e 4 pontos na APARIS e 2 pontos nas estradas que cortam a mata ciliar do igarapé Dias
Martins entre o PZ e as mata ciliar do igarapé Dias Martins.

A paisagem em que está propondo a conectividade é cortada por muitas ruas e BRs. O
desafio para conectividade é maior. Os corredores suspensos propostos fora das áreas da
APARIS e PZ, indicados na figura 7, ligarão a mata ciliar que foi interrompida pelas estradas,
de modo a permitir a passagem da fauna. Vale ressaltar que devido a largura da rodovia BR
364, corredores suspensos se tornariam inviáveis, sendo que uma alternativa seria corredores
subterrâneos de modo a mitigar essa barreira.
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Figura 7: Proposta de corredores suspensos dentro da APARIS, Campus UFAC/ PZ e adjacências.
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4.4 Proposta de Corredores entre o PZ e APARIS
Com base nas análises de paisagem foram selecionadas quatro áreas com potencial
para a implantação de corredores ecológicos que incrementarão a conectividade funcional
entre o PZ e APARIS e fragmentos vizinhos (Figura 8). Essas locais contam com
remanescentes florestais na paisagem devido à existência de igarapés em áreas particulares. A
ocupação do solo das áreas em que passará cada corredor é apresentada nas Figuras 9 a 18, de
modo a subsidiar as ações na hora da tomada de decisão para implantação dos mesmos. No
Quadro 03 apresenta um resumo da informação de cada corredor e a continuação é
apresentada uma descrição detalhada de cada proposta. Os quatro corredores serão funcionais,
tornando-se estruturais se houver a construção passarelas suspensas ou subterrâneas:

Quadro 3: Corredores com suas respectivas metragens e desafios de implantação.
Corredor

Comprimento

Área a ser

Ecológico

(m)

reflorestada (ha)

Desafio a enfrentar

Criação de gado na área.
Corredor 01

547

2,85
Pátio de e invasão dentro da área de APP

Corredor 02

do Igarapé Dias Martins.
783,50

4,98
O corredor passará por dentro de um

Corredor 03

1370

8,38

condomínio de luxo da cidade.
O corredor passará por 6 bairros do

Corredor 04

4610

28,10

município, totalmente urbanizado e com
vegetação

depauperada

empreendimentos existentes.

pelos
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Figura 8: Localização dos corredores florestais propostos neste estudo para incrementar a conectividade funcional entre o PZ e a APARIS na
cidade de Rio Branco (AC). Os fragmentos se encontram classificados de acordo com seu índice de proximidade em que as cores vermelho e alaranjado
indicam fragmentos mais isolados e as cores amarelo e verde indicam fragmentos mais conectados.
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Proposta Corredor 01- Estará localizado a sudoeste do PZ, em uma propriedade
privada (Figura 9), próximo existe um loteamento clandestino denominado Boa Vista (Figura
10). As margens do igarapé apresentam- se desmatada em desconformidade com o Código
Florestal Brasileiro, por ser uma Área de Preservação (Figura 11).

Figura 9: Proposta Corredor 01 do corredor Dias Martins 1 a sudoeste do Parque Zoobotânico.

Figura 10: Ocupação do solo na área em que será implantado o corredor 01.
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Figura 11: Vista da área a ser reflorestada na APP. Margens do igarapé Dias Martins – predominância de
pastagem.

Neste corredor funcional será necessário um reflorestamento total de 2,85 ha,
considerando 30 metros de mata ciliar de cada lado do igarapé por ter menos que 10 metros de
largura, onde o Código Florestal Brasileiro, lei 12.651/12, considera Área de Preservação
Permanente em zonas rurais ou urbanas, um feixe de: a) 30 (trinta) metros, para cursos d’água
de menos de 10 metros de largura. Esse corredor conectará o Parque Zoobotânico à mata
ciliar do igarapé Dias Martins.

Proposta Corredor 02- De acordo com a locação do plano Diretor o corredor 02
(Figura 12) estará localizado na CODISACRE, companhia de desenvolvimento do Estado do
Acre, entre o setor-A e setor-B, bairro Distrito Industrial (Figura 13). Nessa área, uma parte
das margens do igarapé Dias Martinas encontra-se muito degradado, com presença de
voçoroca (Figura 14).
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Figura 12: Proposta do Corredor 02 a noroeste do Parque Zoobotânico.

