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RESUMO 

 

A integridade ecológica é um pré-requisito para a conservação de serviços 

ecossistêmicos. A Planície Costeira do Rio Grande do Sul é composta de um mosaico 

de ecossistemas frágeis e sua resiliência está relacionada à proteção da estrutura e 

função dos sistemas ecológicos que suportam sua integridade. O presente trabalho 

analisou a estrutura espacial da paisagem da Planície Costeira do Rio Grande do Sul 

a partir de aplicações metodológicas de índices métricos de ecologia da paisagem. 

Procurou verificar a validade destes índices como indicadores que - unidos através 

dos critérios de fragmentação, conectividade e diversidade - podem auxiliar o 

estabelecimento do estado de integridade ecológica da paisagem costeira. A relação 

entre métricas de Tamanho Efetivo de Malha e Área Nuclear, permitiram identificar 

que as estruturas fragmentadoras se distribuem de maneira desigual ao longo da 

planície em um gradiente decrescente norte-sul e oeste-leste. A Distância Euclidiana 

e Porcentagem de Área apontaram que, entre as 50 janelas de atenção utilizadas, as 

que contaram apenas com a vegetação ripária não apresentaram bons indicadores de 

conectividade. A metodologia testada aponta a necessidade de refinamento das 

métricas Densidade de Manchas, Índices de Forma e de Diversidade de Shannon para 

melhor avaliar a diversidade da paisagem. Os cultivos agrícolas dominam os 

processos ecológicos em todas as regiões litorâneas enquanto resultados positivos 

foram influenciados pela heterogeneidade de manchas naturais, principalmente de 

campo, áreas úmidas e lagoas. No sentido norte-sul o contexto espacial propicia maior 

integridade ecológica e conexão entre áreas protegidas o que reforça a importância 

da integração de instrumentos legais e ferramentas de diagnóstico para salvaguardar 

funções ecológicas. 

 

Palavras-chave: Métricas de paisagem. Planejamento espacial. Integridade ecológica. 

Conectividade. Fragmentação. Diversidade. 



ABSTRACT 

 

Ecological integrity is a prerequisite for ecosystem services conservation. Rio Grande 

do Sul Coastal Plain is composed by a mosaic of fragile ecosystems and its resilience 

is related to the protection of ecosystems structure and function which in turn support 

their integrity. The present work analyzed the spatial structure of the Brazilian Coastal 

Plain in the State of Rio Grande do Sul through methodological applications of 

landscape ecology metric indexes. It sought to verify the validity of these indices as 

indicators that - united through the fragmentation, connectivity and diversity criteria - 

can help to establish the coastal landscape ecological integrity state. The relation 

between the Effective Mesh Size and Nuclear Area, allowed the identification of 

fragmenting structures unevenly distributed along the plain in a decreasing north-south 

and west-east gradient. The Euclidean Distance and Area Percentage indicated that, 

among the 50 attention windows, those that only presented riparian vegetation did not 

show good connectivity indicators. The tested methodology points to the need for 

refinement of the Patch Density, Shape and Shannon Diversity Indexes to better 

evaluate landscape diversity. Agricultural crops dominate ecological processes in all 

coastal regions while positive results were influenced by the heterogeneity of natural 

patches, mainly from grassland, wetlands and lagoons. In the north-south direction the 

spatial context provides greater ecological integrity and connection between protected 

areas, which reinforces the importance of integrating legal instruments and diagnostic 

tools to safeguard ecological functions. 

 

Keywords: Landscape metrics. Spatial planning. Ecological integrity. Connectivity. 

Fragmentation. Diversity.
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1 INTRODUÇÃO 
 

A ascensão e queda das civilizações sempre estiveram ligadas à disputa e 

manipulação de recursos e benefícios extraídos da natureza, tais como alimentos, 

água, minério e combustível. O aumento da demanda ampliou a ocupação do solo e 

trouxe como consequência severas alterações no espaço e em processos ecológicos, 

que refletem o atual estado de perda de biodiversidade, mudanças climáticas e 

degradação e representam a maior ameaça à funcionalidade dos ecossistemas 

(FOLEY et al., 2005; VITOUSEK et al., 1997).  

A percepção das consequências da relação homem-natureza não é algo novo. 

Os gregos Sólon (500 a.c.) e Platão (400 a.C.) já observavam os efeitos do 

desmatamento na erosão do solo e degradação de mananciais nos acidentados 

terrenos junto ao Mar Mediterrâneo (HILLEL, 1992). Pressões estas que são muito 

mais evidentes no presente, particularmente na zona costeira, que historicamente é 

mais densamente ocupada em todos os continentes. Sua função estratégica militar, 

logística, recreativa e produtiva gerou uma diversidade de mosaicos alterados pela 

ação humana com crescente pressão sobre biomas e unidades naturais bastante 

diversas (FORMAN, 2008; MA, 2005).  

A degradação ambiental exerce forte influência na riqueza e abundância de 

espécies, na diversidade de habitats, processos sucessionais e no clima em diversas 

escalas (HERNÁNDEZ et al., 2014; KAUANO et al., 2012; WEBB et al., 2005). Por ser 

uma zona de transição entre terra e mar, está sujeita a ser receptora de impactos que 

ocorrem nos oceanos e continentes. Assim, é mais sensível a processos de 

eutrofização, salinização além do risco a inundações (BOZELLI et al., 2009; ESTEVES 

et al., 2008).  

Os principais causadores de perda de habitat e alterações na linha de costa 

são a artificialização por infraestrutura urbana, a erosão e consequente retração de 

praias, a poluição intensificada pela confluência de recursos hídricos e a remoção de 

estruturas naturais com importantes funções ecológicas para a manutenção da saúde 

do ecossistemas, como dunas costeiras e áreas úmidas (MARTÍNEZ et al., 2007). 

Portanto, são mais perceptíveis em países mais urbanizados. 

Os maiores índices de urbanização costeira ocorrem nos Estados Unidos e 

Japão em que megacidades como Nova Iorque e Tóquio estão concentradas na zona 
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costeira. Ambos estão sujeitos a eventos climáticos extremos como tempestades, 

furacões, tufões e terremotos, que colocam em risco mais de 50% da população 

destes países e onde estratégias de remediação, a custos muito elevados, procuram 

suprir a perda de integridade ecológica que supria o serviço de regulação antes 

oferecido pela proteção natural de faixas de areia, dunas e áreas úmidas (SPALDING 

et al., 2014). 

Neste contexto, em 1972 ocorreram as primeiras tentativas de integração da 

gestão da zona costeira. O pioneirismo dos Estados Unidos se deve a uma 

peculiaridade de sua legislação independente no nível estadual e que necessitava de 

integração de políticas para a extensa costa, dividida entre dois oceanos e o Golfo do 

México (CICIN-SAIN; KNECHT, 1998).  

As proporções continentais da Austrália refletem um problema global da gestão 

costeira que é a falta de integração entre setores e áreas de conhecimento para 

minimizar impactos de poluentes em bacias hidrográficas, lagunas e oceano 

associado ao reuso da água em um ambiente de escassez além do ordenamento da 

expansão urbana que se concentra na costa sudeste sem causar dano à áreas de 

grande beleza cênica e importância ecológica (HARVEY; BRIAN, 2010).  

Na Europa o maior desafio é unir a gestão do continente para superar o 

histórico de degradação gerador de erosão, depleção de recursos e poluição 

considerando o contexto regional, mas integrando iniciativas por meio de 

recomendações aos estados membros em uma estratégia comum (EUROPEAN 

COMMISSION, 1999; SHIPMAN; STOJANOVIC, 2007). Na África do Sul, o terceiro 

país em biodiversidade, um dos objetivos da gestão costeira é o empoderamento de 

comunidades rumo a sustentabilidade das ocupações urbanas fazendo da 

erradicação da pobreza um instrumento de gestão costeira integrada cuja 

implementação efetiva ocorreu apenas em 2009 (GLAVOVIC, 2006; GOBLE et al., 

2014). 

A costa chinesa apresenta a maior porcentagem de cultivos agrícolas próximos 

a costa além das maiores taxas de expansão urbana, tendência em países em 

desenvolvimento (MARTÍNEZ et al., 2007; SETO et al., 2011). Há 20 anos a gestão 

costeira integrada procura sanar os problemas trazidos pelo rápido crescimento 

econômico que intensificou a poluição rural, industrial e doméstica, reduziu 

drasticamente áreas de manguezal e recifes de coral, aumentou o número de 

espécies invasoras e acarretou processos erosivos antrópicos (mineração e 
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desmatamento) e naturais (marés, tempestades e elevação do nível do mar) (CAO; 

WONG, 2007).  

No Brasil, a costa é classificada como patrimônio nacional pelo Art. 225, 

parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2012a) e reproduz o cenário 

global de pressões sobre o ambiente costeiro, aqui representado pela ocupação 

urbana (24,6% da população nacional), industrial, extração de minérios, combustíveis 

fósseis e infraestrutura turística (BRASIL, 2008; IBGE, 2011). 

Como consequência, a pressão desordenada sobre os ecossistemas costeiros 

ocasionou a contaminação do solo e água por falta de saneamento básico, pela 

indústria petroleira e atividade portuária; deslizamentos e alagamentos devido a 

erosão e impermeabilização; perda da biodiversidade e de produtividade primária 

devido à supressão de vegetação e deterioração do patrimônio histórico-cultural 

costeiro (BRASIL, 2008; SCHERER, SANCHES, NEGREIROS, 2010). 

A Mata Atlântica é o retrato das consequências de conversão de áreas naturais, 

que hoje é considerado um processo estável (IBGE, 2016). No entanto, restam apenas 

12% de sua extensão original, de 150 milhões de hectares, distribuídos em pequenos 

e esparsos fragmentos bastante diversos e muitas vezes endêmicos (RIBEIRO et al., 

2009). Em seu limite meridional (30° S) a Mata Atlântica encontra o bioma Pampa que 

ainda exibe cerca de 43% dos seus 21 milhões de hectares de sua constituição inicial, 

mas encontra-se fortemente ameaçado pela expansão agrícola, particularmente o 

cultivo de soja, milho e silvicultura (BALDI; GUERSCHMAN; PARUELO, 2006; IBGE, 

2016; SILVA, 2012; VÉLEZ-MARTIN et al. 2015a).  

Para a gestão da zona costeira, o Decreto nº 5.300/2004 regulamenta a Lei nº 

7.661/1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 

dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira, estabelece critérios de 

gestão da orla marítima, e dá outras providências (BRASIL, 1988; 2004). 

O Artigo 5º, inciso IV determina “a não-fragmentação, na faixa terrestre, da 

unidade natural dos ecossistemas costeiros, de forma a permitir a regulamentação do 

uso de seus recursos, respeitando sua integridade” (BRASIL, 2004). O Decreto 

estabelece em os objetivos da gestão da zona costeira com destaque aos incisos: 

 
[...]  
II - o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, 
descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona 
costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua 
população e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; 
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III - a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à 
gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as 
com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC; 
[...] 

(BRASIL, 2004) 
 

A legislação brasileira segue os princípios estabelecidos em 1992 pela Agenda 

21 na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92). Em seu capítulo 17 é proposto direcionamento a proteção do meio ambiente 

marinho em que é reforçada a necessidade de políticas e processos integrados de 

tomada de decisão, abordagem preventiva e participação pública total (ONU, 1995). 

Nota-se em todos os países exemplificados uma preocupação com a aplicação 

de princípios da Gestão Costeira Integrada (GCI) para gerar sinergia entre os setores 

governamentais e setores da sociedade na resolução de conflitos (ARENAS-

GRANADOS, 2012; MUÑOZ, 2014). No entanto, o que se observa tradicionalmente é 

a gestão segmentada e setorial em que se desconsidera a interação ambiente-

sociedade voltada à construção de um processo adaptativo que ofereça uma 

dimensão adicional ao processo de governança (BLASCHKE, 2006; BOTEQUILHA 

LEITÃO; AHERN, 2002; MA, 2005; OLSEN; CHRISTIE, 2000). 

Esta construção sócio histórica que reflete as relações de poder projetado no 

espaço pelo Estado é o material do planejamento territorial. Por mais diversas que 

sejam as propostas de ordenamento, Pujadas e Font (1998) assinalam que a estrutura 

básica recorrente envolve a análise territorial, o diagnóstico e o prognóstico como três 

etapas fundamentais. Para Santos (2007), o planejamento compreende pesquisa, 

análise e síntese. Estas etapas possibilitam conhecer os complexos processos 

territoriais para a elaboração de planos efetivos ao ordenamento incluindo diversas 

óticas e escalas, conhecimento interdisciplinar e instrumentos de análise que muitas 

vezes são externos ao ordenamento territorial.  

Neste sentido, a análise do contexto espacial costeiro em uma escala que 

pondere o mosaico de uso e ocupação do solo em seus diferentes estágios de 

naturalidade permite a associação de necessidades humanas com a manutenção das 

funções desempenhadas por ecossistemas. Um dos grandes desafios da gestão 

costeira no Brasil é a concepção de indicadores da qualidade do sistema ambiental 

costeiro para nortear o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2015). 

Um exemplo desta situação é a Diretriz Metodológica apontada pelo 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Na zona costeira, este é um dos 
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instrumentos técnicos mais efetivos na integração setorial (MARRONI; ASMUS, 

2005). Regulamenta o uso e ocupação do solo por meio do reconhecimento dos 

espaços geográficos (BRASIL, 2015; GENELETTI, 2013; MARRONI; ASMUS, 2005). 

Ao direcionar procedimentos da fase de diagnóstico do meio físico-biótico ele aponta: 

 

Embora, não exista consenso em relação aos parâmetros mais adequados 
para avaliar a integridade ecológica de uma unidade natural, deve-se fazer 
um esforço de análise e interpretação, estabelecendo os critérios científicos 
mais adequados para tanto. Responder quais são os fatores ecológicos 
limitantes à sustentabilidade e integridade em cada unidade natural e quais 
os setores sociais produtivos, bem como as interações e conflitos, que mais 
influenciam positiva ou negativamente sobre a integridade das diferentes 
unidades naturais constitui uma das mais importantes tarefas do diagnóstico. 
(BRASIL, 2006a) 

 

Para que seja uma ferramenta eficaz, um indicador precisa combinar variáveis 

capazes de descrever um fenômeno ecossistêmico relevante de maneira simplificada 

sendo assim uma ferramenta de comunicação de condições ou mudanças ambientais 

(HEINK; KOWARIK, 2010). Assim, a Ecologia de Paisagens é uma ferramenta a ser 

considerada para apoiar decisões de maneira sustentável e integrada (BASTIAN et 

al., 2013; HAINES-YOUNG, 2009; LANG et al., 2008). Sob a perspectiva da paisagem 

é possível obtermos informações relevantes ao planejamento territorial configurando 

o território em diferentes escalas (BOTEQUILHA LEITÃO; AHERN, 2002; WALZ, 

2008). 

Pode ser aplicada em propostas de legislação, recuperação e conversão de 

cobertura do solo por contextualizar áreas de interesse para a manutenção de funções 

ecológicas provedoras de serviços ecossistêmicos (JORGE et al., 2013; 

LINDENMAYER et al., 2008; METZGER, 2010). Apresenta dados quantitativos que 

facilitam a compreensão de padrões e processos para a análise e previsão de cenários 

futuros além de mitigação de problemas existentes (HERZOG et al., 2001; 

RENETZEDER et al., 2010; VOGT et al., 2007). Ignorar a configuração e a 

composição espacial da paisagem pode levar a erros na estimativa do papel de 

fragmento de habitat em um contexto mais amplo de conectividade e melhoria da 

integridade ecológicas (FRANK et al., 2012; GENELETTI, 2013). 

Diante do reconhecimento da complexidade da zona costeira e da necessidade 

de indicadores de sua composição e integridade, o presente trabalho se preocupou 

com o papel da composição e configuração dos padrões espaciais na manutenção da 

integridade ecológica.  
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1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a influência dos padrões 

espaciais de uso e ocupação do solo na funcionalidade dos ecossistêmicas por meio 

de índices métricos que atuem como indicadores de integridade ecológica. 

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Produzir mapa temático classificando a naturalidade de uso e cobertura do solo 

na Planície Costeira do Rio Grande do Sul;  

2. Quantificar por meio de índices métricos de Ecologia de Paisagem diferentes 

condições espaciais por meio de janelas de atenção distribuídas ao longo da 

planície costeira; 

3. Adaptar e testar o modelo de Frank (2014) na qualificação de um gradiente de 

fragmentação, conectividade e diversidade da paisagem; 

4. Com base nesta metodologia, produzir mapa temático que identifique 

espacialmente regiões em diferentes estados de integridade ecológica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

No século XX, o crescente domínio antrópico sobre os ecossistemas trouxe 

visibilidade ao papel da biodiversidade e de processos ecológicos no bem-estar 

humano e novo foco passou a ser dado aos recursos naturais para as sociedades 

modernas (SCHRÖTER et al., 2004; VITOUSEK et al., 1997). Com a consolidação de 

conceitos ecológicos e o desenvolvimento da ecologia de ecossistemas, seguido dos 

movimentos ambientalistas a partir da década de 60 é que os serviços ambientais a 

nós proporcionados pelos ecossistemas ganharam notoriedade (MOONEY; 

EHRLICH, 1997). 

 

2.1 Serviços ecossistêmicos 
 

Em seu artigo “How much is nature’s servisse worth?”, Westman (1977) discutiu 

o que chamou de “nature’s services” (serviços da natureza) como forma de enfatizar 

os benefícios que a conservação da biodiversidade confere às sociedades para, 

assim, orientar medidas de gestão. Com o objetivo de integrar princípios ecológicos 

às decisões políticas e econômicas, de Groot (1987) recomendou que o termo 

“recursos naturais” fosse substituído pelo conceito de “funções ambientais” com o 

mesmo sentido de enfatizar os serviços ecossistêmicos prestados. 

Sob esta perspectiva, Gómez-Baggethun e outros (2010) analisam a evolução 

da inserção de serviços ecossistêmicos em aplicações práticas, principalmente 

econômicas além da progressiva integração em políticas sustentáveis e à economia 

(BRAAT; DE GROOT, 2012; WALLACE, 2008). Costanza e outros (1997), por 

exemplo, indicaram que oceanos e zonas costeiras contribuem com cerca de 60% do 

valor total dos serviços prestados pela biosfera.  

