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Resumo: O artigo realiza uma revisão de literatura acerca da Ecologia da Paisagem, bem como a 

abordagem sobre o conceito de paisagem e Unidade de Conservação. A identificação dos elementos 

da paisagem – mancha, corredor e matriz – é realizada, por meio do mapeamento feito na área do 

Parque Estadual da Fonte Grande, Vitoria (ES), utilizando os sistemas de informações geográficas 

como ferramenta.  

Palavras-Chaves: Unidade de Conservação, Paisagem, Ecologia da Paisagem, SIG. 

 

Resumen: El artículo presenta una revisión de la literatura de la Ecología del Paisaje, centrándose en 

el concepto de paisaje y área de conservación. La identificación de los elementos del paisaje - 

corredor mancha, y la matriz - es realizado mediante el mapeo de hecho en la zona del Parque 

Estadual da Fonte Grande, Vitoria (ES) utilizando sistemas de información geográfica como 

herramienta. 

Palabras clave: Unidad de Conservación, Paisaje, Ecología del Paisaje, SIG. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Ecologia da Paisagem é uma ciência nova, que possibilita um olhar integrador da paisagem, 

contribuindo significativamente para a tomada de decisões no que se refere ao ordenamento 

territorial. Vem sendo usada desde a década de 1950, pós II Grande Guerra Mundial, por vários 

países, tais como a Holanda, Israel e Austrália, trazendo resultados satisfatórios conforme afirmam 

Forman & Godron (1986). 

No Brasil, a aplicação da Ecologia da Paisagem, é ainda mais recente, e utilizada mais sob o viés 

ecológico do que sob o geográfico. Esse fato constituiu uma motivação para realizar esta pesquisa, 

com o intuito de verificar a aplicabilidade dos conceitos e da teoria da Ecologia da Paisagem, em um 

viés geográfico e em um recorte de uma unidade de conservação. 



O Parque Estadual da Fonte Grande, recorte escolhido para este ensaio, corresponde a uma Unidade 

de Conservação de grande relevância para o município de Vitoria – ES, tanto do ponto de vista 

ecológico, no seu contexto de preservação/conservação da Mata Atlântica, como de beleza cênica. 

Como é sabido, o estado do Espírito Santo é um importante corredor da Mata Atlântica no contexto 

nacional, visando à recuperação e a conservação da biodiversidade. 

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

As manifestações de proteção ao meio ambiente no Brasil datam o Período Colonial, quando 

Maurício de Nassau se preocupava com as então exuberantes florestas do Nordeste Brasileiro e 

estabelecia medidas destinadas a evitar que fossem cortadas, para não virem a faltar um dia às 

necessidades públicas; as primeiras medidas efetivas de proteção ocorrem por iniciativa do 

Engenheiro André Rebouças, 1876, quando propôs a criação de dois parques no Brasil: o Parque 

Nacional da Ilha do Bananal e o Parque Nacional das Sete Quedas do Rio Paraná. Mas tais 

propostas não foram concretizadas e os primeiros registros de ações concretas reportam-se somente 

ao ano de 1937, quando o governo de Getúlio Vargas cria o primeiro parque nacional brasileiro, o 

Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em seguida, em 1939, criou se o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. Porém, os outros parques só voltariam a serem criados vinte anos depois (PEREIRA 1999 

apud HASSLER, 2005).  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o manejo de uma Unidade de Conservação 

implica em elaborar e compreender o conjunto de ações necessárias para a gestão e uso sustentável 

dos recursos naturais em qualquer atividade no interior e em áreas do entorno dela de modo a 

conciliar, de maneira adequada e em espaços apropriados, os diferentes tipos de usos com a 

conservação da biodiversidade. 

Para tanto, é essencial conhecer os sistemas e sub-sistemas existentes no meio, ou seja, os 

ecossistemas, os processos naturais e as interferências antrópicas, sejam elas positivas ou negativas 

que os influenciam ou os definem, considerando o uso que o homem faz do território, analisando os 

aspectos passados e/ou originais e os impactos atuais e futuros, de forma a elaborar meios para 

conciliar o uso dos espaços com os objetivos de criação da Unidade de Conservação. 

Cada categoria de unidade de conservação ou espaço protegido tem uma finalidade própria criada 

pela lei, dependendo assim dos atributos que justifiquem a sua proteção, que podem ser para 

proteger a beleza cênica ou algum tipo de vegetação, ou vida animal, ou até mesmo a cultura, outrora 



pode ser o lazer, a pesquisa, o estudo, ou a investigação científica. Assim, o SNUC1 divide as UCs 

em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza 

permitindo apenas o uso indireto de seus recursos; e as Unidades de Uso Sustentável, cujo principal 

objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 

recursos naturais.  

Entretanto, somente o simples ato de criação de uma UC não assegura sua proteção, visto que, as 

problemáticas que cercam a conservação ambiental demandam uma abordagem histórica em que 

sejam considerados tantos os aspectos naturais quanto os econômicos, sociais, culturais e políticos. 

Logo, para se alcançar a eficiência na conservação da biodiversidade, além da elaboração de 

estratégias e dos estudos técnicos, é necessário o respeito às comunidades tradicionais ali presentes 

e a participação da sociedade civil e governo.  

Outra questão que agrava ainda mais a situação das UCs no Brasil é a insuficiência de investimentos, 

pois isso provoca problemas de regulação fundiária das terras declaradas com UC, falta de 

funcionários e infraestrutura básica e também falta de plano de manejo ou planos de manejos não 

revisados (UNEP-WCMC, 2011). 

Vale lembrar que, um fator fundamental para a manutenção da UC’s que por muitas vezes passa 

despercebido pelo Poder Publico, é o fato de que é preciso introduzir formas de identificação social e 

pertencimento, ou seja, criar possibilidades de inclusão, nas comunidades vizinhas às essas áreas 

bem como na sociedade em geral, pois todos somos partes do meio. 