Figura 13: Ocupação do solo na área em que será implantado o corredor 02.
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Figura 14: Voçoroca as margens do Igarapé Dias Martins situado a nordeste do Parque Zoobotânico
onde está sendo indicada a proposta do corredor 02.

Essa é uma área que só permite indústrias (Figura 13), porém há uma invasão
denominada Sapolândia, nas margens do igarapé Dias Martins que tem ocasionado o
depauperamento de uma parte de sua mata ciliar. Todas as propriedades são privadas. A área a
ser manejada é de aproximadamente 783,5 m lineares, com uma área de APP de 30 metros,
totalizando 4,98 ha para a realização de enriquecimento e reflorestamento dos locais que não
possuem mais vegetação.
Proposta Corredor 03 – Afluente do igarapé batista- A proposta de corredor 3
(Figura 15) estará localizado no afluente do igarapé Batista cortando uma área pertencente ao
Estado Acre onde está instalada a sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais- BOPE e
o Instituto de Traumatologia e Ortopedia- ITO, além dos loteamentos Chácara Ipê, Pedro
Roseno, Jardim Europa II, Center Ville e Macauã. O mesmo possuirá aproximadamente 1370
m lineares com 30 metros, totalizando 8,38 ha de mata para fazer enriquecimento. Esse
corredor se conectará ao corredor já existente do igarapé Batista, o qual mediante análise da
paisagem se mostrou com alta conectividade (Figura 6). No entanto, o corredor proposto é
cortado por uma estrada pelo qual a conectividade estrutural somente seria possível mediante
a implementação de passarelas suspensas ou passagens subterrâneas (Figura 16).
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Figura 15: Proposta do Corredor 03, afluente do igarapé Batista, a sudeste do Parque Zoobotânico.

Figura 16: Uso do solo na área em que será implantado o corredor 03, afluente do igarapé Batista.

Corredor 4- A proposta do corredor 04 (figura 17) passará por dentro do conjunto
Tucumã, Colonacre, uma área de propriedade privada onde se encontra a faculdade FAMETA,
loteamento Joafra e bairro da Paz (Figura 18).
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.
Figura 17: Proposta do Corredor 04, a sudoeste do Parque Zoobotânico.

Figura 18: Uso do solo na área em que será implantado o corredor 04.

O corredor 04 contará com a maior área de abrangência dentre os quatro corredores
proposto, aproximadamente 4610 metros lineares ou 28,10 há (Figura 18). Além do respaldo
na lei para o reflorestamento das APPs em 30 metros, na área a ser recuperada existe o Parque
do Tucumã, área verde municipal destinada ao lazer por onde passa um igarapé canalizado.
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Nesse corredor funcional será feito apenas o enriquecimento, podendo ser utilizadas as
espécies aqui indicadas.

5 DISCUSSÃO

A paisagem estudada, contendo as duas áreas focais PZ e APARIS, possui uma
predominância de matriz antropizada. Mesmo existindo fragmentos de floresta grandes,
maiores que 100 ha, estes são poucos e incluem as duas áreas focais. A solução para o
reestabelecimento da conectividade entre estas áreas para evitar o isolamento total é a
implantação de corredores ecológicos. A análise da composição e configuração da paisagem
(e.g. mediante o cálculo do índice de proximidade dos fragmentos florestais), visitas em loco
e análise da ocupação do solo subsidiaram a tomada de decisão a respeito dos melhores
pontos para o restabelecimento da vegetação para a formação dos corredores funcionais.

Os problemas encontrados na paisagem foi a predominância de fragmentos pequenos,
110 fragmentos menores do que 5 ha, sendo estes também isolados e tendendo a se extinguir
na paisagem. A paisagem mesmo sendo composta por unidade de conservação, APARIS, a
área do PZ, laboratório vivo da UFAC, e vários igarapés conferindo a proteção legal de suas
matas ciliares, estes estão sujeitos à redução de suas florestas. As principais pressões surgem
da implantação de loteamentos legalizados e clandestinos, além de grandes empreendimentos
em propriedades privadas que possuíam remanescentes florestais e de invasões em área de
preservação permanente.