O tema ganhou maior projeção nos anos 90 e sua definição tem evoluído desde 

então, principalmente com a publicação do livro de Gretchen Daily, “Nature’s 

Services”. Nele, serviços ecossistêmicos são “[...] condições e processos através dos 

quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, sustentam e fazem 

parte da vida humana.” (DAILY, 1997, tradução nossa1). Mas é popular também a 

                                            
1 Ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems, and the 
species that make them up, sustain and fulfill human life. They maintain biodiversity and the production 
of ecosystem goods, such as seafood, forage, timber, biomass fuels, natural fiber, and many 
pharmaceuticals, industrial products, and their precursors. 
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abordagem econômica estabelecida por Costanza e outros (1997) em que foram 

valorados 17 serviços ecossistêmicos. Assim, sua análise define serviços 

ecossistêmicos como os “[...] benefícios que populações humanas derivam, direta ou 

indiretamente, de funções ecossistêmicas.” (Op. cit., tradução nossa2). 

Podemos perceber que este não é um conceito fixo e está sujeito a múltiplas 

interpretações, principalmente quando sua classificação está direcionada a valoração 

do “capital natural”, ou seja, do que se considera como estoque ecossistêmico a ser 

convertido em benefícios (COSTANZA et al., 1997; FISHER et al., 2008; FISHER; 

TURNER, 2008). Portanto, é necessário estabelecer uma classificação sólida, mas 

que mantenha conexões com a realidade local e que pondere sobre o sistema 

econômico e consequências sócio-políticas em múltiplas escalas (FISHER; TURNER; 

MORLING, 2009; NORGAARD, 2010). A classificação elaborada pela Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (Millenium Ecosystem Assessment - MA) é amplamente 

difundida.  

 

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos 
ecossistemas. Estes incluem serviços de provisão, tais como alimentos, 
água, madeira e fibras; regulação do clima, inundações, doenças, resíduos e 
qualidade da água; serviços culturais que ofereçam benefícios recreativos, 
estéticos e espirituais; e serviços de suporte, tais como formação de solo, 
fotossíntese e ciclagem de nutrientes. (MA, 2005, tradução nossa3). 

 

Ela representa um marco para a inserção de considerações sobre as funções 

exercidas pelos ecossistemas na gestão e planejamento público e privado, o princípio 

de uma Gestão com Base Ecossistêmica (GBE) na política global. Nesta avaliação 

foram analisados 24 serviços, sua atual condição e tendências futuras  

Serviços como formação do solo, fotossíntese, ciclagem de nutrientes e demais 

serviços de Suporte foram considerados separadamente pois são a base para a 

produção dos demais serviços e retornam, portanto, benefícios indiretos cujas 

alterações ocorrem em maior escala temporal (MA, 2005). 

Serviços de Suporte são classificados por meio dos processos e funções que 

exercem no ecossistema. São reconhecidos como “serviços intermediários” ou 

                                            
2 Ecosystem goods (such as food) and services (such as waste assimilation) represent the benefits 
human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions. 
3 Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include provisioning 
services such as food, water, timber, and fiber; regulating services that affect climate, floods, disease, 
wastes, and water quality; cultural services that provide recreational, aesthetic, and spiritual benefits; 
and supporting services such as soil formation, photosynthesis, and nutrient cycling. 
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“funções ecológicas” para que se evite a contagem dupla no resultado final de 

análises, principalmente de valoração (BURKHARD; DE GROOT; et al., 2012; 

BURKHARD; KROLL; et al., 2012; FISHER et al., 2008; HAINES-YOUNG; 

POTSCHIN, 2009). 

Para exemplificar esta situação, consideremos o serviço de provisão de 

alimentos. Este é o benefício final de uma cadeia de fatores em que a polinização é 

um serviço intermediário (Figura 1). O mesmo é válido quanto ao papel da ciclagem 

de nutrientes equilibrada para a manutenção de água potável e, somando serviços 

intermediários aos benefícios finais, temos uma contagem dupla para este processo 

(FISHER et al., 2008). 

 

Figura 1 – Representação de serviços ecossistêmicos 

 
Simplificação da relação entre serviços intermediários e finais associados a benefícios à sociedade 

além do capital humano produzido. Fonte: Fisher et al. (2008), tradução nossa. 
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2.2 Integridade ecológica  
 

O presente trabalho tem como ponto focal este conjunto de fatores necessários 

a estabilidade de comunidades bióticas associada à sua capacidade de “auto 

renovação”. Este conceito tem seu registro inicial feito por Aldo Leopold em 1944 que 

passou a utilizar o termo “integridade” ecológica (LEOPOLD et al., 1991). Assim, a 

integridade ecológica é também um serviço intermediário, um pré-requisito para a 

manutenção dos demais serviços. 

Quando a interação entre ecossistemas, biodiversidade e sistemas humanos 

ultrapassa a capacidade de suporte, a integridade dos ecossistemas é afetada (WITH; 

CRIST, 1995). Alterações de ordem física, química e biológica ameaçam a 

autorregulação da cascata de serviços ecossistêmicos produtora do benefício final e, 

portanto, comprometem sistemas econômicos e sociais (Figura 2, KANDZIORA; 

BURKHARD; MÜLLER, 2013). 

 

Figura 2 - Cascata de serviços ecossistêmicos 

 
Ciclo de gestão adaptativa DPSIR (Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta) associado à uma 

“cascata de serviços ecossistêmicos” conforme proposta de Haines-Young; Potschin (2010a,b), de 
Groot et al. (2010) e Müller; Burkhard (2010). Fonte: Kandziora; Burkhard; Müller (2013), tradução 

nossa.  
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Quando consideramos a heterogeneidade espacial, uma paisagem mostra-se 

multifuncional e composta de manchas que variam de áreas totalmente antrópicas às 

paisagens naturais (PÉREZ-SOBA et al., 2008). Logo, a distribuição destes serviços 

não é uniforme, mas interligada através de corredores que proporcionam o fluxo de 

nutrientes, energia, água, toxinas, sedimentos entre outros fatores que podem afetar 

a saúde dos ecossistemas (BROWN; ULGIATI, 2010; FRANK et al., 2012; SYRBE; 

WALZ, 2012). 

A relação de interdependência entre ecossistemas e serviços ecossistêmicos 

(Figura 2) se reflete nos potenciais usos (função social e econômica) que uma área 

pode suportar através das funções ecológicas ali desempenhadas pela sua 

biodiversidade resultando no status ecológico final da cobertura do solo (composição 

da superfície) conforme Figura 3 (HAINES-YOUNG, 2009). 

 

Figura 3 – Interdependência de uso, cobertura e serviços ecossistêmicos 

 
Fonte: Haines-Young (2009), tradução nossa. 

 

2.2.1 Espacialização da integridade ecológica 

 

Processos e funções ecológicas estão diretamente relacionados as 

propriedades estruturais da paisagem (METZGER; DÉCAMPS, 1997; TURNER, 

1989). A análise espacial e compreensão da dinâmica espaço-temporal são 

relevantes para a análise da biodiversidade contida em determinada localização física 
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contribuindo para a classificação dos serviços presentes e sua relação com o entorno 

(DE GROOT, RUDOLF, 2006; FISHER; TURNER; MORLING, 2009). Este suprimento 

de serviços deve ser considerado em diferentes escalas por depender de uma relação 

de demanda e capacidade de suporte (DE GROOT, 2006; GRÊT-REGAMEY et al., 

2015; SYRBE; WALZ, 2012). 

Neste contexto, a Ecologia de Paisagens é ferramenta importante por permitir 

a integração do conceito de heterogeneidade com a ecologia em uma perspectiva 

que: 

 
 “[...] procura entender as modificações estruturais e, portanto, funcionais, 
trazidas pelo homem no mosaico como um todo, incorporando de forma 
explícita toda a complexidade das inter-relações espaciais de seus 
componentes, tanto naturais quanto culturais. ” (METZGER, 2001). 

 
A configuração da estrutura de uma paisagem pode ser descrita 

matematicamente, ou seja, quantificada por meio de métricas da paisagem. Estas, 

são equações propostas por diversos estudos que procuram avaliar as relações 

espaciais entre entidades dentro da paisagem através da quantidade e disposição de 

uso e ocupação do solo avaliando a heterogeneidade resultante (LANG; KLUG, 2006). 

A Ecologia de Paisagens é uma ciência recente que tem seus primeiros 

registros no início do século XX quando o termo foi usado pelo biogeógrafo Carl Troll. 

Inicialmente foi impulsionada pelo desenvolvimento da fotografia aérea e esteve 

voltada ao planejamento espacial através da biologia vegetal e da geografia 

(TURNER; GARDNER; O’NEILL, 2001). A maioria das publicações iniciais estão em 

idioma alemão ou em revistas de mesma nacionalidade em língua inglesa.  

Apenas na década de 80 surge a chamada “abordagem ecológica”, voltada 

principalmente à conservação, cuja maior influência é a academia americana de 

biogeógrafos e ecólogos impulsionada pela necessidade de planejamento de reservas 

naturais e pela disponibilidade de imagens de satélite (METZGER, 2001). Sendo 

assim, é possível compreender a variedade de abordagens observadas a partir dos 

anos 80 e o aumento expressivo de publicações neste período (Figura 4). 

Motivada por este rápido desenvolvimento da Ecologia de Paisagens, Turner 

(2005) realizou uma revisão de publicações na área e constatou que o número de 

trabalhos aumentou exponencialmente desde o início da década de 90. Este trabalho 

(op. Cit.) foi capaz de observar que o desenvolvimento de métricas de paisagem se 
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estabilizou na década passada e que vêm sendo aplicadas e analisadas para 

relacionar padrões da paisagem a respostas ecológicas. 

 

Figura 4 - Distribuição temporal de publicações voltadas a Ecologia de 
Paisagens e serviços Ecossistêmicos (1945-2015) 

 
A pesquisa foi realizada com os tópicos "landscape" AND "ecology" (barras) e "ecosystem service*" 

(linha) através da base de dados Web of Science (Fonte: Web of Science, disponível em: 
http://apps.webofknowledge.com.). 

 

A integração do conceito de Paisagem e serviços Ecossistêmicos é revisada 

por Hermann e outros (2011) e propõe que a integração destes conceitos deve ser 

voltada através de novas iniciativas de sua implementação na gestão e planejamento. 

O mesmo foi proposto pela publicação mais relevante de Termorshuizen e Opdam 

(2009). 

Com relação ao uso de métricas da paisagem associados aos serviços 

ecossistêmicos, ainda é observada a influência europeia e principalmente alemã, 

neste tipo de abordagem que já é parte de políticas de planejamento territorial. Na 

Alemanha, Meyer e Grabaum (2008) desenvolveram um modelo de avaliação 

multicritério para o suporte de tomada de decisão no planejamento territorial e Frank 

e outros (2012) abordaram o papel da estrutura da paisagem nos serviços 

ecossistêmicos em uma área de reflorestamento. Na Holanda, Willemen e outros 

(2008a) desenvolveram uma abordagem de quantificação das funções da paisagem 
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baseada em informação espacial. Quando associada a estrutura da paisagem e, 

portanto, por suas características espaciais, a integridade ecológica pode ser 

considerada um serviço de suporte (FRANK, 2014)  

 

2.2.2 Análise da estrutura espacial 
 

Métricas analisam a paisagem com relação ao tamanho, forma e vizinhança em 

três níveis: de manchas homogêneas individuais, conjuntos de manchas de mesma 

característica (classe da paisagem) e conjunto de classes na área de interesse 

(paisagem). A descrição matemática desta estrutura é uma ferramenta de apoio ao 

planejamento pois explicita a dimensão espacial dos processos ecológicos 

(BOTEQUILHA LEITÃO; AHERN, 2002). 

Há uma miríade de métricas utilizadas hoje em diferentes softwares para 

quantificar a estrutura da paisagem, mas geralmente estas podem ser divididas em 7 

categorias (Figura 5). 

 

Figura 5 – Facetas da análise estrutural da paisagem 

 
Fonte: Lang et al. (2008) adaptado de Lang; Blaschke (2007), tradução nossa. 
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2.2.2.1 Fragmentação  
 

O processo de fragmentação de uma paisagem envolve a divisão de biótopos 

por causas naturais ou antrópicas. A contínua perda de áreas naturais pode ocasionar 

primariamente a perfuração e dissecação de habitats sem a perda de conexão 

(COLLINGE; FORMAN, 1998). Quando intensificada, a conversão de terras ocasiona 

um somatório de processos de transformação espacial que invariavelmente subdivide 

ou isola habitats transformando-os em fragmentos disjuntos, mais vulneráveis a 

pressões antrópicas (HADDAD et al., 2015; JAEGER, 2000).  

A divisão de biótopos, pode intensificar a dispersão de poluentes, barreiras 

físicas e sonoras que reduzem a área de vida e aumentam a mortalidade até a 

eliminação de populações mínimas viáveis, quando o fluxo gênico é prejudicado ou 

mesmo interrompido (GERLACH; MUSOLF, 2000; GIRVETZ et al., 2008; GULINCK; 

WAGENDORP, 2002; LLAUSS; NOGUÉ, 2012). Em ambientes lagunares, a 

fragmentação pode, ainda, intensificar processos de eutrofização, salinização e 

degradação de habitats, aterramentos e inundações (BOZELLI et al., 2009; ESTEVES 

et al., 2008). 

 

2.2.2.2 Área nuclear e borda 
 

Os benefícios de grandes manchas para a conservação estão relacionados a 

maior proporção de área protegida dos efeitos de borda. Denomina-se ecótono ou 

borda a porção mais externa de um fragmento que é afetada pelas condições do 

entorno até um limite de gradiente rumo ao centro da mancha, denominada área 

núcleo. As respostas aos efeitos de borda estão relacionados ao comportamento de 

uma espécie, mas também à matriz da paisagem e ao tipo de manchas em contato 

(EWERS; DIDHAM, 2006).  

A proteção da área nuclear é fundamental não só para a conservação de 

espécies sensíveis a borda (espécies interiores), mas também por prover indivíduos 

aptos à dispersão para fragmentos menores, prover habitat para espécies de grande 

porte, suportar perturbações e proteger recursos hídricos (AUSDEN, 2007; FORMAN, 

2008, p. 301). 

A delimitação espacial de um ecótono pode estar associada a uma espécie-

alvo, a processos ecológicos (JOHNSON; TEMPLE, 1990), a fitofisionomia (MCKONE 
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et al., 2001), ou mesmo à percepção empírica (TAFT, 2016). Em campos temperadas, 

por exemplo, são encontrados valores de borda entre 10 e 60 metros que dependem, 

não só de fatores intrínsecos aos parâmetros considerados, mas também da matriz 

da paisagem e manchas circundantes à área de interesse (GIESELMAN; HODGES; 

VELLEND, 2013; MCKONE et al., 2001; TAFT, 2016). 

 

2.2.2.3 Proximidade e Área 
 

Quando tratamos de interações em nível de paisagem, a heterogeneidade de 

sua composição e estrutura tem papel fundamental no fluxo de energia, matéria, 

nutrientes e espécies. Esta propriedade da paisagem é conhecida como conectividade 

pode ser caracterizada como a “capacidade da paisagem (ou das unidades da 

paisagem) de facilitar os fluxos biológicos” (METZGER, 2001). A conectividade de 

habitats mostra-se um fator espacial crítico à manutenção de funções ecológicas 

como o fluxo e manutenção de biodiversidade (FAHRIG, 1997; NG; XIE; YU, 2013). 

A conectividade tende a diminuir com o aumento da fragmentação pois a 

interação ocorre por meio de adjacências físicas ou pela capacidade de dispersão de 

uma espécie (WITH; CRIST, 1995). É o resultado da interação entre estrutura e função 

da paisagem, no entanto, a classificação destes dois estados de conectividade 

normalmente ocorre separadamente.  

A conectividade funcional enfatiza o papel da proximidade de manchas como 

efetivos conectores para uma espécie-alvo se preocupando com a resposta à 

estrutura da paisagem (WITH; GARDNER; TURNER, 1997). Pode ser estimada 

através da distância de dispersão obtida experimentalmente ou por meio de 

associações com a área de vida, tamanho e peso corporal, mas também depende da 

espécie em questão (BOWMAN et al., 2012; SUTHERLAND et al., 2000).  

Neste caso, são escolhidas uma ou mais espécies focais que representam a 

percepção e reação comportamental aos obstáculos na paisagem (ANDREASEN et 

al., 2001). Estas espécies tendem a ser mais sensíveis e agem como salvaguarda da 

conectividade, ou seja, são espécies guarda-chuva (TISCHENDORF; FAHRIG, 2000). 

Em casos assim, é possível desmembrar a análise de conectividade em vários níveis 

a partir de parâmetros diferenciados em distâncias de deslocamento (PASCUAL-

HORTAL; SAURA, 2007) ou custo de deslocamento (DECOUT et al., 2012; FRANK, 

2014; GURRUTXAGA; RUBIO; SAURA, 2011; KUTTNER et al., 2013). 
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A persistência de comunidades, o tamanho e fluxo gênico de populações 

depende também da área disponível (JACKSON; FAHRIG, 2016). Em ambientes 

descontínuos, regula o tamanho e isolamento de manchas, assim a conectividade 

estrutural se preocupa em analisar a proximidade entre manchas e sua aplicação é 

mais difundida na gestão ambiental por ser orientada por informações mais acessíveis 

como área e distribuição de manchas.  

Por não considerar as respostas comportamentais e enfatizar a relação física 

entre manchas, há uma crescente associação entre suas técnicas matemáticas e a 

investigação da conectividade funcional (HODGSON et al., 2011; TAYLOR; FAHRIG; 

WITH, 2006). A interação entre organismos e manchas pode ser facilitada ou 

dificultada entre manchas que não estão estruturalmente conectadas a depender da 

configuração da paisagem (BÉLISLE, 2005). Assim, um ambiente pode estar 

conectado estruturalmente, com manchas próximas, mas fragmentada 

funcionalmente (BEIER; NOSS, 1998; TISCHENDORF; FAHRIG, 2000). 