A área em estudo corresponde ao Parque Estadual da Fonte Grande (PEFG), localizado na região do 

Maciço Central no município de Vitoria – Espírito santo - Brasil, entre as coordenadas geográficas 

20°18’11’’ e 20°04’00’’ de latitude NW e 40°20’02’’ e 40°20’39’’ de longitude S, que compreende uma 

unidade de conservação, regularizada pela Lei Estadual n.º 3.875, de 31 de julho de 1986, cuja área 

é de aproximadamente 2,17 km2.  

Segundo Bernardes (1951) e EMBRAPA (1978) o PEFG está inserido no clima tropical quente tipo 

Aw2, a temperatura média anual fica em torno de 23,8ºC. A estação do verão corresponde ao período 

de maior pluviosidade, nos meses de inverno, a temperatura média cai, fica em torno de 21,4ºC, não 

apresenta grandes índices pluviométricos, mas não é caracterizado um período de seca. No que 

tange, a caracterização geológico-geomorfológica observa-se na Ilha de Vitória, as formações de 

origem pré-cambriana, terciária e quaternária. O Maciço Central está inserido no contexto das rochas 

pré-cambrianas (MARTIN et al,1993). 

                                                           
1
 SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei Federal nº 9.985 de julho de 2000. 

2
 Classificação de köppen : “A” Climas tropicais, temperaturas médias mensais superiores a 18C°; “w” Estação 

seca durante o Inverno no respectivo hemisfério. 
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Figura 1: Mapa de localização 
Fonte: Amanda Eduardo, 2012 

 

Segundo Ab’Sáber (1980) em sua classificação de Domínios Morfoclimáticos  do Brasil, o Maciço 

Central de Vitoria está inserido na Macropaisagem do Domínio Tropical Atlântico ou dos Mares de 

Morros Florestados. Nesse sentido, a vegetação que cobre grande parte do PRFG é 

predominantemente a Mata Atlântica, que é uma típica floresta pluvial tropical.  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL 

 

A tecnologia do geoprocessamento, inicialmente desenvolvida para fins militares, ao longo dos anos 

passou a ser utilizada em estudos urbanos e ambientais, tornando-se possível analisar e estabelecer 

as relações sistemáticas do ambiente, servindo como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão 

e ao planejamento (LIMA et al, 2008). 

Para Xavier-da-Silva (2004, p.48): 

O conjunto de técnicas denominado de ‘geoprocessamento de dados ambientais’ ou, mais 
sinteticamente de geoprocessamento, destina-se a tratar os problemas ambientais levando 
em conta a localização, a extensão e as relações espaciais dos fenômenos analisados, 
visando a contribuição para a sua presente explicação e para o acompanhamento de sua 
evolução passada e futura.  
 



O geoprocessamento possui uma sequência de atividades, que funciona da seguinte forma: 

Utilizando a técnica do Sensoriamento Remoto obtém-se uma imagem que passou por um tratamento 

digital e o produto final é transportado a um SIG, após escolha da metodologia a ser adotada ocorre à 

construção de um banco de dados georreferenciados. Estes dados passam por um tratamento e 

análise para gerar informações espaciais (mapas). O uso de GPS – Sistema de Posicionamento 

Global torna-se necessário para inspeção pontual e aferição de dados em campo. 

Desta forma, tornou se indispensável à aplicação do geoprocessamento nos estudos que envolvem 

grande complexidade, como os sistemas ambientais, uma vez que, essa ferramenta possibilita 

verificar a dinâmica da natureza no espaço e no tempo. 

 

O CONCEITO DE PAISAGEM 

 

O conceito de paisagem sofreu transformações ao longo da história. Para entendê-la, pode-se seguir 

o caminho estudado pela Historia da Arte. As pinturas rupestres são, segundo os historiadores, as 

primeiras manifestações do homem acerca do espaço vivido. Na Grécia Antiga os artistas 

representavam a paisagem através da arte helênica, enquanto os filósofos observavam a natureza, 

procurando explicações sobre a ocorrência dos fenômenos naturais.  

Durante a Idade Média devido à imposição da Igreja, as representações artísticas eram vista sob 

aspecto religioso, assim, toda representação que expressasse a ideia de vida tinha, como base, o 

ideal religioso. O interesse pelo prazer da natureza só começou no final da Idade Media, visto que, 

antes a ideia de pecado, o repelia. Com a ideia de “Paraíso Terrestre” que teve início no 

Renascimento, as classes influentes começaram a defender que o principal objetivo de preocupação 

da sociedade deveria ser a nação. Esse ideal impulsionou as “Grandes Navegações” que 

contribuíram significativamente para as novas ideias acerca da paisagem.  

De acordo com Mendonça e Venturi (1998, p.65),  

As premissas históricas do conceito de paisagem, para a geografia, surgem por volta do 
século XV no Renascimento, momento que o homem, ao mesmo tempo em que começa a 
distanciar-se da natureza, adquire técnicas suficiente para vê-la como algo passível de ser 
apropriado e transformado. 
 

No final século XVIII com o término de suas viagens o naturalista Alexandre Von Humboldt, 

considerado pai da Biogeografia, consolidou seus estudos utilizando a categoria da paisagem. 

Considerado o pioneiro nas concepções paisagísticas, estudou a paisagem em relação à vegetação, 

considerada por ele como o dado mais significativo para caracterizar um aspecto espacial. Após os 

estudos de Humboldt, outros geógrafos, principalmente os que se dedicaram à natureza, a partir do 

século XIX, buscavam definir o que significava a ideia de paisagem na Geografia. E assim, a maioria 



das abordagens sobre paisagem nos séculos XIX e XX, consistiu em defini-la como entidade espacial 

que depende da história econômica, cultural e ideológica de cada sociedade e possui funções sociais, 

mas não é produto, e sim resulta de processos de atribuir ao espaço significados ideológicos.  

