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Devido à falta de políticas conservacionistas, o uso e ocupação do solo brasileiro foi realizado sem planejamento e 
preocupação com a manutenção dos seus ecossistemas, resultando em uma cobertura florestal remanescente 
fragmentada e isolada. O primeiro sinal de preocupação com a manutenção dos ecossistemas brasileiros se deu em 
1934, com o decreto 32.793/34; o qual implementou políticas mais restritas quanto ao uso e ocupação do solo. Em 
1965, outra versão do código florestal foi estabelecida pela lei 4.771/65. Nesta versão, foram incluídos alguns conceitos 
sobre conservação do meio ambiente, tais como: Reserva legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
Corredores ecológicos. Estas inclusões foram estabelecidas a fim de estreitar os laços entre as ações antrópicas e o 
ambiente. Uma nova discussão sobre a aplicação do código florestal de 1965 e as necessidades da sociedade atual foi 
inicia em 1999 e finalizada somente em 2011, resultando no projeto lei PL 1.876/99, o qual foi sancionado pela lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012. Pelas diretrizes do código florestal brasileiro em vigor, uma das formas de prover a 
manutenção e conservação do ecossistema pode ser realizada pelas conexões dos remanescentes florestais isolados. As 
conexões dos remanescentes podem ser realizadas pela conservação e revitalização das APPs (Área de Preservação 
Permanente). No entanto, as APPs, por si só, não são capazes de solucionar todos os problemas de conexões, uma vez 
que nem todos os remanescentes florestais estão vínculos a uma APP. Apesar de ser uma excelente alternativa de 
conexão, poucos são os estudos que definem as características e critérios para a implantação do corredor ecológico entre 
remanescentes florestais, o que torna a sua implementação um grande desafio. Um dos grandes gargalos na implantação 
dos corredores ecológicos trata-se da identificação dos locais que otimizam a sua funcionalidade e minimiza a perda de 
espaço agricultável da propriedade. Considerando estas questões, o presente trabalho teve por objetivo geral estabelecer 
critérios que auxiliam a identificação dos locais que otimizam a implantação de corredores ecológicos. Para tato, foram 
identificados e delimitados na imagem que cobre a área de estudo os remanescentes florestais; Calculou-se o coeficiente 
de borda de cada remanescente encontrado e efetuou-se a sua classificação; Traçou-se a rede de drenagem da área em 
estudo; Identificou-se os corpos d’água; Verificou-se se as APPs estão sendo preservadas; Verificou-se se há erosão na 
área em estudo; Traçou-se corredores ecológicos que minimizam a perda de terreno e maximiza a conservação do 
ecossistema. A área de estudo, localiza-se no bairro dos Pitangas, ao lado direito, no trecho Inconfidentes - Bueno 
Brandão, da rodovia MG-295 que corta o município de Inconfidentes, Minas Gerais, a região de estudo está 
compreendida no retângulo definido pelas coordenadas geográficas 22°20’05,37”S, 46°20’17”,60W e 22°19’30”,15S, 
46°19’49”,31W e possui uma área de 88,23 ha. Na área de estudo foram identificados oito remanescentes florestais, 
sendo seis classificados como fragmento florestal. Também foram identificados e definido o eixo de três cursos d’água. 
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A cada eixo dos cursos d’água, aplicou-se um off set de 15 metros para o lado direito e esquerdo conforme especificado 
no código florestal. Por este procedimento foi verificado que dois fragmentos podem ser conectados apenas preservando 
as APPs. Na área de estudo, também foi identificada uma região com erosão. Visando o controle da erosão, foi proposto 
o uso desta área para efetuar a conexão entre três fragmentos. Esta proposta é válida, pois nestá região o corredor além 
de propiciar melhores condições de habitat, também irá controlar a erosão e servirá como retentor de sedimentos 
evitando o seu carreamento para os corpos d’água, reduzindo o assoreamento dos corpos hídricos há justamente. O 
corredor também pode funcionar como barreira para a água provida do escoamento superficial, fazendo com que ocorra 
maior infiltração e percolação. A última conexão se procedeu em um trecho úmido cuja vegetação é composta por 
taboa. Pelo presente estudo, pode-se concluir que é possível efetuar a conexão de remanescentes florestais por corredor 
ecológico de forma otimizada e sem perdas significativas de área agricultável. O estudo também aponta que na região 
de analisada a maioria das conexões foram realizadas em áreas de preservação permanente e em regiões com erosão. 
Assim, pode-se concluir que é possível otimizar a implantação dos corredores ecológicos e minimizar a perda de solo 
agricultável por intermédio de estudos das características físicas e geográfica da região. 