A conectividade funcional é variável em um habitat enquanto a conectividade 

estrutural é constante. Ainda que a resposta seja bastante variável, alguns limiares já 

foram estabelecidos como, por exemplo, valores extraídos a partir da Teoria da 

Percolação (GARDNER et al., 1987). Estima-se que, quando um conjunto de manchas 

de habitats ocupam mais de 59% da paisagem, este habitat é considerado contínuo 

(WIENS, 2001). Limiares entre 10 e 30% de área habitat são aceitos, ainda que muito 

discutidos, como valores mínimos para a manutenção da conectividade (ANDRÉN, 

1994; PARDINI et al., 2010; WITH; CRIST, 1995). Valores abaixo deste limiar passam 

a ter seus processos controlados também pela configuração espacial das manchas. 

 

2.2.2.4 Diversidade e forma 
 

O estudo da diversidade envolve a compreensão de um processo hierárquico 

dinâmico de interação entre a diversidade genética de uma população, a diversidade 

de espécies em uma comunidade e a diversidade de habitats e ecossistemas, alvo 

deste trabalho e que aqui será representado pela variabilidade de classes (WALZ, 

2011). 

Nos três níveis, a diversidade depende da relação entre a estrutura, função e 

composição. A relação espacial entre ecossistemas é uma expressão da estrutura, ou 

seja, a organização física de uma paisagem que é a base para a provisão de serviços 
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ecossistêmicos (LANG; BLASCHKE, 2009; FRANK, WALZ, 2017). O Índice de 

Diversidade de Simpson (SIDI) analisa a uniformidade (estrutura) da distribuição 

espacial de manchas em uma paisagem e indica a proporcionalidade por meio da 

valorização das classes mais representativas (BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 2006).  

A função de uma paisagem está ligada a interação entre os elementos 

espaciais e fluxos geradores de processos evolutivos, distúrbios, dispersão geradora 

de trocas genéticas, ciclagem transporte de matéria, mas também se refere aos 

serviços ecossistêmicos discutidos previamente na seção 2.1 (NOSS, 1990; NAVEH, 

1994). 

A composição de uma paisagem reflete a abundância de elementos, aqui 

denominados classes, mas que também representa a riqueza de espécies e 

diversidade genética (NOSS, 1990; LANG; BLASCHKE, 2009). A riqueza 

(composição) quantifica a variedade de classes e pode ser analisado de maneira mais 

eficaz pelo Índice de Diversidade de Shannon (SHDI - BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 

2006). 

Portanto, a análise da diversidade pode variar dependendo do objetivo do 

estudo enfatizando a composição ou estrutura da paisagem. Nagendra (2002) indica 

que o SIDI é adequado quando a área de interesse é representada pela classe 

dominante na paisagem (matriz), enquanto SHDI é mais sensível a habitats raros e 

pode ser aplicado em situações em que estes são relevantes aos processos 

ecológicos na gestão da paisagem.  

A diversidade é um importante critério quantitativo partindo do pressuposto que 

em uma paisagem mais diversa oferece maior suporte a biodiversidade e funções 

ecossistêmicas pois quanto maior a diversidade, maior a interação entre manchas 

(FRANK; WALZ, 2017; MOSER et al., 2002). No entanto, em nenhum dos casos, a 

configuração espacial das manchas é considerada. 

A configuração espacial influencia a funcionalidade da paisagem pois interfere 

na interação entre manchas e intra manchas. Há maior probabilidade de manchas 

maiores e convolutas sofrerem processos de fragmentação, seu tamanho as torna 

vulnerável a perfuração, dissecção ou encolhimento (COLLINGE, 2009; TURNER; 

GARDNER; O’NEILL, 2001). Manchas naturais tendem a ser mais convolutas e, 

portanto, mais complexas devido a sua origem por processos deposicionais e 

erosivos, hidrologia e topografia. Progressivamente, estas são pressionadas pelos 
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contornos mais compactos de manchas antrópicas que configuram paisagens 

culturais (FORMAN, 1995). 

A quantificação da complexidade de forma geralmente está associada a 

variações da relação entre perímetro e área em que índices próximos a 1 indicam 

regularidade nesta proporção e valores que se afastem de 1 indicam maior 

complexidade (TURNER; GARDNER; O’NEILL, 2001). Portanto, está associada à 

interação entre núcleo e borda discutidas na seção 2.2.2.2. 

 

2.3 Matriz de Conexão Ecológica 
 

Para todos os parâmetros expostos acima há uma gama de índices métricos 

desenvolvidos para expressar as interações em uma paisagem. No entanto, a 

interpretação correta dos índices e a correlação com outros índices não avança na 

mesma velocidade o que dificulta a interpretação de mudanças na paisagem (LI; WU, 

2004). 

Bastian e Schreiber (1999) fizeram um levantamento de metodologias 

matemáticas para combinações lógicas com o objetivo de sistematizar a análise de 

dados quantitativos, racionalizar o processo de planejamento e melhorar a aceitação 

dos resultados do planejamento pela sociedade. Entre as metodologias indicadas está 

a Matriz de Conexão Ecológica (MCE – Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Esquema exemplificado da análise de duas métricas de paisagem 
em uma matriz de conexão ecológica 

Critério de 

avaliação 

Métrica 1 

baixo    alto 

M
é

tr
ic

a
 2

 

baixo -10 -10 -10 -5 0 

 -10 -5 -5 0 5 

 -10 -5 0 5 10 

 -5 0 5 5 10 

alto 0 5 10 10 10 

Fonte: Frank et al. (2012). 

 

Em uma MCE os indicadores primários (analíticos) são transferidos para 

escalas ordinal (grades), o valor individual resultante de cada análise é apresentado 
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na forma de matriz em oposição à outra métrica resultando em uma agregação de 

vários critérios de avaliação por meio de somas ou formação de produto (BASTIAN; 

SCHREIBER, 1999). 

O software “Pimp Your Landscape” atualmente chamado de “GISCAME” 

(FÜRST et al., 2008; FÜRST; KÖNIG; et al., 2010; FÜRST; VOLK; et al., 2010), faz 

uso desta metodologia com o objetivo de oferecer ferramentas de suporte à decisão 

a partir de uma avaliação multicritério por meio de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) associado a um autômato celular. 

As relações espaciais entre entidades dentro da paisagem foram analisadas a 

partir de descritores ou métricas nos níveis de classe e paisagem em uma série de 

trabalhos cujo objetivo final foi estabelecer indicadores de serviços ecossistêmicos 

para economia, ecologia, valor estético e qualidade da água e proteção à erosão.  

Ao longo de seu desenvolvimento e aplicação foi percebida a necessidade de 

incluir o impacto da estrutura da paisagem à ferramenta de maneira a materializar sob 

a forma de planejamento prático a abordagem conceitual elaborada por experts, 

tomadores de decisão e a comunidade (FRANK et al., 2010a; KOSCHKE et al., 2012) 

A série de estudos indicada no Quadro 1 indica os trabalhos realizados e 

voltados a seleção das métricas mais adequadas como descritoras de serviços 

ecossistêmicos. Atualmente são aplicadas em conjunto as métricas de Tamanho 

Efetivo de Malha (MESH), Índice de Área Núcleo (CAI), Índice de Diversidade de 

Shannon (SHDI), Densidade de Mancha (PD), Índice de Forma (SHAPE), Índice de 

Hemerobia (Hemeroby Index - M) e Análise Custo-Distância (Cost-Distance Analysis 

– CDA). 

Os limiares aplicados a matriz são padronizados pelo software foram 

determinados através da consulta com especialistas, a partir da legislação regional e 

nacional alemã e consultas a atores locais (FRANK et al., 2012; KOSCHKE et al., 

2012), mas podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. 
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Quadro 1 - Levantamento de trabalhos de investigação de métricas de 
paisagens adequadas como indicadores de serviços ecossistêmicos 

Trabalho Recomendações Métricas* 

Frank et 
al. (2010a) 

Mapas de entrada devem ter resolução e extensão 
espacial idênticas. 

PD; MESH; 
CAI; ENN 

Frank et 
al. (2010b) 

O contexto normativo, opinião de especialistas e 
agrupamento por hemerobia estabelecem limites de 
métricas para maior significado ecológico dos dados. 

MESH; CAI; 
M; SHDI; IJI; 

CDA 

Frank et 
al. (2012) 

Métricas contribuem para uma avaliação mais realista 
do potencial das paisagens de prestar serviços 

ecossistêmicos. 

MESH; CAI; 
M; SHDI; 

SHAPE; CDA 

Frank et 
al. (2013) 

Para serviços culturais, há maior correlação de 
métricas com os resultados de avaliação visual de 

fotografias do que de imagens de satélite e mapas de 
cobertura terrestre. 

SHDI; 
SHAPE; PD 

Koschke 
et al. 

(2013) 

Dados espaciais de alta resolução e a integração das 
informações de gestão setorial são vantajosos em 
termos da exatidão dos resultados, da relevância e 

aceitação da tomada de decisão regional, e também 
para testar opções mais realistas de uso da terra. 

CDA; MESH; 
CAI; SHAPE. 

Frank et 
al. (2014) 

A avaliação integrada de serviços ecossistêmicos em 
combinação com o envolvimento das partes 

interessadas para o desenvolvimento de cenários 
ajudou a comunicar de forma abrangente os efeitos 
transetoriais de diferentes estratégias de manejo. 

SHAPE; CAI; 
PD; SHDI 

Frank 
(2014) 

Aspectos estruturais das paisagens agregam 
transparência, transferibilidade espacial e flexibilidade 

nas questões de planejamento regional atuais e 
futuras. 

MESH; CAI; 
M; SHDI; PD; 
SHAPE; CDA 

 Fonte: a autora. *Densidade de Mancha (Patch Density - PD); Tamanho Efetivo de Malha (Effective 
Mesh Size -MESH); Índice de Área Núcleo (Core Area Index -CAI); Distância Euclidiana do Vizinho 

Mais Próximo (Euclidean Nearest Neighbor Distance - ENN); Índice de Hemerobia (Hemeroby Index - 
M); Análise Custo-Distância (Cost-Distance Analysis – CDA); Índice de Diversidade de Shannon 

(Shannon Diversity Index - SHDI); Índice de Interspersão e Justaposição (Interspersion and 
Justaposition Index - IJI); Índice de Forma (Shape Index - SHAPE).  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

No Rio Grande do Sul o Bioma Mata Atlântica se encontra com o Bioma Pampa 

que se concentra apenas neste estado e em 60% de seu território. Este é um bioma 

peculiar por sua relação histórica e evolutiva com a atividade antrópica em que as 

atuais condições climáticas, principalmente na zona costeira, favorecem as formações 

florestais (MÜLLER et al., 2013). Porém, o manejo por meio da pecuária extensiva e 

incêndios proporcionados pela biomassa de gramíneas retroalimenta o processo 

sucessional que mantém a biodiversidade típica do bioma e de zonas de transição 

campo-floresta (BEHLING et al., 2009; PILLAR; VÉLEZ, 2010). 

 

3.1 Planície Costeira do Rio Grande do Sul  
 

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PC-RS) corresponde a 6% da 

extensão total da costa brasileira desde o município de Torres ao norte por 628 km de 

costa atlântica até o arroio Chuí em Santa Vitória do Palmar (BRASIL, 2010). 

Localizada entre as latitudes 29°S e 34°S e entremeada pelo Complexo Lagunar 

Patos-Mirim, esta marcante fisionomia formou-se a partir de sistemas deposicionais 

(Figura 6) derivados de oscilações do nível do mar durante o Pleistoceno e Holoceno 

no período Quaternário que proporcionou a mais larga planície costeira do país 

(VILLWOCK et al. 1986; DILLENBURG et al., 2009).  

Os ambientes deposicionais podem ser diferenciados em três tipos de 

planícies. A planície externa (marinha) é responsável por extensas faixas de retilíneas 

de areia com a formação de campos de dunas entremeadas por restingas e lagoas 

perenes e intermitentes conectadas (VILLWOCK; TOMAZELLI, 1995). Internamente, 

a planície lagunar composta de areias com silte e argila mal selecionados está 

diretamente associado às lagunas dos Patos e Mirim.  

O estuário da Lagoa dos Patos, ao sul representa a interface entre o Oceano 

Atlântico e uma série de corpos d'água límnicos e lóticos no entorno de seus 10.000 

km². Recebe o aporte dos rios Jacuí, Sinos e Gravataí que convergem através do 

Delta do Jacuí no Lago Guaíba a noroeste de Porto Alegre. Além disso a oeste da 

Lagoa dos Patos desaguam os rios Camaquã e Jacuí da Bacia de Drenagem do 

Sudeste (BRASIL, 2006b; IBGE, 2016).  
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Figura 6 – Mapa geológico simplificado da planície costeira 

 
Fonte: Schäfer; Lanzer; Pereira (2009) 

 

Figura 7 – Sequência de elevações e depressões geomorfológicas ao longo da 
costa rio-grandense. 

 
No centro, a Barreira III com fragmento de mata nativa de restinga e à direita, a barreira IV, coberta 

por dunas migratórias. Entre as duas barreiras encontra-se a depressão onde se formaram as 
lagoas costeiras e os banhados desde 5.000 anos atrás. Fonte: Schäfer; Lanzer; Pereira (2009) 
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Os ambientes deposicionais podem ser diferenciados em três tipos de 

planícies. A planície externa (marinha) é responsável por extensas faixas de retilíneas 

de areia com a formação de campos de dunas entremeadas por restingas e lagoas 

perenes e intermitentes conectadas (VILLWOCK; TOMAZELLI, 1995). Internamente, 

a planície lagunar composta de areias com silte e argila mal selecionados está 

diretamente associado às lagunas dos Patos e Mirim.  

O estuário da Lagoa dos Patos, ao sul representa a interface entre o Oceano 

Atlântico e uma série de corpos d'água límnicos e lóticos no entorno de seus 10.000 

km². Recebe o aporte dos rios Jacuí, Sinos e Gravataí que convergem através do 

Delta do Jacuí no Lago Guaíba a noroeste de Porto Alegre. Além disso a oeste da 

Lagoa dos Patos desaguam os rios Camaquã e Jacuí da Bacia de Drenagem do 

Sudeste (BRASIL, 2006b; IBGE, 2016).  

Por fim, a planície alúvio-coluvionar é uma zona de transição com influência 

marinha e continental que tem formação sedimentar plana influenciada pelo aporte de 

rios e de processos gravitacionais provenientes do Planalto Sul-Rio Grandense 

(BRASIL, 2006b; IBGE, 2016). A porção setentrional da PC-RS apresenta ainda 

formações rochosas originadas de derrames basálticos (Formação Serra Geral) e 

arenito (Formação Botucatu) entre Torres e Osório diferenciando estes balneários 

pela presença de falésias entalhadas por abrasão marinha (IBGE, 2016). 

 

3.2 Zona Costeira do Rio Grande do Sul 
 

A delimitação geológica da planície costeira, base para este trabalho, não 

coincide com a delimitação administrativa da Zona Costeira que deve acompanhar os 

limites municipais conforme estabelecido pela segunda versão do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC II) em seis categorias. Municípios defrontantes com 

o mar; não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões metropolitanas 

litorâneas; contíguos às grandes cidades em processo de conurbação; próximos em 

até 50 km da linha da costa cujas atividades ou infraestruturas exerçam impacto 

ambiental sobre a zona costeira; municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não 

diretamente defrontantes com o mar; ou aqueles cujos limites estejam em contato com 

outros municípios referidos acima (Resolução n. 05/97, CIRM). Assim as unidades 

naturais que delimitam a Zona Costeira são diferentes da delimitação através de 

unidades naturais (Figura 8). 
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O Rio Grande do Sul está entre os estados escolhidos como pioneiros no 

processo de implantação do modelo de Zoneamento Ecológico Econômico 

estabelecido para zonas costeiras (ZEEC/RS). O processo de construção do 

ZEEC/RS caracterizou-se pela participação da comunidade em seu desenvolvimento 

além de inserir em sua elaboração o uso de cartas de vulnerabilidade associadas à 

caracterização de flora e fauna (ASMUS et al., 2006; MERGEN, 2014). Seu 

pioneirismo originou, no entanto, uma metodologia diferenciada que se adaptou ao 

contexto existente em processos licitatórios administrados pela FEPAM e seguiu a 

delimitação de bacias hidrográficas (Figura 8; MERGEN, 2014). 

A abordagem de mitigação, recuperação e conservação do litoral gaúcho 

direcionou atenção inicial ao Litoral Norte (LN). Homologado no ano 2000, o atual 

ZEEC/RS engloba os 19 municípios localizados no Litoral Norte de maneira integral 

ou parcial. Priorizou a proteção ambiental dos remanescentes resultantes da intensa 

ocupação ali concentrada, no entanto não há um sistemático monitoramento, 

avaliação e atualização do processo (MERGEN, 2014). 

 

Figura 8 – Sobreposição de unidades de planejamento na Planície Costeira 

 

Fonte: a autora 
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Atualmente está em andamento o processo de elaboração do Zoneamento 

Ecológico Econômico para todo o estado que considerará os limites municipais 

conforme proposto pelo PNGC. Assim sendo, os demais setores do litoral em sua 

divisão tradicional, o Litoral Médio Oeste (LMO), Litoral Médio Leste (LML) e Litoral 

Sul (LS) ainda não possuem ZEEC e serão contemplados no novo ZEE estadual, mas 

sem considerar os tradicionais limites por bacias hidrográficas ou qualquer outro limite 

natural. 

 

3.3 Uso e Ocupação do Solo na costa do RS 
 

A população costeira do Rio Grande do Sul é majoritariamente urbana e 

concentra cerca de 1,2 milhões de habitantes ou 11,8% do total do estado em um 

gradiente de média densidade no litoral norte até as baixas densidades dos Litorais 

Médio e Sul (BRASIL, 2008; IBGE, 2011). 

Diferentes interações transformadoras do território agem sobre a costa gaúcha 

alterando uma paisagem complexa e heterogênea (Figura 9). A morfologia e cobertura 

vegetal, predominantemente campestre, propiciou a expansão agropecuária 

responsável por grande parte das modificações por uso antrópico na região 

(HASENACK; CORDEIRO, 2006).  