O Dicionário HOUAISS (2001) designa a paisagem como sendo: 

1-extensão de território que o olhar alcança num lance; vista panorama. 2- conjunto 
de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo 
olhar. 3- espaço geográfico de um determinado tipo. 4- pintura, desenho, gravura, 
fotografia etc. em que o tema principal é a representação de formas naturais, de 
lugares campestres. 
 

Bertrand (1971) destaca em sua definição sobre a paisagem o caráter transformador exercido pelo 

homem, quando se baseia no tripé: elementos bióticos, abióticos e o homem. 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma 
determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de 
elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. 
(Bertrand, 1972, p.1)        

Carl Troll, que cunhou o termo “Ecologia da Paisagem” em 1939, e define paisagem como sendo da 

superfície terrestre definido por uma configuração espacial determinada, resultante de um aspecto 

exterior, do conjunto de seus elementos e de suas relações externas e internas, que estão 

enquadrados pelos limites naturais das outras paisagens de caráter distinto. Essa definição se 

caracteriza pela abordagem funcional, enfatizando a relação entre os elementos da paisagem que 

forma um conjunto harmonioso e interdependente. 

Metzger (2001; 2006; 2007) em seus estudos, evidência a importância de se considerar a paisagem 

como instrumento eficaz na gestão ambiental:   

Em poucas palavras, ao lidar com a paisagem como um todo, considerando as interações 
espaciais entre unidades culturais e naturais, incluindo assim o homem no seu sistema de 
análise, a ecologia de paisagens adota uma perspectiva correta para propor soluções aos 
problemas ambientais. (2001, p. 07) 

                         
Dessa forma, a partir de 1939 a Ecologia da Paisagem começa a se desenvolver enquanto ciência, 

que utiliza os referenciais teóricos tanto da Geografia quanto da Ecologia. 

 

REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA ECOLOGIA DA PAISAGEM 

 

O termo Ecologia da Paisagem (Landscape Ecology) foi utilizado pela primeira vez pelo geógrafo 

alemão Carl Troll em 1939, que definiu como sendo o estudo de toda a complexidade de relações 

causa-efeito que existem entre as comunidades de seres vivos e suas condicionantes ambientais em 

uma parcela específica da paisagem. Conforme Metzger (2001) a concepção de Troll agrega o estudo 

da ecologia uma visão integradora entre a visão horizontal - paisagem, homem/sociedade e 



heterogeneidade espacial – olhar típico do geógrafo e a visão vertical – interação de uma comunidade 

com o sistema abiótico – princípio da ecologia. Assim, essa “nova ciência”, não se preocupa apenas 

com aspectos mais superficiais da paisagem, logo, não se prende só ao estudo fisionômico e à 

análise das formas, mas enfatiza principalmente o estudo das dinâmicas e interações na paisagem. 

Segundo Naveh & Lierberman, (1984) a Ecologia da Paisagem devido a sua abordagem sistêmica 

fornece uma base cientifica para o planejamento, manejo, conservação, desenvolvimento e melhoria 

da paisagem. Na Europa, por exemplo, ela já possui esse respaldo. Vale ressaltar, que a metodologia 

proposta pela Ecologia da Paisagem não se restringe as áreas não urbanas – naturais, ou agrícolas – 

a sua aplicabilidade é geral, uma vez que, inclui o homem como agente modificador da paisagem.  

Para Forman & Godron (1986), o agrupamento repetido de elementos espaciais (matriz, manchas e 

corredores) caracteriza uma paisagem. Estes elementos são utilizados como unidades básicas para 

correlação e comparação entre diferentes paisagens. Ainda segundo os autores supracitados “não 

adianta somente a proteção de áreas naturais, mas também seu delineamento e conectividade com 

outras de conservação” (FORMAN; GODRON, 1986, p.9). É importante que os estudos de 

planejamento ambiental tenham uma visão integradora de Paisagem, pois os fenômenos não ocorrem 

isoladamente, nem em uma mesma escala espacial.  

O desenvolvimento ou formação da paisagem é resultado da interação entre a estrutura, função e 

mudança dentro dos limites de uma paisagem. Entende se como estrutura da paisagem as relações 

espaciais entre os ecossistemas distintos, a distribuição de energia, matérias, e espécies em relação 

a tamanho, formato, números, tipos, e configuração dos ecossistemas. A Função como as interações 

entre os fluxos de energia, materiais e espécies entre os ecossistemas componentes. Já mudança é a 

alteração na estrutura e funcionamento do mosaico ecológico ao longo do tempo (FORMAN & 

GODRON, 1986). 

A estrutura da paisagem e a função da paisagem estão intimamente relacionadas, pois, com o passar 

do tempo, um influencia o outro. A função da paisagem que é influenciada por padrões espaciais e 

temporais de temperatura, nutrientes e organismos. Ao contrário a estrutura da paisagem é 

influenciada pelo fogo, vento, colonização, competição e intervenção humana (FORMAN & GODRON 

1981, FORMAN & GODRON 1986). 

Em uma paisagem a textura ou padrão se expressa por um arranjo repetitivo, formado pelo mosaico 

de manchas e seus corredores dispostos em uma matriz de fundo.  Por isso, na descrição de uma 

paisagem, torna-se fundamental a caracterização dos elementos que compõe a paisagem: Manchas, 

Corredores e a Matriz (FORMAN & GODRON, 1986). 