A categorização da paisagem quanto ao uso do solo nos mostra que mesmo não
havendo predominância de nenhuma classe, se juntar as classes com solo diferente da
vegetação (área urbanizada e solo exposto) essa se torna predominante (67.4%). Quanto a área
de vegetação, o desvio padrão, indicador de variação de fragmentos com tamanhos muito
diferentes, em torno da média do tamanho dos fragmentos é alto uma vez que a paisagem
possui poucos fragmentos grandes e muitos fragmentos menores com 5 ha. A análise de
categorização da paisagem foi realizada também para cada área protegida (PZ e APARIS), o
que permitiu observar que a predominância de uso de solo em ambas é a área com vegetação.
O desvio padrão é alto, indicando que os tamanhos dos fragmentos de cada classe variaram
muito em relação à média de seus tamanhos.
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O Parque Zoobotânico apesar de ser considerado um fragmento grande vem sofrendo
com o seu entorno devido a expansão demográfica na área gerando loteamentos regulares e
clandestinos, a exemplo deste o loteamento Boa Vista. O PZ está inserido em uma área urbana
composta pelos bairros Conjunto Universitário, Distrito Industrial, Conjunto Tucumã, Pedro
Roseno, Chácara Ipê e Conjunto Jardim Universitário. Além dos bairros citados, há a BR 364
que passar na região nordeste do Parque. Todas essas variáveis fazem com que o mesmo se
torne um fragmento isolado na paisagem, mas que de acordo com a análise resultante a partir
do mapa de índice de proximidade, podem ser tomadas medidas para que fragmentos
próximos sejam enriquecidos e reconectados à área, possibilitando uma integração funcional
por parte da sua fauna, em especial a avifauna e quirópteros.

Por ser uma unidade de conservação de uso sustentável ainda possui
aproximadamente 60% de sua vegetação original de uma área total de 908 ha. Dentro da
APARIS há muitas propriedades com criação de gado transformando grandes áreas
florestadas em pastagens. A unidade também está cercada pelos bairros Distrito industrial,
Custódio Freire, Mocinha Magalhães, Conjunto Rui Lino, Tancredo Neves e Conquista. O
igarapé São Francisco, paralelo à unidade fazendo, sua divisa, contribui com boa parte da
vegetação devido a sua mata ciliar, porém já se percebe o depauperamento de algumas áreas,
em especial a mata ciliar do igarapé Dias Martins, afluente do São Francisco.

Tirando as duas áreas foco do estudo, percebe-se que a maioria dos fragmentos
florestais está às margens de cursos d’água, APP. A perda desses remanescentes ocasionaria
distúrbios físicos como voçorocas, como foi observado às margens do Dias Martins, além da
alteração do fluxo de água afetando a regularidade hídrica ocasionando a seca desses igarapés
(PIRES E SANTOS, 1996). A compactação do solo, feita pelo pisoteio do gado, também é
ocasionada quando não se tem a mata ciliar, havendo menos infiltração e maior potencial de
enchente (BOLUND E HUNHAMMER, 1999). Outra problemática enfrentada em relação as
matas ciliares desses igarapés que cortam a paisagem, é que loteamentos clandestinos e
Invasões se instalaram em suas margens fazendo a supressão da vegetação. A gestão da
APARIS e PZ, juntamente com a Prefeitura, precisarão tomar medidas para que os
proprietários dessas terras recuperem a mata ciliar que encontra respalda no Código Florestal
(lei 12.651/2012).
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5.1 Proposta de reflorestamento

As áreas verdes são muito importantes para as cidades e sua qualidade ambiental, pois
equilibram a transição entre espaço modificado urbano e o meio ambiente (LIMA, 2006). Os
parques que apresentam condições ambientais adequadas, ou seja, infraestrutura adequada,
acesso, arborização de qualidade, segurança entre outros, são fonte de lazer e esporte para
muitas pessoas, contribuindo para o não sedentarismo, promoção da saúde e bem-estar e mais
opções de atividades físicas para a população (SZEREMETA, 2013).