 

Figura 9 – Mosaico de ecossistemas da Planície Costeira do Rio Grande do Sul 

(a) (b) 

(a) mosaico de butiazais, matas, campos, banhados e áreas agrícolas; (b) terraço com campos e 
depressões úmidas. Fonte: BRASIL (2006b) 

 



37 
 

A cultura temporária de rizicultura, o cultivo de soja e milho e a pecuária 

intensiva são as atividades classificadas como antrópicas rurais predominantes na 

zona costeira gaúcha (Figura 10) facilitada pela abundância de recursos hídricos 

proporcionado por banhados, lagoas e rios e que pressionam e fragmentam 

remanescentes naturais (BRASIL, 2007; CARVALHO; OZORIO, 2007; LIMA, 2014).  

Paradoxalmente, o déficit hídrico proporcionado por condições 

geomorfológicas e pela drenagem para irrigação associada a densidade de 

infraestrutura urbana e conversão de solo promovem o crescimento de espécies 

invasoras em ordem inversamente proporcional ao tamanho das áreas com 

remanescentes naturais (GUIDO et al., 2016). Com o intuito de proteger 

remanescentes de maior tamanho há um conjunto de 18 áreas protegidas na planície 

costeira. 

Ainda que protegido pelo código florestal, suas características não florestais, 

fatores históricos de ocupação, conjuntura econômica e a valorização cultural e 

estética de ambientes florestais colocam o Pampa entre um dos mais ameaçados pela 

conversão de terras e menos protegidos por UCs (OVERBECK et al., 2007; 2015; 

PILLAR; VÉLEZ-MARTIN, 2010). As UCs protegem cerca de 17% da diversidade de 

tipologias vegetais presentes no Pampa o que compromete a promoção da 

conectividade de remanescentes naturais e proteção da integridade ecológica 

(BRASIL, 2000). 

 

Figura 10 – Mosaico de ecossistemas da Planície Costeira do Rio Grande do 

Sul 

(a) 

 

(b) 

 
(a) planície arenosa com campos e agropecuária. Fonte: BRASIL (2006). (b) Canais de irrigação na 

Lagoa Barro Velho (Mostardas), um ativo (esquerda) e outro desativado (direita). Fonte: Schäfer; 
Lanzer; Pereira (2009) 
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No Litoral Norte concentram-se os balneários urbanizados por domicílios de 

uso ocasional e infraestrutura associada além daquelas ligadas à produção de energia 

(IBGE, 2011, 2015). Na divisa com Santa Catarina está o município de Torres em uma 

região de grande complexidade hidrogeológica em que a Serra Geral se aproxima do 

Oceano Atlântico (BRASIL, 2006b). As lagoas são margeadas por propriedades rurais 

enquanto a margem do Oceano Atlântico é ocupada por balneários incluindo o arranjo 

formado por Capão da Canoa, Tramandaí, Osório, Cidreira e Balneário Pinhal e 

emancipações municipais, todas cortadas pela BR101, rodovia federal de elevado 

fluxo que percorre o estado até Rio Grande (BRASIL, 2006b; 2008; IBGE, 2015). 

A região possui mais de 200 mil habitantes e o fluxo turístico nesta porção do 

litoral é impulsionado pela proximidade com a Região Metropolitana de Porto Alegre 

que margeia o Lago Guaíba com população próxima a 3 milhões de habitantes em 

que 19 municípios encontram-se em estado de conurbação com 95,6% de população 

em área urbana (IBGE, 2015). As duas regiões representam o ecótono campo-floresta 

de maneira mais pronunciada por se encontrarem entre os Biomas Pampa e Mata 

Atlântica.  

O Litoral Médio Oeste, o Rio Camaquã e sua rede de drenagem contribuem 

com o aporte de água doce para a Lagoa dos Patos e é considerado uma área 

prioritária para a conservação por ser um remanescente de Mata Atlântica fauna 

endêmica, migratória e/ou ameaçada (BRASIL, 2007). O município de mesmo nome 

é um polo regional em que a principal cultura é a de arroz e onde, desde 1975, está o 

Parque Estadual do Camaquã cuja regularização fundiária ainda é pendente de forma 

que suas margens ainda são afetadas por processos erosivos e de drenagem além 

da caça predatória (BRASIL, 2006b; IBGE, 2016).  

Ao sul da região está o município de Pelotas com mais de 300 mil habitantes e 

grande diversidade produtiva forma o eixo urbano do sul junto com o município de Rio 

Grande devido aos investimentos na construção naval a partir de 2010 (FEE, 2014; 

IBGE, 2016). Ambos os municípios apresentam remanescentes de áreas úmidas 

ameaçados pela construção de barragens e parques eólicos além do avanço da 

silvicultura (Figura 11) que ameaça habitats de grande importância para aves 

migratórias (BRASIL, 2013). 
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Figura 11 – Pressão sobre ecossistemas na Planície Costeira do Rio Grande do 

Sul 

(a) (b)

 

(a) Pinus sp. em processo invasivo sobre as áreas planas arenosas, ao longo da faixa de restinga 
entre a Laguna dos Patos. Fonte: BRASIL (2006). (b) Parque eólico em Palmares do Sul. Fonte: 

Schäfer; Lanzer; Pereira (2013). 
 

Rio Grande encontra-se dividido entre o Litoral Médio Oeste e Litoral Sul onde 

a Praia do Cassino, uma das praias mais extensas do mundo, abriga vastos cordões 

arenosos preservados ou recuperados pontuados pelo trecho urbanizado do balneário 

além de ocupações ilegais e trechos de atividade portuária e militar. Os principais 

impactos estão relacionados a disposição inadequada de resíduos sólidos, pesca 

predatória e o tráfego de veículos na faixa de areia (RIO GRANDE, 2007). Em Santa 

Vitória do Palmar, o Balneário Hermenegildo é o setor menos estudado do Litoral Sul 

e onde o complexo laguna-barreira apresenta formação projetada para o oceano 

propiciando um sistema de alta energia sujeito a erosão alternado com cordões 

arenosos (DILLENBURG et al., 2009). A disposição de resíduos sólidos, ocupação 

irregular e a recusa da comunidade a realocação são os principais problemas do 

balneário (KOERNER, 2012).  

Entre o Litoral Médio Leste e o Litoral Sul, a dinâmica costeira de alta energia 

associada a atividades do porto, dos polos industrial e petroquímico, e de turismo de 

veraneio, apontam para um dos mais elevados graus de vulnerabilidade, 

principalmente em relação aos riscos de inundação e consequentes riscos 

tecnológicos e sociais (NICOLODI; PETERMANN, 2010; BRASIL, 2008). 

No Litoral Médio Leste está São José do Norte distribuído na estreita planície 

costeira fronteiriça ao Oceano Atlântico formando uma faixa de restinga, banhados e 

marismas que compõe o complexo estuarino-lagunar de grande produtividade 
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biológica e significado é o trecho mais suscetível aos impactos ocasionados pela 

extração de recursos minerais, e de energia (PINHEIRO, 2016; TAGLIANI, 2002).  

O município concentra ainda minerais pesados detríticos, dentre eles ilmenita, 

magnetita, zircão e rutilo que apresentam potencial econômico (IBGE, 2016; 

TAGLIANI, 2002). Em São José do Norte, o “Projeto Bujurú” objetiva a extração destes 

minérios de duas jazidas para posterior beneficiamento por diversos setores como 

pigmentos, produção de dióxido de titânio e de rutilo sintético. Estima-se que o volume 

de minério presente permita sua exploração por até 24 anos (TAGLIANI, 2002). Em 

2017, a Rio Grande Mineração S.A. foi autorizada a desenvolver o Projeto Retiro para 

a lavra de minérios em 5 mil hectares (RIO GRANDE, 2017).  

A cebolicultura e pesca artesanal estão em declínio e a crescente urbanização 

é impulsionada pelos investimentos no setor naval para a construção de plataformas 

para extração de petróleo bruto (PINHEIRO, 2016). Além disso, recebe parte das 

atividades portuárias do porto de Rio Grande como a carga e descarga de produtos 

florestais originados do cultivo da exótica Pinus ellioti também produzidas no 

município e mercadorias em transbordo (SUPRG, 2008). 

 

3.4 Integridade ecológica 
 

A heterogeneidade de ecossistemas da zona costeira proporciona grande 

diversidade de serviços de suporte responsáveis pela manutenção das funções 

ecológicas na Planície Costeira do Rio Grande do Sul  (PC-RS). Toda a geomorfologia 

costeira proporciona um conjunto de lagunas naturais relevantes a manutenção do 

ciclo hidrológico além de ser regulador de eventos climáticos por agir como barreira a 

inundações e tempestades que, quando degradadas geram um custo de reparação e 

mitigação (MA, 2005).  

Oceanos e ambientes aquáticos em geral tem o papel de purificação da água. 

Na PC-RS as lagoas costeiras e banhados são fundamentais para o bom 

funcionamento deste serviço de regulação, mas para tal, é necessária a integridade 

do ciclo de nutrientes considerado um serviço de provisão ou serviço intermediário 

(DE GROOT, 2012; ESTEVES et al., 2008; JUNK et al., 2014; MA, 2005). 

A integridade ecológica está também relacionada à disponibilidade de 

polinizadores e variabilidade genética além de fornecer a principal fonte forrageira 

para a pecuária extensiva, tradicional atividade econômica do estado nos campos 
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remanescentes que, por fim, são responsáveis pela preservação de nascentes 

(TORNQUIST; BAYER, 2009; RIBEIRO; QUADROS, 2015). A biomassa produzida 

pelo campo nativo também é mais eficiente no sequestro de carbono do que o campo 

exótico utilizado na pecuária de confinamento tendo alto valor para a mitigação de 

mudanças climáticas (PILLAR; ANDRADE; DADALT, 2015).  

A paisagem pampiana está intrincada à história e cultura gaúcha sendo 

inegável seu papel como serviço cultural de grande representatividade estética. A 

exclusividade que o Rio Grande do Sul possui no Brasil na detenção das fisionomias 

do Bioma Pampa atraem turistas e dá ao gaúcho identidade cultural e de 

pertencimento ao campo em um contexto cada vez mais urbano, tecnológico e 

industrial (SUERTEGARAY; SILVA, 2009; RIBEIRO; QUADROS, 2015; XAVIER 

2015). 

Fica claro então o papel da pecuária extensiva na manutenção da integridade 

dos ecossistemas campestres quando praticada de forma sustentável. Porém sua 

rentabilidade variável compete com lavouras inicialmente mais competitivas e áreas 

de silvicultura que fortalecem um sistema de produção destituído de relação com o 

ambiente campestre tradicional (VALLS et al., 2009; SILVA, 2012). Quando mantida, 

a pecuária tradicional precisa ainda competir com a implantação de pastos exóticos 

de menor qualidade ou com o sobrepastejo que aumentam a fragmentação da 

paisagem e reduzem a diversidade biológica pressionando remanescentes naturais 

(BRANCALION et al., 2016; FISCHER, 2017). 
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4 METODOLOGIA 
 

Para a delimitação de unidades espaciais apropriadas à análise de áreas 

íntegras que forneçam suporte aos serviços ecossistêmicos, recomenda-se que sejam 

consideradas as unidades ecológicas que os abriguem como biótopos, bacias 

hidrográficas ou unidades geomorfológicas em oposição a unidades políticas (SYRBE; 

WALZ, 2012). 

Desta forma, a delimitação da planície costeira para o presente trabalho teve 

como base primária a descrição feita no tópico 3.1 delimitado na Figura 8, a partir de 

dados a classificação vetorizados por Lima (2014) que selecionou unidades 

geológicas representativas do ambiente costeiro do Rio Grande do Sul. Os limites 

aplicados pertencem ao mapa geológico do Estado do Rio Grande do Sul do Projeto 

Geologia do Brasil ao Milionésimo – Programa Geologia do Brasil (2006) na escala 

1:750.000.  

Lima (Op. cit.) selecionou as feições pertencentes à planície costeira 

abrangendo todas as unidades de Depósitos de Barreiras e Turfas, exceto os 

Depósitos Aluviais que correspondem a depósitos sedimentares. Tratou as imagens 

de satélite com o software QGIS 2.0 (2012) a partir de um mosaico de 7 imagens de 

satélite (Landsat 5 Sensor TM) de 30 metros de resolução, obtidas ao longo de 2011 

com as devidas correções geométricas e radiométricas. Classificou diferentes classes 

que compõe a paisagem costeira a partir da assinatura espectral para a produção de 

um mapa temático da área de estudo através do software IDRISI 17.0 (EASTMAN, 

2012).  

O produto final contém as classes apresentadas no Quadro 2, que foram 

transformados em polígonos no software ArcMap 10.0 (ESRI, 2011). A rede viária e 

malha hidrográfica foram incluídas a partir da base cartográfica vetorial contínua do 

Rio Grande do Sul (HASENACK; WEBER, 2014). 

 

Quadro 2 - Nome, Constituição e Caráter das Classes da Paisagem 
(continua) 

ID Nome Constituição Caráter 

1 
Antrópico 

Rural 
Pequenas e grandes propriedades de terra com 

qualquer tipo de atividade rural. 
Antrópico 

2 
Antrópico 
Urbano 

Cidades, vilarejos e demais ocupações urbanas. Antrópico 
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(conclusão) 

ID Nome Constituição Caráter 

3 Areias e Dunas 
Dunas móveis e fixas sem vegetação, áreas 

expressivas de areia, como em deltas, 
meandros de rios e paleodunas expostas. 

Natural 

4 
Campos 

Remanescentes 
Campos naturais, com pouca ou sem presença 

de atividade pecuária. 
Natural 

5 
Recursos 
Hídricos 

Todos os tipos de corpos d’água: rios, córregos, 
lagos, lagoas, canais de irrigação, etc. 

Natural 

6 
Cultivos 

Florestais 
Plantações de Eucaliptos, Acácias, Pinus ou 
qualquer outro cultivo florestal identificado. 

Antrópico 

7 
Dunas 

Vegetadas 
Dunas fixadas por vegetação natural gramínea 

ou arbórea. 
Natural 

8 Estradas 
Rodovias federais, estaduais e municipais 

pavimentadas ou não. 
Antrópico 

9 Matas Nativas 
Matas ripárias, de restinga e remanescentes 

florestais de mata atlântica. 
Natural 

10 Áreas Úmidas 
Banhados, marismas, campos úmidos e 

encharcados. 
Natural 

Fonte: Lima (2014) 

 

4.1 Agrupamentos de classes vetoriais  
 

O conceito de hemerobia foi aplicado na reclassificação da paisagem em 

categorias que promovem a referência espacial e funcional de distanciamento do grau 

de naturalidade (STEINHARDT et al., 1999). Diferentes níveis de hemerobia apontam 

o grau de influência humana nos ecossistemas, que é inversamente proporcional a 

sua estabilidade ecológica (BASTIAN; SCHREIBER, 1999; TASSER et al., 2010). Sua 

quantificação é um fator determinante para a análise da intensidade de uso do solo 

(FRANK et al., 2010b). A escala de hemerobia aplicada neste trabalho é apresentada 

no Quadro 3.  

Ambientes naturais sem qualquer intervenção humana, principalmente na zona 

costeira, são raros ou inexistentes. Desta forma, nenhuma das classes naturais pôde 

ser considerada Ahemerobia. A ausência de distinção da classe “antrópico rural” entre 

diferentes usos agrícolas levou ao posicionamento de todas as manchas como 

Euhemerobias. 

A modificação mais significativa da classificação original foi a divisão da classe 

“água” em dois níveis de hemerobia (APÊNDICES A e B) considerando a 
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diferenciação feita por Walz e Stein (2014) a partir das classes estabelecidas pela 

Agência Ambiental Europeia.  

A separação em duas classes foi realizada a partir do arquivo vetorial 

“lagos/lagoas” de extensão shapefile disponibilizado pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) em sua Base Cartográfica 

Digital que ajustou dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2001 na escala 1:250.000 (FEPAM, 2005). 

 

Quadro 3 - Agrupamento de uso e cobertura do solo de acordo com classes de 
hemerobia 

Hemerobia Naturalidade Impacto Classes 
Ahemerobia Natural Nenhum --- 

Oligohemerobia Quase natural Remoção limitada de 
madeira, pastoreio, 

emissão no ar e água 

Areias e dunas; 
Dunas vegetadas; 

Campos; 
remanescentes; 

Mata nativa 
Áreas úmidas; 

Lagoas Costeiras* 
Mesohemerobia Semi (agro) 

natural 
Limpeza e arado 

ocasional, extrativismo, 
adubação leve ocasional 

--- 

Euhemerobia Agrícola Aplicação de fertilizantes, 
cal e pesticidas, 

drenagem e aragem. 

Antrópico rural; 
Cursos d’água* 

Polihemerobia Semi Cultural Destruição parcial da 
biocenose e cobertura do 

biótopo com material 
externo 

Cultivo de exóticas 

Metahemerobia Cultural Biocenose destruída Antrópico urbano; 
Estradas 

Classificação adaptada a partir de Frank et al. (2013); Steinhardt et al. (1999); Walz; Stein (2014). *a 
classe “água” foi dividida em “lagoas costeiras” e “cursos d’água”. Fonte: a autora, 

 

A classificação inicial de “corpos d’água” como Euhemerobios baseia-se na 

ausência de diferenciação entre cursos naturais e artificiais quando considerada a 

relevância de canais artificiais presentes na Planície Costeira do Rio Grande do Sul   

para irrigação, além da modificação de cursos naturais por meio de barragens, como 

ocorre com o Canal do São Gonçalo entre a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. A 

distinção de “lagoas costeiras” compondo a classe Oligohemerobia está associada ao 

seu papel ecológico e sua origem geológica da planície costeira a partir dos quatro 

Sistemas Laguna-Barreira (BRASIL, 2006b), ainda que tenham sido submetidos a 
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transformações antrópicas para controle de sua vazão, uso em irrigação e drenagem 

(SEELIGER; COSTA, 1998).  

A classe “campos remanescentes” foi determinada por Lima (Op. cit.) como 

“campos naturais com pouca ou sem presença de agropecuária”. Assim sendo, as 

manchas de campo foram consideradas Oligohemerobias a partir da indicação de 

Steinhardt et al. (1999) que considera campos nativos Oligohemerobios aqueles em 

que ocorre apenas pecuária extensiva. 

 

4.2 Seleção de janelas de atenção 
 

Para que a análise da paisagem a partir de indicadores métricos apresente 

resultados significativos, é necessário considerar alguns fatores como escala, 

resolução e tamanho da área de abrangência. Deve-se manter estes fatores 

constantes ao longo da paisagem a ser analisada, seja para comparações espaciais 

ou temporais (BUYANTUYEV; WU, 2007; LAUSCH; HERZOG, 2002; SAURA, S., 

2002).  