Para Grise (2008) uma paisagem não é igual à outra, pois cada uma possui inúmeras variáveis 

relacionadas à sua formação e estrutura. Segue a conceituação de termos de uso corrente em 

Ecologia da Paisagem, segundo vários autores: 

 

 MANCHAS 

As manchas são porções relativamente homogêneas de áreas não lineares que diferem em aparência 

de seus arredores. Variam em tamanho, forma e características de borda (limite), o que traz uma 

série de implicações ecológicas. Estão inseridos na matriz cujas características diferem em espécies, 

estrutura ou composição.  Essas manchas podem ter diferentes origens, segundo Forman & Godron 

(1986), elas podem ser: 

 

 Manchas de perturbação (disturbance patches) – originadas por deslizamento, temporais, 
sobre pastoreio, exploração florestal, queimadas, minas ao céu aberto, entre outros.  

 Manchas remanescentes (remnant pacthes) – causada por perturbação generalizada em 
torno de uma pequena área, reminiscência da comunidade anterior (á perturbação) de 
plantas e animais, encaixada da matriz que foi perturbada. 

 Manchas de regeneração (regeneration pacthes) – um setor integrado numa área de 
pertubação crônica liberta-se dessa pertubação, permitindo a recuperação. 

 Manchas de recurso ambiental (environmental resource pacthes) – manchas estáveis e não 
relacionadas com perturbação, que constituem áreas colonizadoras e de manutenção de 
espécies. 

 Manchas introduzidas (introduced pacthes) – introdução humana de organismos (plantas, 
animais, pessoas). Subdividem se em: Plantadas (atividades agrícolas), casa e habitações 
(perturbação que envolve a eliminação parcial ou total do ecossistema natural nesse ponto). 

 Manchas efêmeras (ephemeral patches) – concentrações sazonais e/ou momentânea de 
espécies vegetais/ animais, perturbação no interior de uma mancha, deslizamento, dentre 
outros. 
 

As taxas de mudanças de uma mancha variam amplamente dependendo da sua origem e causa. 

Manchas de vegetação mudam devagar, refletindo a estabilidade do substrato. Em contra partida, 

manchas regeneradas e de perturbações mudam rapidamente, refletindo a taxa de sucessão e 

dispersão quando estes convergem similares à vegetação adjacente. Perturbações ou distúrbios 

podem ser eventos únicos ou repetidos. A persistência ou meia-vida das manchas varia de acordo 

com sua causa ou origem e do tipo de distúrbio, se único ou repetitivo (FORMAN & GODRON, 1986). 

Os fatores que influenciam e controlam as manchas são: 

 Tamanho – a dimensão, área de cada mancha, influência a nível da energia e nutrientes 
disponíveis e o número, tipo e fluxo de espécies. 

 Forma – é influenciado diretamente pelo efeito de borda. Quanto mais irregular a forma, 
maior será a proporção de áreas de margem que tem características próprias de grande 
diversidade e dinâmica, mas diferentes das comunidades do interior da mancha. 

 



Portanto, as manchas possuem sua própria dinâmica de espécies, próprio movimento, podem 

aparecer e desaparecer com o decorrer do tempo e da dinâmica do meio. Ao analisar seu mecanismo 

de causa, sua dinâmica de espécies e seu movimento, é possível saber a história da mancha, sua 

estabilidade e seu futuro (FORMAN & GODRON, 1986).  Logo, o estudo das manchas permite 

estruturar o estudo da ecologia da paisagem sobre determinada paisagem.  

 

 CORREDORES 

O uso de corredores para transporte, proteção, recursos e estética penetra quase todas as Paisagens 

de uma forma ou de outra. O uso mais óbvio dos corredores é o transporte (ferrovias, rodovias e 

canais) têm o benefício econômico direto da movimentação eficiente de pessoas e bens através da 

paisagem (FORMAN & GODRON, 1986). 

Os corredores são como estruturas lineares, homogêneas (em uma determinada escala) que diferem 

de seus arredores, podendo ter ou não grande extensão, sua origem pode ser de natural como rios e 

trilhas de animais ou antrópica como rodovias, linhas de força e valas.  São capazes de promover 

mobilidade e conectividade através da paisagem, portanto, são importantes para promover a proteção 

da biodiversidade, agindo como área de percurso para espécies e de rota de dispersão para 

recolonização depois de extinções locais. 

Os corredores, entretanto, podem acarretar risco, já que pode promover também o trânsito de 

espécies daninhas, exóticas e invasoras, de doenças, além de facilitar a caça e até mesmo a 

proliferação de incêndios (Grise, 2008). Os corredores podem ser também, a parte exterior de uma 

macha, onde as condições diferem significativamente do interior da mancha.  Os corredores se 

originam da mesma forma que as manchas. Segundo Forman & Godron (1986) eles podem ser: 

 Corredores de distúrbios - resultam de distúrbios em uma faixa, por exemplo, em operações 
lineares para o corte de lenha, ferrovias, e linhas de energia. 

 Corredores remanescentes - resultam dos distúrbios na matriz do entorno. Então, uma faixa 
de árvores deixada de um desmatamento na floresta ou uma faixa de pradaria nativa ao 
longo de uma ferrovia que corre por uma terra cultivada, são ambos remanescentes da 
vegetação extensa antiga.  

 Corredores de recursos ambientais - resultam da distribuição linear heterogênea dos recursos 
ambientais pelo espaço. Corredores de córregos ou trajetos de animais ao longo de cumes 
estreitos são exemplos. 

 Corredores plantados - como os quebra-vento, rodovias através áreas suburbanas, ou muitas 
sebes baixas e espinhosas, resultam da plantação dos humanos. 

 Corredores regenerados - resultam do novo crescimento de uma faixa em uma área de 
distúrbio. Muitas sebes crescem ao longo de cercas, e alguns cinturões verdes urbanos são 
corredores regenerados. 