Outro fator importante é a arborização das vias públicas que serve como filtro
atenuando ruídos, retenção de pó, reoxigenação do ar, além de oferecer sombra e a sensação
de frescor (LIMA, 2006). Esses serviços que a vegetação nos oferece recebe o nome de
serviços ecossistêmicos e classificam-se como tangíveis e intangíveis na utilização pelo
homem. Como podemos perceber a vegetação nos proporciona muitos benefícios, porém a
falta dela pode acarretar em inúmeros problemas como poluição do ar, enchentes, ruídos,
prejuízos a saúde física e mental da população (LONDE, 2014).

O plantio de espécies nativas para a recuperação e enriquecimento das áreas em que se
estão propondo os corredores ecológicos, além dos benefícios já citados, se deu pela
compilação dos estudos fitossociológicos realizados por Silva (2012) e Nascimento (2009), de
modo a indicar espécies que promovam a conexão além da integração da fauna que encontrará
abrigo e alimento. O primeiro estudo foi realizado no Parque Zoobotânico (PZ-UFAC), em
que foram encontrados 1220 indivíduos com DAP≥ a 10 cm, distribuídos, segundo sistema de
classificação botânica APG2, em 161 espécies, 128 gêneros e 40 famílias botânicas. O
segundo foi realizado dentro da APARIS, onde foram inventariados 856 indivíduos arbóreos
com DAP superior a 10 cm, distribuídos em 143 espécies, 98 gêneros e 43 famílias botânicas.
Percebe- se, pela comparação dos dois estudos, que o Parque Zoobotânico tem uma maior
diversidade de espécies arbóreas que a APARIS, o que poderia ser explicado pela menor
pressão antrópica que o parque sofre em relação a APARIS, provavelmente pelo PZ ser
protegido pelo Campus UFAC.

A interação fauna-flora é uma ferramenta de sucesso em projetos de restauração
ecológica, em destaque aves e morcegos que têm um papel importantíssimo na polinização e
disseminação de sementes para outras áreas, principalmente aquelas espécies mais
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generalistas, que habitam ambientes antropizados (CAMPOS et al. 2012). A ênfase nestas
espécies se deu pela capacidade destes em percorrer uma área maior e transpor áreas
antropizadas, sendo utilizadas com sucesso em projetos de reflorestamento. A exemplo, a
revegetação da ilha de Krakatoa, Indonésia, deflorestada devido a uma erupção vulcânica,
mas que foi revegetada naturalmente devido a ação das aves e morcegos, havendo uma
introdução de 124 espécies plantas (WHITTAKER e JONES 1994). Outro exemplo foi o
observado em um pasto degradado, no Sul do Pará. UHL et al. (1991) constataram que as
sementes que estavam sendo encontradas no pasto eram provenientes das fezes desses
animais.

5.2 Proposta de corredores suspensos das áreas verdes dentro da UFAC e
APARIS.
Além da área destinada ao Parque Zoobotânico, a UFAC conta com outras áreas
verdes que foram fragmentadas devido à construção de blocos acadêmicos e vias de acesso. A
APARIS também possui estradas cortando alguns fragmentos florestais, havendo constante
fluxo de carros. A partir da visita nessas duas áreas possibilitou-se a verificação de vegetação
fragmentada que precisa ser reconectada para possibilitar o deslocamento dos animais entre
elas. A implantação de corredores suspensos, ou passagens superiores, como foi empregado
na ESALQ/SP, é uma alternativa para que haja fluxo de animais, principalmente de primatas
como o leãozinho-da-taboca (Cebuella pygmaea) e o sagui-bigodeiro (Saguinus imperator),
este último sendo considerada uma espécie rara e de distribuição restrita ao interflúvio entre
os rios Purus e Acre no sudoeste amazônico e que ocorre no Parque.

Ainda sobre corredores suspensos, na Universidade Federal do Amazonas- UFAM foi
implantado uma passarela para os sauins-de-coleira (Saguinus bicolor) sob a coordenação do
Professor Marcelo Gordo. A implantação foi uma tática que deu muito certo, pois os primatas
conseguem passar de um fragmento a outro mesmo tendo uma estrada separando os
fragmentos. O sauim é uma espécie ameaçada de extinção endêmica da Amazônia central.