Para este estudo foi estabelecido como padrão de área de estudo um conjunto 

de 50 janelas de atenção com área fixa de 100 km2, a partir de quadrados com 10 km 

de lado. O tamanho abrange área suficiente para grande parte de padrões de 

movimento animal e permite a replicação ao longo da paisagem (BASTIAN; 

SCHREIBER, 1999; RADFORD; BENNETT; CHEERS, 2005). 

A seleção de janelas ocorreu de maneira aleatória. Através do software 

Geospatial Modelling Environment (GME – BEYER et al., 2012). Foram distribuídos 

50 pontos aleatórios com distanciamento mínimo de 11 km entre si, ao longo da 

paisagem terrestre, evitando que pontos caíssem em grandes corpos d’água como o 

sistema Patos-Mirim. Posteriormente, com o mesmo software, foram gerados 

polígonos quadrados de 10 km de lado tendo como ponto central cada um dos pontos 

aleatórios.  

A área de abrangência das janelas de atenção seguiu as orientações 

previamente testadas e aplicadas em trabalhos realizados com o objetivo de aplicar 

as mesmas métricas que serão testadas neste trabalho (FRANK, 2014; FRANK et al., 

2012, 2013), além de se adequar ao formato de análises métricas em raster no 

software FRAGSTATS (MCGARIGAL; CUSHMAN; ENE, 2012). 
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Para verificar a efetividade das métricas, janelas posicionadas em áreas 

totalmente sobre corpos d’água foram arrastadas lateral ou verticalmente para a 

posição favorável mais próxima.  

Com o objetivo de facilitar a discussão dos pontos amostrais, eles serão 

descritos com relação ao município em que se encontram e a região do litoral do Rio 

Grande do Sul ao qual pertencem. Do total de 50 janelas, 5 foram posicionadas no 

Litoral Norte, 10 no Litoral Médio Leste, 11 no Litoral Médio Oeste, 17 no Litoral Sul. 

As janelas de atenção dispostas em interseções destas áreas foram agrupadas nas 

categorias em que a janela prevaleceu. Esta distribuição abrangeu 42 municípios de 

62 que compõem a planície costeira, dos quais as 7 janelas na porção de entorno do 

Lago Guaíba não são parte dos 54 classificados como municípios costeiros de acordo 

com o PNGC II (Figura 12, APÊNDICES C até H). 

 

Figura 12 – Janelas de atenção 

 
Planície Costeira do Rio Grande do Sul   com 50 janelas de atenção de 100 km² distribuídas ao longo 

do território. Fonte: a autora.  
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Os mapas temáticos desenvolvidos foram sobrepostos aos pontos amostrais e 

a ferramenta de geoprocessamento de interpolação com o Inverso do Quadrado da 

Distância (IDW) permitiu a análise dos critérios de avaliação de fragmentação, 

conectividade, diversidade e integridade por meio de uma estimativa dos valores 

vizinhos a área amostrada. O método de interpolação IDW extrapola os valores 

pontuais das janelas de atenção ponderando de forma decrescente o quadrado da 

distância entre os pontos e seus vizinhos mais próximos, neste caso, foram 

consideradas as relações entre os 12 pontos mais próximos de cada janela de 

atenção. 

 

4.3 Análise métrica da paisagem 

 

A metodologia aqui aplicada se preocupa com esta etapa conforme 

apresentado em Frank et al. (2012) e cujo processo de desenvolvimento está descrito 

no Quadro 1. Seguindo o levantamento acima, foram empregadas em conjunto as 

métricas de Tamanho Efetivo de Malha (MESH), Índice de Área Núcleo (CAI), Índice 

de Diversidade de Shannon (SHDI), Densidade de Mancha (PD), Índice de Forma 

(SHAPE) e Distância Euclidiana entre manchas (ENN) calculadas com o software livre 

FRAGSTATS (MCGARIGAL; CUSHMAN; ENE, 2012). Para tal, as 50 janelas 

selecionadas foram convertidas para imagens em raster com resolução de 1 pixel por 

metro para manter a resolução das redes viárias e hídricas, fundamentais para 

identificar barreiras ao trânsito de espécies terrestres.  

As características espaciais quantificadas foram então agrupadas em critérios 

de avaliação importantes para constatação de integridade ecológica (Figura 13). 

Agregadas e delimitadas por valores de uso, as métricas de mesmo grupo foram 

classificadas em 5 níveis entre -10 e +10. Produziram primeiro matrizes de ordem 

superior e, finalmente, o valor total que varia entre -30 e +30. A união dos dados 

quantitativos representa, por fim, tendências qualitativas do estado de integridade 

(FRANK, 2014). 

A seguir, serão apresentadas as métricas aplicadas para a análise de 

integridade ecológica e os limiares que estabeleceram significado numérico à matriz 

de conexão ecológica. Os limiares foram mantidos os mesmos aplicados no software 

GISCAME para testar a validade de sua aplicação na planície costeira e auxilie em 
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futuros ajustes dos resultados obtidos para que a informação espacial tenha maior 

relevância no contexto local (BLASCHKE, 2006). 

 

Figura 13 - Representação conceitual do conjunto de métricas de paisagem 
para o suporte à avaliação de integridade ecológica em paisagens culturais 

 
Fonte: Adaptado de Frank et al. (2012) 

 

4.3.1 Intensidade de Uso do Solo 
 

Todas as classes naturais foram agrupadas pelo índice de Hemerobia na 

categoria Oligohemerobia. As demais classes foram consideradas como estruturas 

fragmentadoras da paisagem. Assim, todas as manchas Oligohemerobias passaram 

a compor uma única classe para a qual as duas métricas a seguir foram calculadas 

com o objetivo de determinar a fragmentação da paisagem. 

O Tamanho Efetivo de Malha (JAEGER, 2000), aponta o tamanho da área 

natural remanescente após ser recortada por assentamentos, vias de comunicação e 

outros sistemas de infraestrutura (Figura 14).  
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Figura 14 – Densidade de corredores e tamanho de malha 

 

Conforme o tamanho de malha de uma rede diminui, a probabilidade de sobrevivência diminui e a 
circulação é impedida para espécies que evitam bordas. Fonte: Dramstad; Olson;Forman (1996). 

 

Quantifica a fragmentação da paisagem baseando-se na probabilidade de dois 

pontos aleatórios em uma região estarem dentro do mesmo fragmento e assim, 

incorpora processos ecológicos de dispersão animal em sua definição ao considerar 

possíveis barreiras (GAO; LI, 2011; GIRVETZ et al., 2008). Caracteriza a intrusão 

antropogênica em uma paisagem através da equação: 

 

𝑀𝐸𝑆𝐻 =
∑  

.
.

         (1) 

 

Onde, 𝑛 é o número de manchas não fragmentadas na unidade de 

planejamento, 𝑎  é o tamanho (em m2) da mancha 𝑖 pertencente a classe 𝑗 dentro da 

unidade de planejamento 𝐴 (em m2) e convertido em hectares. 

A média ponderada do Índice de Área Nuclear (CAI_AM) corresponde a 

porcentagem da área central remanescente em uma mancha (Figura 15) após ser 

desconsiderada uma área de borda de largura especificada (100 m) e corrigido pela 

proporcionalidade de cada mancha na paisagem através da equação: 

 

𝐶𝐴𝐼 = ∑ . 100 .
∑

       (2) 

 

Onde 𝑎  é a área nuclear do fragmento 𝑎 .  
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Figura 15 - Relação entre área núcleo e borda 

 
A divisão de manchas maiores em duas menores cria bordas adicionais. Fonte: Dramstad; 

Olson;Forman (1996). 
 

A associação entre métricas de fragmentação, compactação das manchas e o 

grau de naturalidade (Hemerobia) representam a intensidade de uso do solo. Para 

expressar a interação entre as métricas foi aplicada a matriz de conexão ecológica 

(BASTIAN; SCHREIBER, 1999) com 5 níveis de classificação variando entre -10 e 

+10 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Matriz de conexão entre o Tamanho Efetivo de Malha e o Índice de 
Área Nuclear Média Ponderada para avaliar a intensidade de uso do solo 

MESH (km2) 
CAI_AM (%) 

≤3,25 >3,25 >9,43 >19,15 >30,81 

≤2,45 -10 -10 -10 -5 0 

>2,45 -10 -5 -5 0 5 

>3,24 -10 -5 0 5 10 

>4,08 -5 0 5 5 10 

>5,22 0 5 10 10 10 

Fonte: Pietzsch (2015). 

 

Tamanho e o arranjo espacial dos remanescentes são fundamentais para a 

continuidade de habitats, porém populações reagem de maneira diferente ao processo 

de fragmentação, assim, é necessária cautela ao indicar limiares que qualifiquem uma 
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área como fragmentada (METZGER, 2006; RYTWINSKI; FAHRIG, 2013). Enquanto 

espécies mais sensíveis podem ser extintas a partir de 5% de perda de habitat, outras 

podem resistir a até 90% de perda (WITH; KING, 2001). 

Os valores aqui empregados foram determinados através da consulta com 

especialistas, a partir da legislação regional e nacional alemã e consultas a atores 

locais (FRANK et al., 2012; KOSCHKE et al., 2012).  

 

4.3.2 Conectividade 
 

A medida de conectividade do biótopo originalmente aplicada à matriz de 

conectividade nos trabalhos que alicerçam este estudo foi uma combinação de uma 

análise de hemerobia e uma análise de custo-distância cujos parâmetros se baseiam 

nos hábitos de vida de uma espécie-alvo. Considerou sua área de vida, seu 

deslocamento diário e suas preferências de habitat de maneira que foi possível 

contabilizar o “custo” da espécie em atravessar diferentes classes da paisagem e 

diferenciar áreas-núcleo, corredores e trampolins ecológicos (FRANK, 2014). 

A análise é bastante eficaz em determinar a conectividade funcional de uma 

paisagem para a espécie-alvo, no entanto é limitada quando se trata da conectividade 

disponível para uma gama maior de espécies animais e vegetais. Deste modo, optou-

se por uma medida de conectividade mais voltada as condições estruturais e que 

considera o grau de isolamento de manchas por meio da Distância Euclidiana do 

Vizinho Mais Próximo (ENN) entre bordas de manchas naturais (oligohemerobias). 

Considerou-se que MESH é capaz de contabilizar fatores desconsiderados por ENN 

como a área efetivamente disponível e a contabilização de barreiras como elementos 

fragmentadores. 

No nível de classe, a métrica é primeiro calculada para cada mancha e 

posteriormente somada. Para este trabalho, foi selecionada a média de ENN sem 

ponderar o índice ao tamanho das manchas ou valorizar manchas maiores. Assim, 

todas as manchas foram consideradas relevantes à manutenção da biodiversidade 

(MAS; GAO; PACHECO, 2010; NEEL; MCGARIGAL; CUSHMAN, 2004). Assim, é 

descrita através da equação: 

 

𝐸𝑁𝑁 = ∑ ℎ
∑

        (3) 
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Onde, ℎ  corresponde a distância da mancha 𝑖 da classe 𝑗 até seu vizinho mais 

próximo e de mesma classe, a partir de suas bordas e 𝑎  corresponde a área da 

mancha. As manchas foram novamente agrupadas sob a classe Oligohemerobia. 

A medida é limitada pelo tamanho do pixel (1 m) e se estende até o tamanho 

máximo da janela de atenção, neste caso, considerando lados de 10 km, temos que 

o seu valor máximo é de 14,15 km. Quanto menor a distância entre manchas, maior é 

a possibilidade de permitir conectividade para determinadas espécies considerando 

as suas exigências de habitat e limitações de deslocamento (KUTTNER et al., 2013). 

Métricas de conectividade associadas unicamente a distância entre manchas 

tendem a supervalorizar a quantidades destas manchas em detrimento da área total 

de hábitat disponível (TISCHENDORF; FAHRIG, 2000). Para trazer mais equilíbrio a 

análise, a Distância Euclidiana do Vizinho mais Próximo (ENN_MN) foi agrupada a 

Porcentagem de Área (PLAND) da classe Oligohemerobia em que:  

 

𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷 = 𝑃 =
∑

(100)        (4) 

 

Onde, 𝑃𝑖 é a proporção de paisagem ocupada pela classe 𝑖; 𝑎 representa a 

área (m²) da mancha 𝑖𝑗 e 𝐴 é a área total da paisagem (m²). 

A associação entre as métricas de distância e área das manchas e o grau de 

naturalidade (Hemerobia) representam a rede de ambientes (Figura 16).  

 

Figura 16 – Rede de ambientes 

 
Exemplo de conjunto de manchas para a conservação indicando a relação entre mancha, corredor e 

matriz. Fonte: Dramstad; Olson; Forman (1996).  
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Para expressar a interação entre as métricas foi aplicada a matriz de conexão 

ecológica (BASTIAN; SCHREIBER, 1999) com 5 níveis de classificação variando 

entre -10 e +10 (Tabela 3). Os limiares dispostos na Tabela 3 foram definidos a partir 

de levantamento bibliográfico (APÊNDICE I). 

 

Tabela 3 - Matriz de conexão entre o Porcentagem de Área e Distância 
Euclidiana do Vizinho Mais Próximo para avaliar a conectividade 

ENN_MN (km) 
PLAND (%) 

0-15 >15 >30 >45 >59 

14,5 – 2,50 -10 -10 -10 -5 0 

<2,50 -10 -5 -5 0 5 

≤1,00 -10 -5 0 5 10 

≤0,50 -5 0 5 5 10 

≤0,10 0 5 10 10 10 

Fonte: a autora. 

 

4.3.3 Diversidade da Paisagem  
 

A análise de diversidade teve como foco a diversidade de ambientes naturais 

ou próximos ao natural. No entanto, por avaliar em conjunto todas as classes 

distribuídas na área de estudo, mesmo manchas urbana e malha viária, por exemplo, 

são consideradas como compositoras da diversidade. Devido a isso, as classes meta- 

e polihemerobia foram agrupadas como uma única classe para o cálculo do Índice de 

Diversidade de Shannon (SHDI) e para a Densidade de Manchas (PD), com o objetivo 

de tornar este indicador mais verdadeiro a sua intensão de apontar a heterogeneidade 

de manchas naturais seguindo a mesma metodologia de Frank (2014). 

Enquanto SHDI identifica a diversidade por meio da composição de classes e 

sua abundância, PD diferencia a distribuição de manchas em determinada área e sua 

arranjo espacial que também tem papel importante na diversidade (FJELLSTAD et al., 

2001; FRANK et al., 2012, 2013). Combinadas em uma Matriz de Conexão Ecológica 

elas indicam a diversidade de manchas na paisagem. Em um segundo nível de 

associação SHDI e PD foram combinados com o Mediana do Índice de Forma 

(SHAPE_MD) para expressar o grau de compactação das formas representando o 
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grau de naturalidade da paisagem através das manchas oligohemerobias (FRANK et 

al., 2013).  

 

4.3.3.1 Índice de diversidade de Shannon 
 

O Índice de Diversidade de Shannon (SHDI) é derivado do Índice de Shannon-

Wiener para a diversidade de espécies e objetiva quantificar a heterogeneidade da 

paisagem. Por ser mais sensível a riqueza do que a uniformidade da paisagem, é 

considerado uma métrica de composição (BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 2006). 

Analisa proporção de área por classe, mas é estimada em termos de “informação” 

(Figura 17). Portanto, individualmente não tem poder qualitativo.  

 

Figura 17 - Diversidade de habitats 

 
Uma mancha natural grande provavelmente apresentará maior área habitat e, portanto, maior número 

de espécies (informação) do que uma mancha pequena. Fonte: Dramstad; Olson; Forman (1996). 
 

SHDI é um índice relativo para comparação de diferentes paisagens ou 

diferentes momentos da mesma paisagem (MCGARIGAL, 2015). A métrica tem valor 

inicial 0 e aumenta com o aumento de tipos de manchas (riqueza) e/ou com aumento 

de proporcionalidade entre as classes tendendo ao infinito. É descrita conforme a 

equação: 

 

𝑆𝐻𝐷𝐼 = − ∑ (𝑃 . 𝑙𝑛 𝑃 )          (5) 
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Onde, 𝑃  é proporção da paisagem ocupada por uma classe 𝑖 e 𝑚 é o número 

total de classes. 

O valor de SHDI mostra-se consistente com mudanças de escala quando 

considerada a manutenção de classes fixas ao longo da análise (FENG; LIU, 2015; 

FRANK et al., 2010b; MAS; GAO; PACHECO, 2010). Os limites estabelecidos por 

padrão no software GISCAME são: 1,06; 1,26; 1,52; 1,73 sem especificação da 

quantidade de classes.  

Para verificar se os valores estavam de acordo com a classificação aplicada 

neste trabalho em que a distribuição final consistiu em 10 classes foram feitas 

simulações de agrupamentos e proporcionalidades de classes resultando em valores 

entre 0 (quando uma classe domina a paisagem) a 2,30 (quando todas as classes têm 

distribuição igual de 10 km2). Os testes indicaram, por exemplo, que a prevalência de 

duas classes resultou em valores acima de 1,05 e uma distribuição mais nivelada entre 

três classes, resulta em valores acima de 1,45 aumentando sucessivamente 

dependendo da riqueza e proporcionalidade presentes. Portanto, os limiares 

estabelecidos mostraram-se adequados para testar sua eficácia na área de estudo. 

 

4.3.3.2 Densidade de Manchas 
 

Aumento no índice de Densidade de Manchas (PD) é amplamente usado como 

indicativo de fragmentação da paisagem pela conversão do solo em novas e divididas 

manchas de uso antrópico (BAESSLER; KLOTZ, 2006; BOTEQUILHA-LEITÃO; 

MUGE, 2001). Sob esta perspectiva, manchas anteriormente naturais, de maior 

tamanho e portanto, mais homogêneas são comparadas em um processo espacial ou 

temporal de transformação rumo a subdivisão (Figura 18). As manchas iniciais 

passariam a ser menos coesas e mais heterogêneas em sua configuração 

comportando menor diversidade e com mais barreiras ao fluxo (BOTEQUILHA-

LEITÃO et al., 2006; PALMER, 2004). Porém, o significado de PD depende de 

considerações como a resolução temática e o processo de fragmentação e conversão 

em que a paisagem se encontra (FENG; LIU, 2015).  