 



Os corredores desempenham cinco tipos de funções em uma paisagem, de acordo com Forman & 

Godron (op.cit.) são elas: 

 Habitat – Predominam espécies adaptadas às margens e generalistas, se o corredor for largo 
pode até ter espécies de interior; 

 Conduta – No caso de linhas de água, ou em qualquer caso em que o transporte e 
movimento predominem, apesar de que parcialmente todos os tipos de corredores possuam 
pelo menos parcialmente está função; 

 Filtro – Quando o fluxo que atravessa o corredor é filtrado, e quando somente alguns animais 
o podem passar. Rios, estradas, e outras barreiras diminuem a permeabilidade de passagem, 
dependendo de escala de análise e tipo de movimentação; 

 Fonte – Se o corredor for à única “mancha”, por assim dizer, na matriz, é dele que vão se 
dispersa e colonizar o espaço envolvente; 

 Sumidouro – Quando elementos que vêm da matriz, como água, sedimentos ou animais, 
desaparecem no corredor. Exemplo água que atingem os rios; animais que morrem ao 
atravessar estradas. 

 

Resumindo, os corredores se formam pelos mesmos mecanismos das manchas, tem como 

característica principal a conectividade, ou presença de quebras. São de extrema importância na 

sociedade, uma vez que, fornecem rotas de transporte, variados tipos de proteção e recursos. 

 

 MATRIZ 

A matriz corresponde à unidade mais extensa da paisagem, a mais conectada com as manchas 

presentes na paisagem e, que, exerce maior controle na dinâmica da paisagem, tendo a capacidade 

de originar por sua vez a paisagem futura.  Pode ser definida por três critérios: a área relativa, a 

conectividade e o controle da dinâmica da paisagem (FORMAN & GODRON, 1986). 

A matriz de uma paisagem normalmente é cortada por corredores e perfurada por manchas, que 

juntos estabelecem a porosidade da matriz, são raras as exceções de encontrar uma matriz 

ininterrupta. Uma matriz porosa é aquela que possui manchas espalhadas por toda sua área, essas 

por sua vez ao se espalham pela matriz e afetam seu interior. O aumento lento da área de interior da 

matriz, afetada pelas manchas, pode resultar até mesmo no seu desaparecimento. A porosidade de 

uma matriz pode ser mensurada relacionando-se o número, tamanho e perímetro ou forma das 

manchas com a área da paisagem (FORMAN & GODRON, 1986). 

A Paisagem pode ser analisada por meio de suas configurações espaciais, isto é, segundo a 

porosidade e conectividade na matriz. Além da porosidade o efeito de borda também deve ser 

analisado em uma paisagem, já que, segundo Forman (1995 apud GRISE, 2008), todos os elementos 

da paisagem possuem borda, e duas bordas unidas formam uma fronteira, esta corresponde à linha 

que separa a borda de elementos adjacentes da paisagem.  



As bordas podem se expandir e contrair, dependendo da cobertura do solo nos diferentes elementos 

da paisagem. O micro-ambiente que se forma na borda de uma mancha é diferente de seu interior. 

Segundo Forman & Godron (1986), quando 40% da área forem manchas e 60% matriz, é iniciado o 

processo de formação de corredores, uma vez que as manchas tendem a se unir e formar corredores. 

Numa matriz de vegetação natural, as manchas antrópicas de áreas urbanizadas, vegetação alterada 

e solo descoberto exercem grande pressão sobre a vegetação nativa e tendem a se juntar podendo 

formar extensos corredores antrópicos. Iniciando e/ou acentuando assim o processo de deterioração 

da qualidade do ambiente, com efeito extremamente negativo à conservação da natureza. 

Em suma, os elementos da paisagem estão combinados para formar uma paisagem com 

características únicas.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O PEFG compreende a matriz da paisagem em estudo, em sua estrutura encontram-se inseridas seis 

tipos de manchas, e um tipo de corredor, conforme Mapa dos Elementos da Paisagem PEFG (Figura 

2). Dentre os elementos da paisagem encontrados no PEFG podem-se destacar os seguintes: 

 

 

Figura 2: Mapa dos elementos da Paisagem do Parque Estadual da Fonte Grande 
Fonte: Amanda Eduardo, 2012 



Manchas Introduzidas - Correspondem à sede administrativa do parque, as construções destinadas 

às torres de telecomunicações e a área de reflorestamento, representando 4,6% da área da matriz. 

Vale lembrar que as torres são anteriores a criação do PEFG. A mancha introduzida destinada a 

construção, ou seja, a área sob a qual está assentada a sede administrativa e as torres de TV são 

facilmente reconhecíveis, devido a sua forma geométrica, uma vez que manchas naturais costumam 

ter formas curvilíneas. O elemento que compõem a paisagem do PEFG, nessa categoria equivalente 

a 2,2 ha, que corresponde a 1,01% da área da matriz. No que se refere à área de reflorestamento, 

esta também é uma mancha introduzida, segundo a classificação de Forman & Godron (1986).  Esta 

mancha, no contexto da matriz representa 7,8 ha, que corresponde a 3,59%. A mancha introduzida 

de reflorestamento está inserida dentro da mancha de regeneração, sua forma é estreita e alongada, 

conforme pode ser visto na figura 2. É nítida a “fronteira” entre esta e a mancha de regeneração. A 

vegetação aqui está representada por estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo de diferentes portes que 

são resultado do processo de reflorestamento. 

Mancha de regeneração - Representa a maior mancha da matriz, correspondendo a 62,94%, 

encontrando-se em vários estágios de regeneração. No contexto das formas de manchas sugeridas 

por Forman (1995) essa mancha apresenta-se retilínea em vários segmentos, que não caracteriza 

uma mancha natural. Isso deve-se ao fato de ser a matriz uma Unidade de Conservação, portanto, 

uma “mancha natural” delimitada pelo homem. 