5.3 Proposta dos Corredores Funcionais

Foram indicados quatro possíveis locais para a implantação dos corredores ecológicos.
Estas áreas foram identificadas mediante as analises quantitativas da paisagem e aproveitando
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a presença de remanescentes florestais nessas áreas, cabendo um enriquecimento das mesmas
com espécies florestais nativas. Cada corredor passará a conectar os fragmentos de forma
funcional, pois a paisagem é cortada por estradas e construções. A intenção é promover maior
movimento da biota uma vez que a distância entre os remanescentes florestais será menor. As
duas áreas focos tem comportamento distintos quanto a essa análise, enquanto a APARIS está
bem conectada com outras áreas verdes o parque Zoobotânico está mais isolado na paisagem
(Figura 5).

As propostas dos dois primeiros corredores, Corredor 01 e Corredor 02, são as menos
complexas para sua implementação. O corredor 01, como mencionando, passa por dentro de
uma propriedade privada em que o dono já se comprometeu junto ao Parque Zoobotânico a
recuperar a área, sendo que o Parque disponibilizará as mudas florestais. Após o
enriquecimento e restabelecimento da mata ciliar do igarapé Dias Martins, indica-se para a
área um corredor suspenso entre esta e a mata do PZ, já que ela não pode ser contínua devido
a estrada Dias Martins. O segundo corredor, corredor 02, passará pela área industrial urbana
do município. O reflorestamento das margens do igarapé Dias Martins, juntamente com o
enriquecimento de alguns pontos da mata ciliar, será primordial para o restabelecimento da
conectividade. A problemática de haver uma invasão já próxima a desembocar no igarapé São
Francisco será solucionada segundo informações da prefeitura, setor de regularização
fundiária. A prefeitura não irá realocar as pessoas dessa área, pois a mesma é área verde, não
podendo regularizar a ocupação, o que significa que as pessoas que moram no local serão
retiradas sem direitos e sem destino de moradia. O provável é que faça a desafetação da área,
porem a Prefeitura não tem previsão para a retirada dessas pessoas. Trabalhos de engenharia
deverão ser realizados para conter a voçoroca identificada em seu trecho. Apesar desses
desafios, são áreas de fácil acesso.

O corredor 03 cortará vários empreendimentos, porém uma delas pertencente ao
Estado do Acre e sendo protegido por fazer parte de cursos d’água. O desafio se dará aos
loteamentos existentes, pois trata- se de propriedades privadas onde ainda existem
remanescentes florestais. O corredor 04 terá a mesma problemática, não tendo a prerrogativa
de ter uma área pertencente ao governo. Esse corredor será o maior e passará por mais bairros,
tendo que contar com a colaboração de muitos atores na sociedade para que o mesmo venha
ter êxito. O corredor 04 estará margeando os igarapés existentes, tendo assim respaldo na lei
para sua proteção, e o parque do tucumã, área verde do município de Rio Branco. Algumas
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áreas verdes ainda existem no caminho da proposta desse corredor, porém estão localizadas
em propriedades privadas, a exemplo temos a faculdade FAMETA, com uma área total de
16,47 ha incluindo a área com floresta e área construída, que para construção de seu
estacionamento desmatou uma área de 2 hectares, mas respeitou os 30 metros de área de
preservação permanente do igarapé que passa pela propriedade. Toda infraestrutura e
instalações, incluindo a ponte para dar acesso ao outro lado do igarapé, foi licenciada pelo
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC. A supressão de vegetação para implantação do
estacionamento foi licenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA. Em
uma vistoria técnica realizada em 20 de setembro de 2013 pela Divisão de Infraestrutura –
DINFRA, do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, no âmbito do Processo LP51/2013, cujo objetivo era de identificar e efetuar um registro fotográfico da área demarcada
para a construção das futuras instalações da sede da FAMETA, foi constatado dano ambiental
referente a trabalhos de movimentação de terra na margem considerada como Área de
Preservação Permanente – APP do igarapé que passa no fundo do terreno da edificação,
denominado “Igarapé UFAC”. Essa constatação foi o objeto do Auto de Infração nº 1303,
posteriormente convertido em serviços de reparação do dano ambiental.