Assim, esta métrica de configuração da paisagem também tem importante 

papel na avaliação de heterogeneidade natural (YEH; HUANG, 2009). É um indicador, 

por exemplo, de processos de recomposição de ecossistemas por meio da formação 

de novas manchas que aumentam a conectividade e a densidade populacional 
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(JACQUEMYN; BUTAYE; HERMY, 2003; MITSOVA; SHUSTER; WANG, 2011; 

OPDAM; VERBOOM; POUWELS, 2003). Também é considerado benéfica por 

quantificar a heterogeneidade de manchas, o que pode dificultar a propagação de 

distúrbios como o fogo (BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 2006; UUEMAA; MANDER; 

MARJA, 2013).  

 

Figura 18 – Riqueza e tamanhos de mancha 

 

Manchas maiores permitem maior biodiversidade dentro da paisagem, enquanto um número maior de 
manchas menores e conectadas é necessário para manter riqueza de espécies equivalente. Fonte: 

Dramstad; Olson; Forman (1996). 
 

Como vantagem, PD apresenta a possibilidade de facilitar a comparação de 

paisagens com diferentes tamanhos (TOMASELLI; TENERELLI; SCIANDRELLO, 

2012). Com uma medida simples do número de manchas em relação a área de 

interesse, a densidade máxima de uma classe é atingida quando presente 

alternadamente na paisagem como um tabuleiro de xadrez, assim haverá o número 

máximo de manchas separadamente em uma paisagem (LI, HAIFENG; CHEN; HE, 

2015; MCGARIGAL, 2015) conforme a equação: 

 

𝑃𝐷 = (10.000)(100)          (6) 

 

Onde, 𝑁 é o número de manchas na paisagem e 𝐴 é a área total da paisagem 

em m2 convertido para hectares e resultando em número de manchas para cada 1 

km2 ou 100 ha. 
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Os limiares estabelecidos para a matriz foram: 0,16; 0,20; 0,25 e 0,30, o que 

significa quanto maior a densidade de manchas naturais na paisagem mais diversa e 

heterogênea se encontra a paisagem e que valores acima de 30 manchas por cada 

100 km2 recebem a maior pontuação conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Matriz de conexão entre o Índice de Diversidade de Shannon e 
Densidade de Mancha para análise da diversidade de uso e cobertura do solo 

SHDI 
PD (/km2) 

≤0,16 >0,16 >0,20 >0,25 >0.30 

≤1,06 -10 -10 -10 -5 0 

>1,06 -10 -5 -5 0 5 

>1,26 -10 -5 0 5 10 

>1,52 -5 0 5 5 10 

>1,73 0 5 10 10 10 

Fonte: Pietzsch (2015) 

 

4.3.3.3 Mediana do Índice de Forma 
 

O Índice de Forma (SHAPE) é uma das métricas mais aplicadas em ecologia 

de paisagens e mensura a complexidade geométrica das manchas a partir da relação 

perímetro-área (Figura 19).  

O cálculo da Mediana do Índice de Forma (SHAPE_MD) tem a função de 

apontar a tendência central de complexidade da forma por meio do ponto médio da 

distribuição dos dados em cada amostra independente de sua resolução espacial 

(Quadro 1): 

 

𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸 =
,  

          (7) 

𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸 = 𝑥 %          (8) 

 

Onde, 𝑃  é o perímetro da mancha 𝑖𝑗; 𝑎 é a área da mancha 𝑖𝑗 e 𝑥 % é o valor 

do ponto médio da distribuição dos dados. A medida é ajustada para a forma quadrada 

de um pixel em imagens raster a partir de uma constante. O índice tem valor mínimo 
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de 1 que indica um quadrado perfeito e, portanto, formas mais regulares. Se afastando 

de 1, sem um limite final, são descritas manchas progressivamente mais irregulares. 

 

Figura 19 – Compactação e irregularidade de manchas 

 

A irregularidade de uma mancha associada ao comprimento da borda está diretamente relacionada à 
área do ecótono. Fonte: Dramstad; Olson; Forman (1996). 

 

Por fim, o índice foi confrontado com o valor resultante da matriz SHDI x PD 

(Tabela 5) para melhor avaliar a complexidade espacial das janelas de atenção e sua 

diversidade (BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 2006). 

 

Tabela 5 - Matriz de conexão entre a diversidade de cobertura do solo e o 
Índice de Forma para análise da diversidade da paisagem 

Diversidade de 

Cobertura 

SHAPE_MD 

≤1,50 >1,50 >1,53 >1,58 >1,62 

-10 -10 -10 -10 -5 0 

-5 -10 -5 -5 0 5 

0 -10 -5 0 5 10 

5 -5 0 5 5 10 

10 0 5 10 10 10 

Fonte: Pietzsch (2015).  
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5 RESULTADOS 

 

A classificação da planície costeira abrangeu 40.652,30 km2. Subtraindo-se o 

complexo lagunar Patos-Mirim, temos 27.497 km2 dos quais 5.000 km2 foram 

analisados no presente estudo (Tabela 6). Deste total, 22,2% corresponderam a 

remanescentes naturais. A classe “áreas úmidas” abrange os remanescentes naturais 

mais abundantes (9,5%) distribuída entre banhados, marismas, campos úmidos e 

encharcados.  

 

Tabela 6 - Distribuição em área das classes de paisagem 
Hemerobia Classe Área (km2) Área (%) 

Oligohemerobia  1110,45 22,2 

 Campos remanescentes 263,95 5,3 

 Areias e dunas 84,95 1,7 

 Dunas vegetadas 42,16 0,8 

 Mata nativa 87,07 1,7 

 Lagoas Costeiras 155,43 3,1 

 Áreas úmidas 476,89 9,5 

Euhemerobia  3570,37 71,4 

 Antrópico rural 3482,41 69,7 

 Cursos d’água 87,96 1,8 

Polihemerobia  170,37 3,4 

 Cultivo de exóticas 170,37 3,4 

Metahemerobia  148,40 3,0 

 Estradas 22,36 0,4 

 Antrópico urbano 126,03 2,5 

Fonte: a autora. 

 

As classes tipicamente longilíneas compostas por dunas vegetadas ou sem 

fixação representaram o menor percentual natural assim como as classes longilíneas 

antrópicas, estradas e cursos d’água. Matas ripárias, de restinga e remanescentes 

florestais de mata atlântica que formam a classe “mata nativa” apresentaram 

percentual igual ao de “areias e dunas” (1,7%). Os resultados demonstram que a 

matriz que domina os processos ecológicos neste estudo é a classe “antrópico rural” 

(69,7%) 
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5.1 Intensidade de Uso do Solo 

 

A análise do Tamanho Efetivo de Malha (MESH) variou em 70,82 km² e o valor 

médio entre as amostras foi de 6,25 km² (Tabela 7). O valor médio no entorno do 

Guaíba (GUA), Litoral Norte (LN) e Litoral Médio Oeste (LMO) foi inferior ao limiar 

mínimo para MESH (2,45 km²).  

 

Tabela 7 - Distribuição média das métricas de paisagem Tamanho Efetivo de 
Malha (MESH) e Área Nuclear Média (CAI_AM) 

Região MESH (km²) CAI_AM (%) 

GUA 0,91 ±1,31 40,90 ±27,68 

LN 1,49 ±2,82 41,05 ±27,42 

LML 3,93 ±4,53 63,30 ±21,69 

LMO 1,03 ±1,95 33,70 ±29,93 

LS 14,59 ±23,52 59,64 ±35,89 

Total 6,25 ±14,96 50,18 ±31,51 

Fonte: a autora. 
 

No Litoral Sul (LS), a ausência de qualquer mancha natural em duas janelas de 

atenção, em Santa Vitória do Palmar foi responsável pelo valor absoluto 0, tanto nesta 

métrica como para CAI_AM. Ainda assim, a métrica apresentou valores mais elevados 

em LS (Figura 20), cuja média foi bastante superior as demais regiões (14,59 km²). 

Nesta região está a janela sobreposta a Estação Ecológica (ESEC) do Taim que 

apresentou os maiores valores para MESH (70 km²) e CAI_AM (95%). 

A área nuclear foi superior ao limiar máximo de 30,81% estabelecido para 

CAI_AM em 35 das 50 janelas de atenção. Todas as regiões apresentaram valores 

médios superiores a este limiar (Tabela 2). O LMO encontra-se, no entanto, bastante 

próximo a este valor, com média de 33,70%. Três amostras desta região ficaram 

abaixo do limiar mínimo (3,25%) entre os municípios de Camaquã e Arambaré. O 
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mesmo ocorreu nas duas amostras supracitadas de Santa Vitória do Palmar, no LS; 

em Santo Antônio da Patrulha, no LN e Eldorado do Sul, em GUA.  

 

Figura 20 - Intensidade de uso do solo na planície costeira 

 
Fonte: a autora. 

 

O destaque neste critério deve ser dado ao Litoral Médio Leste que apresentou, 

em média, maior proteção de área nuclear (63,30%) principalmente no município de 

Mostardas em que uma porção do Parque Nacional (PARNA) da Lagoa do Peixe foi 

analisada (Figura 20). 

Importante ressaltar que valores elevados de uma métrica, quando 

considerados sozinhos, podem não significar diretamente uma paisagem natural 

íntegra. No município de Rio Grande, uma das amostras, apresentou CAI_AM de 

77,15% enquanto seu MESH foi abaixo do limiar mínimo (1,07 km²). Estes valores, 

quando associados em uma matriz de conexão ecológica, equivalem a uma 

pontuação de 0, reduzindo a efetividade da proteção da área nuclear das manchas 

em relação a área relevante ao movimento das espécies e em um contexto maior de 

fragmentação que aponta a intensidade de uso do solo (Figura 21).  
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Figura 21 - Janela de atenção 36 no município de Rio Grande (LS) 

 
Amostra evidenciando a importância da análise métrica associada à matriz de conexão ecológica. 

Áreas nucleares representativas perdem efetividade em um contexto fragmentado. Fonte: 
Classificação adaptada pela autora a partir de Lima (2014). 

 

A pontuação mais recorrente da matriz foi 0 em dezessete das cinquenta 

ocorrências e os extremos mostraram-se equilibrados, com doze ocorrências do pior 

índice (-10) e treze do melhor índice (10) para os parâmetros de fragmentação. No 

entanto sua distribuição foi desigual ao longo da costa (Figura 20). 

A maior intensidade do uso do solo, ou seja, concentração de valores negativos 

(-5 e -10), foi encontrada no Litoral Médio Oeste, especificamente nos municípios de 

Camaquã, Arambaré e Tapes. Proporcionalmente, o Litoral Médio Leste apresentou 

mais índices positivos e neutros indicando menor intensidade de uso do solo exceto 

em uma amostra no sudoeste de Palmares do Sul. Porém, em sua porção nordeste 

indicou valor máximo positivo diante da fragmentação. 

O Litoral Sul foi o que apontou os menores índices de fragmentação em que 

nove das dezessete janelas analisadas indicaram valores positivos. Contudo, nesta 

região, quatro janelas de atenção com índices de fragmentação -10 concentram-se 

em Santa Vitória do Palmar, e uma está em Arroio Grande. 

A região aqui denominada como entorno do Guaíba (GUA) foi a única a não 

apresentar nenhum índice máximo para este critério de avaliação. Houve 

predominância do índice neutro (0) de intensidade de uso da terra. Uma das áreas 

menos fragmentadas ocorreu na extremidade leste da Área de Proteção Ambiental 
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(APA) do Banhado Grande, entre Viamão, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. Uma 

região cujo bom resultado não dependeu da presença de Unidade de Conservação 

ocorreu em Barra do Ribeiro. 

No Litoral Norte foi observada apenas uma janela com valor máximo, mas 

considerando a reduzida área dos municípios do LN, esta abrangeu Arroio do Sal, 

Três Cachoeiras, Terra de Areia e Capão da Canoa. 

 

5.2 Conectividade 
 

Por serem medidas mais diretas Porcentagem de Área (PLAND) e Distância 

Euclidiana do Vizinho Mais Próximo (ENN_MN) foram as métricas mais variáveis. A 

área de manchas naturais correspondeu chegou a 99,11% em uma janela de atenção, 

no entanto vinte e três janelas não apresentaram valores acima do limiar mínimo de 

15%. A média de PLAND nas regiões GUA, LN e LMO resultaram em valores muito 

próximos a esse limiar mínimo (Tabela 8). O valor médio correspondeu a 22,21% com 

resultados superiores a 30% apenas em LS. 

 

Tabela 8 - Distribuição média das métricas de paisagem Porcentagem de Área 
(PLAND) e Distância Euclidiana do Vizinho Mais Próximo (ENN_MN) 

Região PLAND ENN_MN 

GUA 14,67 ±15,13 0,25 ±0,27 

LN 15,55±17,16 0,30 ±0,25 

LML 19,38 ±12,48 0,35 ±0,19 

LMO 15,40 ±20,31 0,32 ±0,34 

LS 33,35 ±37,16 0,22 ±0,55 

TOTAL 22,21 ±26,14 0,28 ±0,37 

Fonte: a autora (n=48 para ENN_MN). 

 

O LS também foi o único que apresentou valores acima do limiar máximo (59%) 

em cinco casos divididos entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, porém uma 

janela ao sul do LML e dividida entre os municípios de Capão do Leão e Rio Grande 

merece destaque por se aproximar deste valor (57,60%). 
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A Distância Euclidiana Média (ENN_MN) apresentou média geral de 0,28 km 

entre todas as amostras. Separadamente, todas as regiões apresentaram valores 

médios entre 200 e 400 metros (Tabela 8). O melhor resultado ocorreu novamente no 

LS (0,22 km) enquanto as maiores distâncias médias encontram-se no LML (0,35 km). 

A variação total da métrica foi de 2,20 km. 

As janelas com as menores ENN_MN então no LS com destaque a um conjunto 

de manchas em Rio Grande, cerca de 7,5 km abaixo da APA Lagoa Verde e próximo 

ao Balneário Cassino está o Banhado do Maçarico (Figura 22 - J33), que apresentou 

ENN_MN igual a 3,7 m. A área é recortado apenas por estradas de pequeno porte e 

seus desmembramentos (Estrada do Senandes e do Bolacha). Seguido a ela, duas 

outras amostras próximas apresentaram índice entre 3 e 4 metros (Figura 22 - J2 e 

J50) além da única janela com uma mancha Oligohemerobia coesa (Figura 22 - J12). 

 

Figura 22 – Seleção de amostras comparativas de conectividade positiva 

 

 

 J33 J2 J50 J12  

 99,11% 1,85% 21,83% 24,63%  

 4,15 m 3,00 m 3,70 m 0 m  

 +10 0 +5 +5  

A tabela apresenta para cada janela PLAND, ENN_MD e o respectivo índice de conectividade. Fonte: 
a autora. 

 

A Figura 22 demonstra o papel da integração de métricas ao constatarmos a 

variação de hemerobia nas janelas aqui representadas. Enquanto as Figuras 17 – J50 

e 17 - J12 apresentam mosaicos naturais coesos, observa-se que, diferente da área 

analisada na Figura 22 - J33, estes mosaicos sofrem maior pressão antrópica de 

manchas Euhemerobias (antrópico rural) e Metahemerobias (estradas). A Figura 22-

J2 indica a importância da matriz de conexão ecológica por ser capaz de aferir menor 

pontuação a uma região desprovida de remanescentes naturais com exceção da mata 

de várzea do Arroio Casqueiro em Arroio Grande. 

Legenda
Antrópico Rural

Antrópico Urbano

Areias e Dunas

Campos Remanescentes

Cursos D'água

Cultivos Florestais

Dunas Vegetadas

Estradas

Mata Nativa

Áreas Úmidas

Lagoas Costeiras
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Em Santa Vitória do Palmar estão as duas amostras da Figura 23 - J1 e J7 que 

não apresentaram nenhuma mancha Oligohemerobia (ENN_MN nulo). Na divisa com 

o Chuí, está a amostra J42 (Figura 23) que abrangeu todo o perímetro urbano de 

Santa Vitória do Palmar e grandes áreas de cultivo de exóticas (manchas 

Metahemerobias) envoltas em uma matriz rural que tem as manchas Oligohemerobias 

mais isoladas (ENN_MN=2,20 km) e de reduzida proporção na paisagem 

(PLAND=1,37%). 

 

Figura 23 – Seleção de amostras comparativas de conectividade negativa 

 

 

 J7 J1 J42 J30  

 ∄ ∄ 1,37% 0,19%  

 ∄ ∄ 2,20 km 1,03 km  

 
-10 -10 -10 -10 

 

A tabela apresenta para cada janela PLAND, ENN_MD e o respectivo índice de conectividade. Fonte: 
a autora. 

 

O ENN_MN mais próximo dos piores valores aqui apresentados foi mais de 1 

km inferior as maiores distâncias (1,03 km) e se encontra entre os municípios de 

Camaquã e Arambaré (Figura 23-J30). O reduzido valor de PLAND (0,19%) reforça 

sua condição de perda de conectividade. Assim, reitera-se a necessidade de associar 

as métricas em uma matriz, pois ao observarmos novamente o LS temos o exemplo 

de medidas consideradas excelentes para ENN_MN. 

As redes de ambientes analisadas prevaleceram em maior quantidade no 

Litoral Sul (Figura 24) em que 10 das 17 janelas apresentaram valores positivos das 

quais os melhores índices (+10) recaem sobre áreas de grande relevância como a 

ESEC Taim, a REBIO do Mato Grande, o Arroio Del Rey e a várzea do Canal de São 

Gonçalo. 

 

Legenda
Antrópico Rural

Antrópico Urbano

Areias e Dunas

Campos Remanescentes

Cursos D'água

Cultivos Florestais

Dunas Vegetadas

Estradas

Mata Nativa

Áreas Úmidas

Lagoas Costeiras
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Figura 24 – Conectividade na planície costeira 

 
Fonte: a autora. 