Mancha de perturbação - O parque apresenta cinco (5) fragmentos deste tipo de mancha, juntos 

correspondem a 4,56% da matriz, isto é, 9,9 há, cuja vegetação é formada por gramíneas que, 

provavelmente, constituíam pasto. Destes fragmentos, aquele que está localizado mais próximo à 

sede administrativa do parque, é o maior fragmento desse tipo de mancha, e possui em seu interior 

pequenos fragmentos de manchas de remanescentes (Figura 2). Essas manchas estão sempre 

localizadas no limite da matriz e, com exceção da maior, as outras têm formas estreitas e alongadas.  

Mancha Remanescente - Possui pouca representatividade no contexto da matriz, apenas 1,01%, 

são aproximadamente setenta (70) pequenos fragmentos distribuídos nas manchas de perturbação, 

contendo apenas uma mancha inserida na mancha introduzida de reflorestamento. Juntos, estes 

fragmentos constituem 2,2ha da área da matriz. Como os seus fragmentos estão dentro da mancha 

de perturbação, no caso da matriz representada por gramíneas, tornam-se ainda mais visíveis. Tais 

fragmentos não possuem conectividade uns com outros (Figura 2) 

Mancha de Recurso Ambiental - Estão contidas nessa mancha as áreas de Mata Atlântida primaria 

do parque e os afloramentos rochosos identificados através da fotografia área. Essa mancha 

representa 26,29% da matriz, perfazendo um total de 51,7ha. Afloramentos rochosos do pré-

Cambriano estão presentes em todo o parque. Porém, nem todos podem ser identificados por meio 



das fotografias aéreas. Devido à grande presença desses afloramentos, movimentos de blocos em 

períodos chuvosos são comuns em toda extensão do parque este foi uns dos motivos que alavancou 

a criação desta UC (acidente morro do Macaco, 1986). A pedra dos Olhos é de grande relevância e 

beleza cênica para o município de Vitoria e está localizado no nordeste do parque (Figura 2). 

Corredor de Distúrbio - Todos os corredores identificados na matriz por meio das fotografias áreas 

são classificados em corredores de distúrbio, uma vez que todos são caminhos, trilhas ou estradas, 

tais como a estrada Tião Sá e Ganda, e resultam de distúrbios em uma forma linear. Os corredores 

correspondem a 0,6% da matriz, ao seja, 1,3ha (Figura 24). 

Matriz - O recorte do PEFG corresponde à matriz da paisagem em estudo, a área do parque é 

formada por dois fragmentos descontínuos, somando um total de 217,2 ha. Conforme dados 

levantados, a matriz em questão não corresponde a uma matriz heterogenia, e também apresenta 

pouca porosidade. Conforme de observa na figura 3, estão representados todos os tipos e 

percentuais de manchas e corredores que a matriz possui. 

 

Figura 3 – Percentual dos elementos da Paisagem do PEFG. 
Fonte: Amanda Eduardo, 2012. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando a possível evolução dessa paisagem, pode-se chegar a algumas considerações, no que 

se refere à identificação dos elementos da paisagem, conforme objetivos propostos. 

No contexto da matriz vê-se que a mancha de regeneração deve tender a tornar-se uma mancha de 

recurso, visto que ela, fazendo parte de uma unidade de conservação, portanto, não passível ao uso 

e ocupação, irá regenerar-se e voltar ao estágio de mata primitiva, voltando a constituir uma mancha 

de recurso natural. O mesmo pode acontecer com a mancha introduzida de reflorestamento, uma vez 



que tende a transformar-se numa mancha de recurso ambiental, se nenhum tensor alterar o processo 

de evolução.  

 As manchas de perturbação, como estão inseridas em uma unidade de conservação, 

necessariamente também teriam que reconstituir-se com o tempo. Porém, as manchas em questão 

são pastos cobertos por gramíneas, cuja regeneração natural é lenta, logo é interessante que a 

gestão do parque promova o reflorestamento desta área para que a paisagem se recupere mais 

rapidamente e com maior homogeneidade. 

Os fragmentos denominados “manchas remanescentes”, podem auxiliar a recuperação da maior 

mancha de perturbação, uma vez que a existência de espécimes isolados ou compondo pequenos 

fragmentos, tendem a aumentar o fluxo de novas espécies, tanto vegetais e animais, sendo estas 

últimas importantes no processo de dispersão de espécies vegetais. Dessa forma, os próprios 

remanescentes poderiam desaparecer, compondo uma mancha de regeneração e, possivelmente, 

uma mancha de recurso. 

As duas grandes manchas de recursos compostas por fragmentos florestais estão muito afastadas 

uma da outra. Entretanto, se houver realmente a recuperação da mancha de regeneração, poderá 

propiciar uma conectividade que atualmente é inconspícua. Uma dessas manchas está separada da 

parte maior da matriz, gerando um isolamento que não se justifica exceto pelo lado 

burocrático/jurídico, no que se refere à desapropriação das terras que podem unir as duas grandes 

manchas, uma vez que o tipo de vegetação que cobre esse pequeno trecho é exatamente o mesmo 

da matriz. 

Os outros quatro fragmentos que constituem mancha de recurso são os afloramentos rochosos. 

Obviamente que a escala do mapeamento não permitiu que fossem mapeados todos os 

afloramentos, impedindo de tecer considerações acerca deles. Entretanto, com exceção da Pedra dos 

Olhos, os outros três não estão mais isolados e apresentam difícil acesso. 

A mancha introduzida de construção não apresenta grandes problemas no que concerne à evolução 

geral da matriz, pois é uma mancha que não pode crescer, já que está em uma unidade de 

conservação. Exceto se houver mudança no Plano de Manejo. 