Como podemos observar são 4 propostas de corredores que precisam de intervenção
para garantir a perpetuação dos serviços ecossistêmicos, essa intervenção se dará com o
reflorestamento total, nas áreas onde não tem vegetação e reflorestamento parcial, com
enriquecimento por espécies florestais indicadas para o local nas áreas que possuem uma
vegetação deficiente.
Corredor Ecológico

Intervenção

Corredor 01

Reflorestamento Total

Corredor 02

Reflorestamento Parcial

Corredor 03

Reflorestamento Parcial

Corredor 04

Reflorestamento Parcial

58

Uma observação importante é que em uma das áreas, corredor 01, há presença de
pastagem, indicando que na hora de fazer o plantio com as espécies florestais o mesmo
precisará ser isolado, pois a presença de bois no plantio ocorrerá significativa mortandade das
plântulas, pequenos animais do sub-bosque e a contaminação de espécies invasoras
disseminadas pelas fezes de animais. Os demais corredores serão através da revitalização das
matas ciliares, que para METZGER (2003) são de suma importância, pois elas também
exercem o papel de corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais, facilitando o fluxo
da biota, e com ela o pólen, sementes e propágulos vegetativos, permitindo uma maior chance
de variabilidade genética e permanência das espécies. A implantação de corredores ecológicos
funcionais é menos onerosa que os estruturais, pois a conectividade se da através de ilhas
vegetativas na paisagem e uma matriz permeável, ou seja, arborizada e com parques verdes
que precisam está contida na hora de construção de loteamentos. Os corredores estruturais,
por sua vez, são de difícil implantação, principalmente nas cidades, devido ao grande número
de bairros, indústrias, rodovias, que cortam as florestas tornando-as fragmentadas e muitas
vezes isoladas. A importância do planejamento em futuros loteamentos é crucial, de modo a
tornar harmônica a floresta e o empreendimento, respeitando os processos ecológicos e
melhorando a qualidade de vida dos residentes com os serviços ecossistêmicos que a floresta
nos proporciona.

CONCLUSÃO

O processo de perda de florestas e sua fragmentação é um assunto que precisa ser
discutido e analisado de forma coerente, para que não percamos mais florestas e com elas
todo um ecossistema. O processo de urbanização sempre ocorrerá, mas é preciso a realização
de estudos prévios, de forma holística, de tudo o que compõe a paisagem, de modo a não
prejudicar nossas florestas e sim ser feito de forma orgânica. A utilização de ferramentas de
geoprocessamento é fundamental para realizar análises da paisagem, que no nosso caso, nos
permitiu observar que a paisagem estudada possui 110 fragmentos florestais menores que 5 ha
com risco de extinguir-se na paisagem, já que a mesma possui predominância de ambiente
antropizado. O Parque Zoobotânico tende a ficar isolado se não houver intervenções, como os
corredores ecológicos, aqui proposto, e arborização dos bairros adjacentes de modo a formar
poleiros ecológicos. Em alguns pontos a floresta das áreas focos são cortados por estradas e
vias urbanas, o restabelecimento da conexão através das espécies florestais indicadas é de
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suma importância para haver uma conectividade estrutural e funcional entre o PZ a APARIS e
florestas adjacentes.

Este trabalho teve como foco subsidiar a gestão das duas áreas, APARIS e PZ, de
modo a mostrar como as duas áreas estão sendo ameaçadas com a pressão antrópica, e que
suas florestas estão fragmentadas e com a tendência a ficar isolado na paisagem,
principalmente o Parque Zoobotânico, como mostra o mapa com o índice de proximidade.
Com esse estudo, medidas poderão ser tomadas para reverter a situação e permitir que em um
futuro próximo essas duas áreas, juntamente com outras, estejam conectadas através dos
corredores funcionais, permitindo o fluxo gênico através do movimento da biota que permite
fazer a transposição de áreas antropizadas.

Ações que visem garantir a implantação e cuidado com as áreas serão necessárias,
sendo a prefeitura e a gestão das duas áreas os principais atores para disseminar esses
cuidados. O treinamento de pessoas da comunidade e da academia para tal tarefa, de modo a
se realizar oficinas com a comunidade do entorno mostrando a importância das áreas, do
verde, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos será importantíssimo para formar
novos atores a favor da conservação e preservação da natureza.
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