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“A ocupação desordenada do 
espaço destrói os sistemas 

naturais e criar áreas protegidas é 
uma estratégia para conservar a 

biodiversidade
2



INTRODUÇÃO
Áreas Protegidas
“Espaços geográficos territorialmente demarcados cuja principal função é a conservação e/ou a 
preservação de recursos, naturais e/ou culturais, a elas associados” (MEDEIROS, 2003).

Fragmentação
Consequência das transformações dos padrões do uso do solo, promovido pelo homem.
Processo que coloca em risco a sobrevivência de espécies animais e vegetais
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Conectividade 
Inverso da fragmentação, considerado um elemento vital.
Corresponde à conexão entre fragmentos de cobertura vegetal



INTRODUÇÃO
➢ Considera-se a paisagem como 

um mosaico constituído por 
matriz, manchas e corredores.
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Fonte: Odum & Barrett (2008), adaptado por Ferretti, 2013.

➢ Causa e consequência da 
fragmentação

➢ Benefícios da conectividade



INTRODUÇÃO
➢ Corredores são elementos que 

proporcionam a conexão entre 
os fragmentos;

➢ Função, objetivo e tipos de 
corredores;

➢ Conceito de corredor ecológico.
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Fonte: Elaborado por Pereira e Cestaro, 2016.



INTRODUÇÃO
➢ Dialogar sobre o problema das 

áreas de proteção estarem 
dispostas de forma isolada e 
fragmentadas neste espaço;

➢ Compreender se é possível 
interligar as áreas protegidas 
que estão em ambientes 
urbanos através de corredores 
ecológicos.

6Fonte: Elaboração da autora, 2018.



OBJETIVO GERAL:
Analisar a(s) possibilidade(s) de conexão entre as áreas 
protegidas existentes na bacia hidrográfica do Itacorubi, 
especificamente nos Bairros Córrego Grande e Santa 
Mônica, para formar corredor(es) ecológico(s).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

➢ Identificar as áreas protegidas na Bacia Hidrográfica do Itacorubi;
➢ Mapear a cobertura vegetal existente nos bairros Córrego Grande e Santa 

Mônica;
➢ Identificar os fragmentos de habitats naturais em meio as áreas urbanas dos 

bairros Córrego Grande e Santa Mônica, como áreas verdes, córregos e 
possíveis áreas que possam ser recuperadas para formar o(s) corredor(es) 
ecológico(s);

➢ Apresentar proposta de como as áreas protegidas podem ser interligadas 
para formar  conexão entre elas;

➢ Elaborar o mapa com a proposta do possível traçado do(s) corredor(es) 
ecológico(s).
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9

METODOLOGIA



Bacia do Itacorubi e 
áreas protegidas
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RECORTE PARA ANÁLISE 
DAS CONECTIVIDADES 
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Localização geral dos 
trechos analisados
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Análise dos trechos 
- trecho 1
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➢ Percurso de 450 m;

➢ Margens que variam 
de 4 a 10 metros de 
largura.



Foto tirada de cima 
da passarela de 
pedestres na frente 
do shopping 
Iguatemi, mostra 
parte da vista do 
trecho 1 em direção 
ao fragmento 1.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Foto tirada de cima 
da passarela de 
pedestres na frente 
do shopping 
Iguatemi, mostra 
parte da vista do 
trecho 1 em direção 
ao PMMI.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Animais no 
trecho 1.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.

➢ Jacaré-do-papo-amarelo 
(Caiman latirostris);

➢ Tapicuro-de-cara-pelada 
(Phimosus infuscatus);

➢ Garça-branca-pequena 
(Egretta thula);

➢ Garça-branca-grande 
(Ardea alba).



Análise dos trechos 
- Fragmento 1
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➢ Área de 115,2 m2;

➢ Vegetação em 
processo de 
recuperação natural.



 Fragmento 1, área da 
UFSC
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Fonte: Acervo da autora, 2018.

➢ Junção de dois 
cursos d’água;

➢ Rio três córregos.



Análise dos trechos 
- trecho 2
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➢ Percurso de 380 m, 
sendo 300 m 
canalizado;



Características do 
percurso do curso d’

água no trecho 2.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 3
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➢ Margens variam de 3 a 
15 metros.



Vista do trecho 3 na 
parte do fragmento 1. 

22

Fonte: Acervo da autora, 2018.



Parte do trecho 3 ao 
fundo do PECG. 
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 4
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➢ Margens de 
aproximadamente 2 
metros;

➢ Na praça, as margens 
são largas.



Características do 
trecho 4. 
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 5
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➢ Margens de 
aproximadamente 2 
metros;

➢ Na praça, as margens 
são largas.



Características do 
trecho 5. 
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 6
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➢ Percurso de 1,5 km;

➢ Margens que variam 
muito, de 1 a 30 m.



Vista do trecho 6.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 7
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➢ Percurso de 370 m;

➢ Possui mata ciliar mais 
preservada.



Vista do trecho 7.
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Análise dos trechos 
- trecho 8
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➢ Percurso de 
aproximadamente 800 
m;

➢ Vegetação bem 
preservada.



Foto tirada na Rua 
Sebastião L. Silva, 
próximo a 
Associação de 
Moradores do 
Córrego Grande, na 
parte mais à 
montante do trecho 
8. 
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Foto do início do 
trecho 8, mais a 
jusante, com 
detalhe do leito do 
rochoso do rio. 
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Fonte: Acervo da autora, 2018.



Proposta de corredores ecológicos
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➢ Trechos com a presença de rios e canais sem descaracterização do leito com 
margens que possibilitem a passagem de animais. 

➢ Cobertura vegetal 

➢ Para corredores ecológicos urbanos é necessário pensar  neles para ambientes 
urbanos (legislação);

➢ Para formar corredores ecológicos urbanos podemos utilizar os espaços existentes, 
com evidências da utilização deles por animais, e apresentá-los com potencial de 
tornarem-se corredores ecológicos.



Proposta de 
corredores ecológicos
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Considerações finais
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➢ Necessidade da  mudança do olhar sobre a paisagem para realizar adaptações de 
metodologias para análises em escalas diferenciadas.

➢ Criação de corredores ecológicos urbanos para mitigar os efeitos negativos do 
processo de consolidação urbana e fortalecer os ecossistemas existentes nos 
fragmentos.

➢ Constata-se que seria de grande importância a criação desses corredores ecológicos 
como áreas protegidas, com o intuito de melhorar as condições da mata ciliar, 
introduzir espécies nativas da Mata Atlântica principalmente arbóreas, extinguir as 
espécies exóticas que estão dominando esses espaços, monitorar os corredores a fim 
de conhecer melhor todas as espécies que o utilizam e ter um processo de gestão para 
melhorar a ligação entre as áreas protegidas.



Considerações finais

38

➢ Necessidade de  avançar nas pesquisas e discussões sobre a temática, principalmente 
no que diz respeito a criação de corredores ecológicos em ambientes urbanos.

➢ Espera-se que esta pesquisa venha contribuir com os debates sobre a criação de 
corredores ecológicos, e principalmente para incentivar um olhar diferente quanto a 
questão de escalas para a implementação de conectividades entre as áreas protegidas 
em espaços urbanos consolidados. Almeja-se que independentemente dos tamanhos e 
características dos espaços busque-se aproveitar todas as possibilidades existentes 
para cada vez mais criarmos mais espaços de conexões entre os fragmentos de áreas 
protegidas.
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