 

O Litoral Médio Leste apresentou apenas uma de dez amostras com 

conectividade positiva, ao norte de Mostardas, e quatro com valores negativos. Entre 

elas, ao sul de Mostardas e em Tavares, as duas janelas sobrepostas ao Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe, foram avaliadas com índice -5 de conectividade 

enquanto os piores índices ocorreram ao norte, em Viamão e Palmares do Sul e todas 

estão associadas ao complexo estuarino da Lagoa dos Patos. 

No extremo sul do Litoral Médio Oeste, a mata ciliar do Rio Piratini e a várzea 

do Canal do São Gonçalo associada a banhados e ao estuário da Lagoa dos Patos 

garantiram os valores positivos de conectividade que se repetiu no extremo norte 

devido a uma importante região de butiazais entre Tapes e Barra do Ribeiro, na costa 

da Lagoa dos Patos. As outras oito amostras apresentaram valores neutros ou 

negativos com clara predominância de manchas antrópico rurais. Mesmo em Cristal, 

na região do Baixo Camaquã, os remanescentes de Floresta Decidual não foram 

capazes de garantir um índice satisfatório de conectividade, mas o manteve neutro. 

No norte do Litoral Norte, nas duas extremidades da Lagoa Itapeva, estão as 

únicas janelas com representativa rede de ambientes Oligohemerobios da região. Ao 
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norte, entre Dom Pedro de Alcântara e Torres, fragmentos florestais e grandes 

manchas de áreas úmidas associados à Lagoa do Jacaré e Lagoa do Morro 

possibilitaram um ENN_MN de 40 m ainda que PLAND tenha sido pouco expressivo 

(22,61%). 

Na margem sul, em contato também com a Lagoa dos Quadros, manteve-se 

uma considerável rede de ambientes de áreas úmidas, mata atlântica, campos 

remanescentes e lagoas costeiras formando manchas mais compactas 

(PLAND=41,95%) ainda que mais espaçadas (ENN_MN=100 m) envolvidas em uma 

matriz rural e fragmentos de silvicultura. Mais ao sul da região, a influência da 

silvicultura foi maior, mas a matriz rural se manteve prevalente influenciando os 

índices negativos de conectividade. 

Por fim, o entorno do Lago Guaíba apresentou a menor área natural média 

(PLAND=14,67%) em oposição a segunda menor distância entre manchas 

(ENN_MN=0,25 km). Das cinco janelas, apenas a janela no limite com LMO, em Barra 

do Ribeiro e próximo aos Butiazais de Tapes revelaram boas condições de 

conectividade. A margem esquerda do Guaíba, seguida da porção mais a noroeste da 

planície costeira, no delta do Rio Jacuí, apresentaram conectividade negativa (-5) 

superada apenas pela amostra mais a leste do Guaíba, na APA do Banhado Grande. 

 

5.3 Diversidade da Paisagem 
 

De maneira geral, SHDI, ou seja, a diversidade de classes por amostra, foi 

maior em toda a costa atlântica e desta forma, também na costa leste da Lagoa dos 

Patos até seu estuário do qual se diferenciou dos índices negativos no limite sul do 

estado, em Santa Vitória do Palmar. A métrica variou entre 0,03 e 1,59 em toda a 

análise com valor médio de 0,72 (Tabela 9). Valores acima desta média ocorreram ao 

norte e oeste em LN, LMO e GUA onde encontramos maior diversidade na região dos 

Butiazais de Tapes em que há distribuição de grande variedade de manchas 

Oligohemerobias de florestas, campos, dunas fixas e móveis e lagoas costeiras, mas 

também de manchas Poli-, Meta- e Euhemerobias de área rural, silvicultura, cursos 

d’água e estradas.  
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Tabela 9 - Distribuição média das métricas de paisagem Índice de Diversidade 
de Shannon, Densidade de Manchas e Mediana do Índice de Forma 

 SHDI PD SHAPE_MD 

GUA 0,82 ±0,37 3,76 ±1,97 1,48 ±0,07 

LN 0,88 ±0,42 2,67 ±0,77 1,47 ±0,07 

LML 0,99 ±0,48 2,05 ±0,61 1,49 ±0,09 

LMO 0,61 ±0,48 1,90 ±1,03 1,51 ±0,10 

LS 0,55 ±0,32 1,05 ±0,53 1,51 ±0,68 

TOTAL 0,72 ±0,43 1,98 ±1,31 1,50 ±0,39 

Fonte: a autora. 
 

O Litoral Sul recebeu nesta categoria as menores pontuações. Nesta região a 

dominância da matriz antrópica rural é mais nítida em Santa Vitória do Palmar e Arroio 

Grande. O mesmo acontece em Camaquã e Arambaré em Litoral Médio Oeste e 

Palmares do Sul em Litoral Médio Leste seguindo esta tendência em todas as 

amostras de predominância rural. O mesmo ocorreu no Banhado do Maçarico e 

cordões litorâneos anexos (Figura 22-J33), um importante mosaico associado a 

campos arenosos, dunas e turfeiras. A classe Oligohemerobia cobriu 99,10 km² da 

amostra dividida entre campos, dunas e áreas úmidas. Devido a desproporcionalidade 

de classes ou mesmo ausência de lagoas, mata nativa, dunas vegetadas, cursos 

d’água, e manchas urbanas, sua diversidade foi inferior ao limiar mínimo (SHDI=0.75) 

e ainda assim maior que a média pois poucas foram as amostras capazes de captar 

todas as classes.  

A Densidade de Manchas (PD), métrica aplicada para ajustar SHDI variou de 

0,42 e 7,62 manchas/km² e seu valor médio foi de 1,98 manchas/km² (Tabela 9). O 

limiar máximo estabelecido em Pietzsch (2015) foi inferior a todas as janelas. Portanto, 

PD foi responsável por elevar a classificação de SHDI em até dois níveis ao cruzarem-

se os resultados em uma matriz de conexão ecológica.  

A densidade de manchas agiu como identificador de áreas mais uniformes, 

aquelas de menor relevância à diversidade, elevando a classificação de amostras 

divididas em mais manchas e por consequência, que tendem a ser menos uniformes. 

A menor PD se concentrou no LS enquanto GUA concentrou mais amostras com 

elevada densidade de manchas (Tabela 9). 
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A compactação das manchas Oligohemerobias (SHAPE_MD) variou entre 0 e 

2,86, com média 1,50 (Tabela 9). Houve grande variação entre as amostras de uma 

mesma região com destaque a índices mais elevados no LS e LMO. A métrica 

mostrou-se importante para o ajuste da matriz secundária (SHDI x PD) considerando-

se que em GUA foram obtidos os menores índices.  

O entorno do Guaíba concentra a capital do estado conurbada aos municípios 

de Viamão, Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio e Sapucaia do Sul. A 

forma urbana compacta identificada gerou valores baixos de SHAPE_MD. O padrão 

ocorreu também em áreas de predominância rural (Tabela 9). 

Considerando as três métricas indicadas a análise de diversidade da paisagem 

foi possível identificar um padrão de classificação (Figura 25).  

 

Figura 25 - Interpolação do Índice de Diversidade Ecossistêmica 

 

Fonte: a autora 
 

As métricas foram adequadas como critério de avaliação para corredores 

ecológicos, ou seja, manchas irregulares e longilíneas, além de amostras cujos 

remanescentes naturais sejam moldados por pressões antrópicas (Figura 26). 
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Figura 26 – Seleção de amostras comparativas de diversidade para corredores 
ecológicos 

 

 

 J37 J40 J44 J48  

0,92 1,59 0,84 0,28 

1,98 4,43 2,29 2,47 

1,71 1,62 1,47 1,40 

+10 +10 -10 -10 
A tabela apresenta para cada janela SHDI, PD, SHAPE_MD e o respectivo índice de diversidade. 

Fonte: a autora. 
 

No Litoral Sul, em que a matriz rural exerce maior domínio sobre as paisagens, 

o resultado da análise de diversidade proporcionou dados paradoxais. Amostras com 

características naturais relevantes foram classificadas como pouco diversas por sua 

homogeneidade natural (Figura 27 - J47 e J14) em oposição a amostras com grande 

interferência antrópica que foram avaliadas positivamente quanto a diversidade 

(Figura 27 - J50 e J2). 

 

Figura 27 – Seleção de amostras comparativas de diversidade para áreas 

homogêneas 

 

 J47 J14 J50 J2  

0,91 0,71 0,61 0,15 

1,11 0,97 0,59 1,33 

1,46 1,47 2,05 2,00 

-10 -10 +10 +10 
A tabela apresenta para cada janela SHDI, PD, SHAPE_MD e o respectivo índice de diversidade. 

Fonte: a autora. 
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5.4 Integridade da paisagem 
 

A associação de métricas de paisagem em critérios de avaliação foi capaz de 

identificar níveis de integridade ecológica na planície costeira. Sobretudo nas janelas 

de atenção que revelam maior influência antrópica com remanescentes promotores 

de conectividade e que amenizem a fragmentação em oposição a áreas desprovidas 

de integração oligohemerobica (Figura 28). 

 

Figura 28 - Interpolação da integridade Ecossistêmica 

 
Fonte: a autora. 

 

Para áreas predominantemente Oligohemerobias, mais homogêneas, a 

classificação foi menos eficiente por valorizar a heterogeneidade, principalmente 

através do critério “Diversidade Ecossistêmica”. Esta afirmação pode ser 

exemplificada por três amostras de predominância Oligohemerobia no município de 

Rio Grande (Figuras 17 - J33, 22 - J47 e J14).  

No Litoral Sul, o critério “diversidade” foi capaz de separar a integridade de 

forma mais grosseira do que ocorreu nas demais regiões costeiras por estas 

apresentarem mais características de uma paisagem cultural, para a qual a 
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metodologia foi idealizada. Somadas as amostras citadas acima estão, por exemplo, 

os resultados obtidos para a REBIO Mato Grande (Figura 29 - J47) que apresentou 

integridade máxima.  

A amostra sobreposta a ESEC Taim (Figura 29 - J14) foi positivamente 

avaliada, mas o índice resultante da análise de diversidade reduziu a pontuação de 

integridade. Seu desempenho dependeu dos indicadores de fragmentação e 

conectividade aplicados previamente. Ainda assim, amostras avaliadas 

negativamente para os dois primeiros critérios mantiveram integridade negativa como 

em Santa Vitória do Palmar de dominância Eu- Poli- e Metahemerobica (Figura 29 - 

J25 e J42). 

 

Figura 29 – Seleção de amostras para a análise de integridade ecossistêmica 

 

 

 J4 J14 J25 J42  

+10 +10 -10 0 

+10 +10 0 -10 

+10 -10 -10 0 

+30 +10 -20 -10 
A tabela apresenta para cada janela os resultados de fragmentação, conectividade e diversidade e o 

respectivo índice de integridade ecossistêmica. Fonte: a autora. 
 

Nas demais regiões analisadas, foi possível estabelecer com maior clareza a 

graduação de níveis de integridade. O Litoral Médio Leste apresentou os melhores 

resultados onde 50% das amostras foram positivas (entre 5 e 15). Estas cinco janelas 

se encontram em áreas prioritárias para a conservação, uma delas parcialmente 

protegida pelo Parque Nacional da Lagoa do Peixe, três se sobrepõem ao mosaico de 

lagoas e dunas costeiras acima do Parque. A janela mais a oeste abrange lagoas e 

campos de dunas da costa atlântica até a margem da Lagoa dos Patos e está 

parcialmente inserida no Sistema Bujuru, atualmente sob pressão da mineração do 

“Projeto Bujuru”, mas também entremeada por cultivos florestais e rurais. As demais 

janelas amostrais variaram entre -5 e -30 (Figura 28). 
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No Litoral Médio Oeste, áreas de APP foram responsáveis pela manutenção de 

níveis positivos (+15) de integridade na várzea do Canal do São Gonçalo e na mata 

ciliar do Rio Piratini (Figura 26 - J37). A integridade da janela sobre os Butiazais de 

Tapes recebeu pontuação +25 sendo a segunda melhor avaliação. O município de 

Cristal apresentou valor neutro de integridade. Esta é uma área com remanescentes 

de mata ciliar sem proteção no Baixo Camaquã. 

As demais amostras tiveram integridade progressivamente reduzida entre -10 

e -30. Os piores valores se concentraram em Camaquã. No entorno do estuário da 

Lagoa dos Patos todas as janelas apresentaram valores negativos. 

A integridade no Litoral Norte foi positiva apenas em sua porção mais ao norte 

e se reduziu sentido sudoeste em Osório, Cidreira e Santo Antônio da Patrulha 

contornando a Lagoa dos Barros. A maior integridade ocorreu entre a Lagoa dos 

Quadros e a Lagoa Itapeva seguida da amostra associada às Lagoas do Jacaré do 

Morro em que ocorrem importantes fragmentos florestais e áreas úmidas. 

No entorno do Lago Guaíba, seis janelas apresentaram integridade negativa, a 

menor delas em Eldorado do Sul. Logo acima, duas janelas que interceptam o Parque 

Estadual do Delta do Jacuí apresentaram valores um pouco melhores. O Parque 

abriga um sistema heterogêneo de áreas úmidas, ilhas, banhados, campos úmidos, 

rios e mata ripária que abrigam grande biodiversidade.  

Na amostra sobre este Parque, entre Triunfo e Charqueadas (Figura 26 - J44), 

foram identificados apenas fragmentos no entorno do Rio Jacuí resultando em uma 

pontuação de -15 para a integridade. A leste, na foz do Rio dos Sinos, entre Canoas 

e Porto Alegre, a densa mancha urbana em oposição ao complexo de ilhas e áreas 

úmidas possibilitou uma pontuação um pouco melhor. 

As amostras que sobrepõem a APA do Banhado Grande apresentaram baixo 

desempenho. Em Santo Antônio da Patrulha uma amostra com valores negativos de 

conectividade e diversidade e índice de fragmentação neutra foi classificado com -20. 

Mais ao sul, a integridade foi neutra, pontuando positivamente para o critério de 

intensidade de uso (+5). Ainda no limite oeste da mesma APA, entre Viamão, Porto 

Alegre e Alvorada o desempenho voltou a ser negativo (-15), principalmente 

relacionado ao índice de fragmentação.  

A APA está inserida em um contexto de complexa interação entre a matriz rural 

e a região de maior adensamento urbano da planície costeira. Representa a interface 

entre sistemas florestais, campestres e de áreas úmidas, dá origem ao Rio Gravataí, 
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é área de RAMSAR e abrigo de espécies ameaçadas como o cervo-do-pantanal 

(Blastocerus dichotomus). Na região também se encontra o corredor ecológico que 

liga o banhado das Pachecos aos banhados Grande e Chico Lomã.  

Uma amostra apresentou boas condições. Já citada anteriormente por se 

destacar nesta região, a amostra em Barra do Ribeiro atingiu o índice +20 para 

integridade por apresentar um mosaico bem conectado de lagoas, áreas úmidas, 

campo e mata nativa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Ainda que por sua heterogeneidade a paisagem costeira se mostre 

naturalmente fragmentada, quando a intensificação de uso do solo é associada a 

perda de área de vida, a distribuição, movimentação e persistência de populações é 

alterada (BENDER; TISCHENDORF; FAHRIG, 2003; EWERS; DIDHAM, 2006; 

HAILA, 2002; TURNER, 1989). A redução de área para hábitats críticos representa a 

perda de naturalidade, aumento na intensidade de uso do solo e consequente redução 

da funcionalidade dos ecossistemas (FOLEY et al., 2005; FRANK et al., 2012; 

VITOUSEK et al., 1997). Atualmente, o avanço da fronteira agrícola, principalmente 

para cultivo de soja e milho, ameaça a todos os biomas brasileiros em maior ou menor 

escala. A Amazônia, Cerrado e Pampas apresentam maior tendência de expansão 

das áreas agrícolas e pastagens artificiais (IBGE, 2016).  

A integração das métricas aqui apresentadas permitiram identificar que as 

estruturas fragmentadoras se distribuem de maneira desigual ao longo da planície. O 

elevado índice da classe “antrópico rural”, considerado aqui como matriz dominante 

dos processos ecológicos aponta a necessidade de medidas mitigatórias voltadas e 

fiscalizadoras desta atividade econômica.  

O maior impacto da atividade agrícola na Planície Costeira do Rio Grande do 

Sul vem da larga escala em que é produzida em uma área de formação geológica 

recente originadas por sistemas deposicionais derivados de oscilações do nível do 

mar durante o Pleistoceno e Holoceno no período Quaternário (VILLWOCK et al. 

1986; DILLENBURG et al., 2009). O impacto da rizicultura, principal cultura temporária 

na planície costeira é facilitada pela abundância de recursos hídricos proporcionado 

por banhados e lagoas no Litoral Sul (LS) e Litoral Médio Leste (LML), mas também 

pressiona os remanescentes naturais em várzeas de rios no Litoral Médio Oeste (LMO 

- SEPLAN, 2016). 

Ainda que os grandes corpos lagunares, barreiras sonoras e a dispersão de 

poluentes não tenham sido analisados neste estudo, é importante ressaltar que a 

manutenção e incremento da produtividade no estado estão diretamente relacionados 

a drenagem de áreas de banhados, ocupação de remanescentes de campos e 

dispersão de fertilizantes e pesticidas que convergem para o Sistema Lagunar Patos-

Mirim (BRASIL, 2007; CORDEIRO; HASENACK, 2003).  
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Entre as 50 janelas de atenção aleatórias não foram contempladas áreas 

urbanas, o polo naval e o polo industrial do município de Rio Grande entre LS e LML. 

Nesta região, bem como em outras porções da planície costeira o posicionamento de 

novas janelas pode alterar a integridade local e assim, apontar novos direcionamentos 

para perguntas específicas. O efeito negativo de concentrações antrópicas pode ser 

remediado pela proteção de remanescentes relevantes cercados por uma zona 

tampão conforme o modelo já estabelecido para Unidades de Conservação 

(AUSDEN, 2007, p. 67).  

Ao analisarmos a Planície Costeira do Rio Grande do Sul, sob os limiares aqui 

estabelecidos, nota-se maior continuidade entre as janelas dispostas em LS e LML. 

Estes dados favoráveis podem estar relacionados com a presença da ESEC Taim e 

do PARNA Lagoa do Peixe associados ao contínuo de cordões arenosos, banhados 

e lagoas. No Litoral Norte, onde este contínuo é interrompido, ocorrem em maior 

número demarcações para a proteção de núcleos florestais pela Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica, mas os remanescentes florestais não garantiram resultados 

favoráveis de integridade na região. 