Quanto aos corredores, no que tange às trilhas que são regularmente utilizadas, estes podem ou não 

evoluir numa tendência ao desaparecimento, dependendo do uso que se faça deles, bem como da 

evolução das manchas nas quais eles estão inseridos. A estrada, por exemplo, é a única via de 

acesso por carro para se chegar à sede administrativa, portanto, dificilmente ela irá desaparecer. Se 

isso é um fato positivo ou negativo, não há como afirmar nesse momento, pois seria necessário um 

monitoramento sistemático desse corredor.  



Em suma a Ecologia da Paisagem apresenta relevantes fundamentos que contribuem para a gestão 

dos recursos naturais. O tipo de classificação da paisagem, ou seja, mancha, matriz e corredor, e 

suas sub classificações, proporcionam um zoneamento muito interessante do ponto de vista 

biogeográfico. Ao analisar a paisagem como um todo, sem desconsiderar nada, isto é, não excluindo 

a paisagem gerada pelo homem e não atribuindo a isto apenas o nome “ação antrópica”, consegue 

amarrar todos os elementos que de fato são responsáveis pela fisionomia da paisagem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AB’SABER, A. N. Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil.Biomorfologia, v. 

20, p. 1-26. 1970. 

 

ALENCAR, Nájila ET AL. Área de Proteção Ambiental: Planejamento e gestão de paisagens 

protegidas. 2ed. São Carlos: RIMA, 2005. 158p. 

 

ALMEIDA, F.F.M. 1967. Origem e evolução da plataforma brasileira. Rio de Janeiro, DNPM/ DGM, 

p.1-36 (Boletim 241) 

 

ASMUS, H. E.; GOMES, J. B. & PEREIRA, A. C. B. 1971. Integração geológica da bacia do 

Espírito Santo. In: Sociedade Brasileira de Geologia, anais do XXV Congresso Brasileiro de 

Geologia, São Paulo. vol. 3. pp.236-252. 

 

ASMUS, H. E. & PORTO, R. 1972. Classificação das bacias sedimentares brasileiras segundo a 

tectônica de placas. In: Anais XXVI Congr. Bras. Geol. Da S.B.G. Belém-Pará, v.2, pp 67-90. 

 

BERNARDES, L. M. C. 1951. Tipos de climas do Estado do Espírito Santo. Seção de estudos do 

C.N.G. pp.107-109. 

 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Caderno de Ciências 

da Terra, n. 13, p. 1-27, 1971. 

 

BOHRER, Claudio. Vegetação, Paisagem e o Planejamento do uso da terra. Geographia- Ano.II- 

n.4 , 2000. Rio de Janeiro. 

 

BOWMAN, Willian; CAIN, Michel; HACKER, Sally. Ecologia. 1ºed. 2011. 



 

BRASIL. Departamento Nacional de produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL. Folhas S/F -23/24. 

Rio de janeiro Vitoria. Vol 32, 1983. 

 

CABRAL, N.R.A; SOUZA. M.P. Área de Proteção Ambiental: Planejamento e gestão de 

paisagens protegidas. 2ed./ São Carlos: RIMA, 2005. 158p. 

 

DIEGUES, Antonio Carlos Sant’ana. O Mito moderno da natureza intocada. São Paulo, Ed. 

Hucitec, 2004. p. 13-51. 

 

FILHO, Britaldo. Análise de Paisagem: Fragmentação e Mudança. Departamento de cartografia. 

Centro de Sensoriamento Remoto – Instituto de Geociência – UFMG. Belo Horinzonte, 1998. 

 

FOLLEDO, Manuel. Raciocínio Sistêmico: Uma boa forma de se pensar o meio ambiente. 

Ambiente & Sociedade – Ano III. N.6/7- 1º Semestre de 2000/2º Semestre de 2000. 

 

FORMAN, R.T.T; GODRON, M.Landscape Ecology. New York, John Wilwy & Sons,619p. 1986 

 

FORMAM, R. T. T. 1995. Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom.  

 

GOULART, Antonio Celso de Oliveira. Condicionantes Geoambientais na evolução do relevo de 

um Maciço Costeiro, São Paulo, 2005. Tese. Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 

GRISE, Mayssa Mascarenhas - A estrutura da paisagem do mosaico de Unidades de 

Conservação do litoral norte do Paraná. Curitiba, 2008. Dissertação. Mestrado. Universidade 

Federal do Paraná. 

 

GRÖNING, Gert. A Questionalidade do conceito da Paisagem. R.RAÉ GA, Curitiba, n.8, p.9-18, 

2004. Editora UFPR. 

 

HASSLER, Márcio Luís.  A Importância das Unidade de Conservação no Brasil. In: Sociedade & 

Natureza, Uberlândia 17 (33): 79-89. 2005. 

 

HOUAISS, Antônio, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro – RJ: Objetiva 2001.  

 



LEUZINGER, Marcia. Uso Público em Unidades de Conservação. Procuradora do Estado do 

Paraná, Mestre em Direito e Estado e Doutora em Desenvolvimento Sustentável / Gestão Ambiental 

pela Universidade de Brasília – UnB, professora de Direito Administrativo e de Direito Ambiental da 

graduação e do mestrado do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, professora da 

especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília – 

UnB. 

 

LIMA, Silmar Teixeira; SOUZA, Jorge Batista de. Geoprocessamento e análise ambiental: 

susceptibilidade a movimento de massas.  

http://www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos_completos/eixo1/086.pdf 

 

LIMBERGER, Leila. Abordagem sistêmica e complexidade na Geografia. Geografia - v. 15, n. 2, 

jul./dez. 2006. Disponível em http://www.uel.br/revistas/geografia. 

 

MACHADO, Luiz Filho. Projeto RADAMBRASIL - Folhas S/F 23/24 - Caderno de Geologia. 

Departamento Nacional de produção Mineral.  Rio de janeiro Vitoria. Vol 32, 1983. 

 

MARTIN, Louis. Geologia do Quaternário do Litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Belo Horizonte: CPRM, 1997. 112p. : Il, mapas. 

 

MAXIMIANO, Liz Abad.  Considerações sobre o Conceito de Paisagem. R. RA´E GA, Curitiba, n. 

8, p. 83-91, 2004. Editora UFPR. 

 

MEDEIROS, Rodrigo; FRICKMANN, Carlos Eduardo; ET al. Contribuição das unidades de 

conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário. Brasília: UNEP-WCMC, 2011.44 p. 

 

MENDONÇA, F. de A.; VENTURI, L. A. Geografia e metodologia cientifica. In: Simpósio de 

Geomorfologia.  Revista Geosul, n. especial, Florianópolis, 1998. 

 

METZGER J P; ALVES L F. A regeneração Florestal em áreas de floresta do Morro Grande, 

Cotia, SP. Biota Neotrop. May/aug. 2006. Vol.6 n2 

 

METZGER J P; FONSECA; OLIVEIRA-FILHO & MARTENSEN. O uso de modelos em ecologia de 

paisagens. MEGADIVERSIDADE | Volume 3 | Nº 1-2 | Dezembro 2007. 

 

http://www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos_completos/eixo1/086.pdf


METZGER, J.P.  Conservação e Natureza, 2010, 8(1), no prelo. 

 

METZGER, Jean Paul. O que é Ecologia de Paisagem?. São Paulo, 2001. 

 

MMA. Pilares para o Plano de Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Brasília, 2007. Série Áreas protegidas do Brasil,6. 

 

MORAN, Emilio F. Nós e Natureza: Uma introdução às relações homem-natureza. Tradução 

Carlos Szlak, São Paulo. Editora Senac, 2008. 

 

MORAN, Emilio F. Adaptabilidade humana: Uma introdução à Antropologia Ecológica. Tradução 

de Carlos E.A. Coimbra, Marcelo Soares Brandão, Fábio Laisson. 2 ed.bras.rev. e ampl – SP: Editora 

da Universidade de São Paulo, Editora Senac SP, 2010, p.512. 

 

MORAN, Emilio F. Meio Ambiente e Ciências Sociais: Interações homem - ambiente e 

sustentabilidade. Tradução Carlos Szlak. São Paul, Editora Senac SP, 2011. 

 

MUEHE, D. 1998. Litoral brasileiro e sua compartimentação, p. 273-349. In: Cunha, S. B. & 

Guerra, A. J. T. (orgs.), Geomorfologia do Brasil. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. 392 p. 

 

NAVEH, Z. LIEBERMAN, A. Ecology of landscapes: theory and practice. New York: Springer-

Verlag, 1984. 

 

PINTO, Luiz Paulo. Diretor do Programa da Mata Atlântica da Conservação Internacional. Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre do ICB. 

Revista Diversa nº 14 Site desenvolvido pelo Núcleo Web do Centro de Comunicação da UFMG. 

 

PIZZOLATTI, Roland; ROCHA, Fernando. A impotante e difícil opção por um Método na 

Pesquisa. Caminhos de Geografia 5(13) 56-64, out/2004. 

 

PORTO, M.A. O que há de novo em Ecologia da Paisagem? Departamento de Ecologia- UFRGS, 

2011. 

 

ROSS, Jurandyr L. S. Ecogeografia do Brasil – subsídios para planejamento ambiental. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2006. 

 



SAUER, O. A Morfologia da Paisagem. In: CORRÊA; ROZENDAHL (Orgs.). Paisagem tempo e 

Cultura, Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. p.12-69. 

 

SCHIER, Raul. Trajetórias do Conceito de Paisagem na Geografia. R.RAÉ GA, Curitiba,n.7, p.79-

85,2003. Editora UFPR. 

 

SCHIER, Raul Alfredo. As concepções da paisagem no Código Florestal. R. RA’E GA, Curitiba, n. 

7, p. 125-138, 2003. Editora UFPR 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal / 

Cepemar – Engenharia, Meio Ambiente e Energia – Vitoria, ES. Plano de Manejo: Parque Estadual 

da Fonte Grande / SEAG-IDAF; SEMMAM; CEPEMAR, 1996. Viii, 75p. : Il. 

 

SOARES, F.M. A Paisagem como Campo de Estudo Geográfico. Revista Cadernos do Logepa - 

Série Pesquisa, ano 02, n. 03, p. 47-54, 2004. 

 

SOUZA, Daniel. O conceito de Impacto Ambiental no quadro do conceito de 

sustentabilidade. Revista Caminhos de geografia,Uberlândia. v.6, n.19, 2006. p.126-129. 

 

SUERTEGARAY, Dirce; NUNES, João . A natureza da Geografia Física na Geografia. Terra Livre, 

São Paulo, n.17, 2001. P.11-24. 

 

TONHASCA, A.J. 2005. Ecologia e historia natural da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, 

Interciência.197p. 

 

TROPPMAIR, Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente. Rio Claro, 2006 7º Ed. 

 

TURNER M.G. 1989. Landscape ecology: the effect of pattern on process. Annual Review of 

Ecology and Systematic 20:171-197. 

 

VALE, C. Cláudia. Séries geomórficas costeiras do estado do Espírito Santo e os habitats para 

o desenvolvimento dos manguezais: uma visão sistêmica. Tese. Doutorado. Universidade de São 

Paulo. FFLCH. Departamento de Geografia. 386f. 

 

www.udg.edu/dghha/cat/secciogeografia/mediambient - Informe sobre principios básicos em 

Ecologia Del Paisaje. Universitat de Girona, 25 febrero, 2006. Acesso 23/09/10. 

http://www.udg.edu/dghha/cat/secciogeografia/mediambient