Resultados positivos foram influenciados pelo somatório de campo, áreas 

úmidas e lagoas. Os demais pontos analisados perdem integridade influenciadas 

pelas formações lineares construídas nesta região pelos municípios de Capão da 

Canoa, Tramandaí, Osório e Cidreira e Balneário Pinhal mobilizadas pela atividade 

turísticas e de veraneio, além da produção de energia (IBGE, 2015; MARCUZZO; 

PAGEL; CHIAPPETTI, 1998). 

Devido a sua forma longitudinal, a malha viária fragmenta o ambiente e pode 

atuar como como corredor, filtro, sumidouro ou mesmo barreira aos fluxos 

ecossistêmicos. Sendo assim, podem limitar ambientes naturais de maneira que não 

comportem determinadas espécies, distúrbios naturais ou padrões de dispersão 

(COLLINGE, 2009). Quando planejada sob uma perspectiva integradora e 

sustentável, os mesmos agentes fragmentadores citados acima podem ter impacto 

cultural positivo em relação a beleza cênica de uma paisagem. Estradas, por exemplo, 

podem disponibilizar acesso visual e conexão histórica a ambientes naturais que 

aumentam a aceitação de tal estrutura em determinado contexto espacial (SYRBE; 

WALZ, 2012). Para tal, o Tamanho Efetivo de Malha (MESH) foi aplicado como 

indicador de fragmentação por Gao e Li (2011) em uma península chinesa. Os autores 

verificaram que o distanciamento de centros urbanos e a declividade influenciam 
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indiretamente a fragmentação enquanto a distância de rodovias foi apontada como 

um fator direto de influência à fragmentação da paisagem através de seus impactos 

sobre o uso da terra.  

As informações produzidas pela análise do Tamanho Efetivo de Malha 

permitem analisar processos ecológicos e usos como poluição sonora, recreação, 

dispersão animal, priorização de locais para a conservação e gestão (GIRVETZ et al., 

2008). A mesma métrica tem se destacado como ferramenta importante de gestão 

pois traz respostas quantitativas à elaboração de cenários futuros de desenvolvimento 

ou conservação, quantificação das causas de fragmentação e sua relação com a 

densidade populacional e o desenvolvimento econômico (GIRVETZ et al., 2008).  

O MESH é capaz de quantificar a fragmentação para áreas naturais, mas 

também de infraestrutura para paisagens culturais (FRANK et al., 2012). Avalia o 

espaço aberto não fragmentado e foi proposto para utilização por todos os Estados 

Federais da Alemanha (SCHUPP, 2005), é também adotado pela Agência Ambiental 

Europeia (EEA) (WALZ, 2008). A Agência Federal Alemã de Meio Ambiente já usou o 

MESH para o planejamento paisagístico propondo limites para a supressão de áreas 

naturais que variam entre 1,9% e 3,8% de acordo com a área em questão (UBA, 2003; 

PENN-BRESSEL, 2005).  

A União Europeia também aplica o potencial indicador das métricas de 

paisagem para determinar tamanho e localização adequada para áreas protegidas de 

sua rede de unidades de conservação Natura 2000 considerando métricas relativas à 

área nuclear. (WALZ, 2011). A iniciativa é parte do projeto “Indicadores Espaciais para 

a Conservação da Natureza Europeia” (SPIN - Spatial Indicators for European Nature 

Conservation) e pode esclarecer os requisitos adequados para habitat de espécies de 

borda e núcleo (BLASCHKE, 2006; BOCK et al., 2005).  

Em ambientes campestres associado a pastagem, este indicador foi capaz de 

avaliar, por exemplo, a importância relativa de múltiplas escalas de habitats para uma 

comunidade de aves nos Estados Unidos. A área nuclear das pastagens foi um 

importante indicador de composição da paisagem e abundância relativa que se 

mostrou maior em ambientes de maior proporção campestre em detrimento de áreas 

com vegetação lenhosa (RENFREW; RIBIC, 2008). 

No Rio Grande do Sul, a atividade econômica tradicional da pecuária extensiva 

tem perdido lugar para atividades econômicas pouco tradicionais e desvinculadas aos 

serviços imediatos de grande importância histórica regional como a elevada qualidade 
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nutricional da forragem na pecuária tradicional extensiva. A crescente criação em 

confinamento interfere na qualidade da carne e, portanto, em seu valor de mercado, 

mas outras alternativas como a rizicultura e silvicultura, tem sido posta como “solução” 

econômica à região (RIBEIRO; QUADROS et al., 2015; CHOMENKO, 2006). 

A alteração dos ecossistemas costeiros para produções monocultoras, exóticas 

e intensivas isola fragmentos e altera a permeabilidade da paisagem. Para a 

reconstituição de habitats funcionais uma opção recorrente é a reintegração da 

paisagem por meio de corredores e trampolins ecológicos. 

No Brasil, a implantação de mosaicos que aumentem e protejam a 

conectividade ocorre sobretudo através da recuperação e manutenção de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), principalmente aquelas delimitadas para a proteção 

de recursos hídricos. A largura dos corredores ecológicos é o fator mais relevante na 

manutenção da conectividade por interferir no efeito de borda e parâmetros 

microclimáticos (DRAMSTAD; OLSON; FORMAN, 1996; UEZU; METZGER; 

VIELLIARD, 2005). 

O Novo Código Florestal, Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 4ª 

estipula larguras mínimas de proteção que variam de 30 a 500 metros desde a borda 

da calha do leito regular (BRASIL, 2012b). A vasta rede hidrográfica que permeia os 

estados brasileiros possibilita que esta ferramenta legal auxilie na manutenção e 

recuperação do fluxo de espécies. Além disso, permite conexão do processo de 

gestão com uma unidade geográfica bastante utilizada no planejamento territorial que 

são bacias hidrográficas. No entanto, não considerar as particularidades de cada 

sistema hídrico e aplicar medidas padronizadas com pouco embasamento científico 

torna o processo ineficaz, incapaz de manter as funções ecológicas necessárias a 

manutenção da biodiversidade, favorecendo uma pequena gama de espécies 

(BRASIL, 2003; METZGER, 2010). 

Na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, as bacias hidrográficas apresentam 

particularidades de um terreno plano com escoamento direcionado ao sistema 

lagunar. Nota-se que as janelas de atenção que contaram apenas com a vegetação 

ripária não apresentaram bons indicadores de conectividade com exceção da mata 

ciliar do Rio Piratini que contém remanescentes florestais e abriga mamíferos 

ameaçados (BRASIL, 2007). Na mesma região a mata ciliar do Rio Camaquã tem 

potencial de conectividade convergindo para a Lagoa dos Patos, mas está 

desassociada de outros ecossistemas e cercada por manchas rurais. Os dados 
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analisados apontam que maior diversidade de manchas, como é o caso da várzea do 

Canal do São Gonçalo, são um caminho de recuperação de integridade que neste 

local é fundamental para a avifauna local e migratória que faz uso do estuário da 

Lagoa dos Patos, campos úmidos e banhados de grande importância (BRASIL, 2007). 

Em Tapes, ao norte da mesma região a presença de mata de restinga, dunas 

banhados, lagoas e, principalmente, grandes manchas de palmares de butiá (Butia 

capitatta) compõe uma paisagem de grande beleza cênica e onde há pretensão de se 

criar uma UC para proteger os remanescentes naturais de atividades como pecuária, 

silvicultura, extração de areia entre outras atividades fragmentadoras (BRASIL, 2007). 

O isolamento destes ecossistemas já apresenta resultados de alteração nos padrões 

de uso de habitats e na riqueza de espécies (BRASIL, 2006b). 

O art. 6º do Código Florestal prevê o estabelecimento de APPs que protejam 

também as "áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas 

a'' proteger várzeas, restingas e áreas úmidas entre outros "[...] quando declaradas de 

interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo [...]" (BRASIL, 2012b). A 

proteção dos ecossistemas típicos da planície costeira encontra maior detalhamento 

no Código Estadual do Meio Ambiente, Lei nº 11.520 de 3 de agosto de 2000 no qual 

o art. 155 declara:  

 

 Art. 155 - Consideram-se de preservação permanente, além das definidas 
em legislação, as áreas, a vegetação nativa e demais formas de vegetação 
situadas: 
[...] 
VI - nos manguezais, marismas, nascentes e banhados; 
VII - nas restingas; 
VIII - nas águas estuarinas que ficam sob regime de maré; 
IX - nos rochedos à beira-mar e dentro deste; 
X - nas dunas frontais, nas de margem de lagoas e nas parcial ou totalmente 
vegetada. (RIO GRANDE DO SUL, 2000). 

 

A proteção de áreas dedicadas a "asilar populações da fauna e flora 

ameaçadas ou não de extinção, bem como servir de pouso ou reprodução de espécies 

migratórias" é facultativo ao poder público como o exposto no art. 156 da mesma lei. 

A legislação estadual também resguarda em seu Capítulo XVI a proteção da zona 

costeira através do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (RIO GRANDE 

DO SUL, 2000). Portanto, de acordo com a contextualização jurídica expressa, em 

concordância com a Convenção Ramsar, está assegurada proteção às áreas úmidas 
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que sofrem grande pressão do setor agrícola pelas condições proporcionadas pelo 

solo e fornecimento de água para irrigação (JUNK et al., 2014). 

Os limiares aqui testados não representam uma posição fixa e podem ser 

adaptados regionalmente considerando os fatores acima citados além da análise de 

especialistas, levantamentos de dados e da opinião pública sobre o contexto local. 

Ainda assim, de acordo com a Teoria da Percolação, 18 das 50 janelas analisadas 

apresentaram porcentagem de área (PLAND) inferior a 10% mencionado na seção 

2.2.2.3 como representativa de valor mínimo para a manutenção da conectividade 

(ANDRÉN, 1994). Valores abaixo deste limiar passam a ter seus processos 

controlados também pela configuração espacial das manchas. Este limiar pode servir 

ao órgão de Meio Ambiente como um alerta de que os processos que ocorrem nesta 

região dependem em grande parte da configuração das manchas e processos de 

recuperação devem ser guiados por este pressuposto para que sejam selecionadas 

áreas adequadas a realmente reestabelecer conectividade entre habitats (ANDRÉN, 

1994; PARDINI et al., 2010; WITH; CRIST, 1995). 

Considerando a importância da composição e estrutura de bacias hidrográficas 

e sua vegetação ripária para a conectividade, a análise métrica é aplicável em 

módulos adicionais aos já existentes e obrigatórios em planos de manejo e 

zoneamentos sendo capaz de refinar os resultados de mapeamentos preliminares de 

uso e ocupação do solo. Além disso, um conjunto de espécies alvo pode ser útil ao 

representar o comportamento de travessia de áreas não-habitat permite uma 

abordagem mais efetiva de restauração, pois considera o significado biológico de uma 

mancha otimizando o direcionamento de recursos em um contexto de promoção de 

efetiva conectividade (PARDINI et al., 2005; TAMBOSI et al., 2014). 

A correlação de comprimento aqui aplicada por meio da distância euclidiana 

(ENN_MN) está relacionada à teoria dos grafos (KEITT; URBAN; MILNE, 1997) em 

que as distâncias entre manchas representam a possibilidade de conectividade 

funcional a partir das informações relacionadas a capacidade de dispersão de uma 

espécie-alvo. Associada a Teoria dos Grafos pode-se inserir a análise custo-distância 

(BUNN; URBAN; KEITT, 2000) ou a probabilidade de conectividade que vem sendo 

amplamente utilizada a partir do trabalho desenvolvido por Saura e Pascual-Hortal 

(2007).  

A métrica de Possibilidade de Conectividade (PC) é capaz de indicar uma 

conectividade funcional baseada na interação entre área de manchas e distâncias 
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euclidianas. Associadas, estas duas características são mais relevantes para a 

manutenção de integridade ecológica. do que manchas individuais. Sua aplicação 

pode indicar a efetividade espacial e temporal da conservação da biodiversidade 

identificando a perda de serviços ecossistêmicos não só pela redução de área, mas 

também pelo aumento da distância entre manhas (NG; XIE; YU, 2013). 

A área de vida de predadores de topo pode exceder a área mesmo das mais 

vastas unidades de conservação. Para que se preserve populações mínimas viáveis 

informações biológicas devem se associar ao contexto espacial para impedir o 

isolamento de habitats através da implantação destas estruturas (MORATO et al., 

2006). Neste contexto é reforçada a importância da implantação de Reserva Legal 

(RL), salvaguarda de funções ecológicas essenciais à manutenção do fluxo gênico. O 

Novo Código Florestal reduziu a eficiência deste instrumento ao eliminar da exigência 

de RL em pequenas propriedades (até quatro módulos fiscais). 

O Índice de Coesão (COHESION), por exemplo, tem aplicabilidade na 

quantificação da conectividade através da relação entre perímetro, área e forma 

considerando a configuração de um conjunto de manchas para promover sua conexão 

(SCHUMAKER, 1996). A métrica de área de giro (GYRATE) quantifica a 

"traversabilidade" de uma mancha através da correlação de comprimento indicando a 

contiguidade de manchas de habitat através da capacidade de deslocamento de um 

espécime sem sair do habitat focal (NEEL; MCGARIGAL; CUSHMAN, 2004). A 

métrica  também pode ser aplicada para analisar a compactação de manchas por meio 

da análise da extensão da mesma a partir de seu centro e pode ser uma alternativa 

de substituição ou complementação para SHAPE_MD, ENN_MN e PLAND 

(BOTEQUILHA LEITÃO; AHERN, 2002). 

A diversidade ecossistêmica é considerada uma vantagem sob o ponto de vista 

da integridade ecológica quando consideramos a provisão de serviços culturais e 

benefícios antrópicos além das distâncias entre áreas provedoras e receptoras. Os 

índices SHDI e PD consideram não só manchas naturais (Oligohemerobias) como 

também a presença de classes antrópicas. Foi possível inferir que os valores mais 

significativos de diversidade estão nas regiões mais densamente ocupadas da 

planície costeira revelando-se uma ferramenta interessante para a análise de conflitos 

e quantificação de ameaças em escala local e regional. Sob as condições 

apresentadas neste trabalho, a métrica parece ser mais adequada a paisagens 
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culturais como as encontradas mais ao norte do estado em que os usos são mais 

densamente distribuídos e disputados. 

Devem ser buscadas alternativas para a análise de diversidade diante do viés 

trazido pela relação de proporcionalidade entre as classes que aqui exercem maior 

efeito sobre a métrica do que apenas a diversidade de manchas naturais. Amostras 

com predominância de uma ou outra classe de Hemerobia geraram valores menores 

de diversidade, mesmo para áreas de grande proporção Oligohemerobica. 

Em comparação com outras medidas de complexidade, a média ponderada do 

Índice de Forma (SHAPE_AM) foi capaz apontar relações diretamente proporcionais 

à integridade funcional da paisagem a partir da quantificação da forma de estruturas 

como corredores e trampolins ecológicos, distúrbios e manchas relevantes 

(KUTTNER et al., 2013; NEEL; MCGARIGAL; CUSHMAN, 2004). A ponderação é 

também indicada para casos como o da planície costeira, em que manchas naturais 

de diferentes classes podem dominar determinada região ressaltando o impacto maior 

na função ecológica manchas maiores (BOTEQUILHA-LEITÃO et al., 2006, cap. 3). 

Porém, quando analisada para aplicação no software GISCAME, Frank et al. 

(2010a) verificou que sua eficácia é inversamente proporcional a resolução espacial. 

Para células com 100, 500 e 1000 metros de lado, os valores apontaram crescente 

agregação das células raster, ou seja, as manchas ficaram mais próximas ao formato 

de quadrados distorcendo a real complexidade da paisagem. Por isso, o resultado 

final dos trabalhos de seu grupo de pesquisa aplica a mediana para a análise da 

paisagem captando um valor único como medida de tendência central da janela de 

atenção, que indica o valor do ponto médio da distribuição dos dados (PIETZSCH, 

2015): 

A forma das manchas indica duas características que podem ser consideradas 

contraditórias, mas que se complementam para a efetividade da conservação. O 

critério aqui considerado prioriza formas irregulares como melhores para a 

manutenção da diversidade, já que estas permitem maior permeabilidade entre 

manchas, maior contato entre habitats e facilita movimentos que aumentam a 

variabilidade genética. Pondera também que, quanto maior a influência humana no 

uso do solo, maior a regularidade e compactação da forma.  

A outra abordagem prioriza a proteção do núcleo que por sua vez abriga maior 

número de espécies, principalmente aquelas mais sensíveis a borda e aquelas que 
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exigem maior área de vida. O presente estudo já avalia este critério ao aplicar a 

métrica de área nuclear (CAI_AM) e assim, valoriza índices maiores de forma. 

Infelizmente até o momento não há um índice capaz de unir estas duas facetas 

do índice de forma. Diversos estudos têm sugerido métricas que podem ser mais 

eficientes em identificar formas mais adequadas de manchas em uma paisagem. 

Possivelmente, pelas características estabelecidas neste critério de avaliação, 

56% das amostras receberam pontuação negativa. Uma forma de refinamento deste 

critério pode estar associada a alteração resolução temática das amostras, ou seja, a 

classificação das manchas pode ser refinada ou a seleção de manchas pode ser mais 

seletiva (LANG et al., 2008).  

Considerar apenas manchas Oligohemerobias para a pontuação de densidade 

de manchas (PD) pode melhorar seu ajuste ao Índice de Diversidade de Shannom 

(SHDI). Uma forma de refinamento para SHDI é a subdivisão das classes naturais 

considerando a diversidade intrínseca a cada classe. Além disso, testar novos limiares 

de SHDI pode trazer resultados positivos ou mesmo considerar a aplicação de outros 

índices de diversidade como o Índice de Diversidade de Simpson (SIDI) em situações 

em que os remanescentes naturais dominam a paisagem. 

A busca de informações não deve basear-se unicamente em fatos quantitativos 

e ignorar dados qualitativos limita desnecessariamente a visão à realidade. 

Informações comparativas, dados primários e secundários, bem como valores de 

experiência intuitiva não devem ter seu valor subestimado, uma vez que nem toda a 

informação importante pode ser quantificada. (BASTIAN; SCHREIBER, 1999). 

Somente a o fortalecimento da participação da sociedade civil associada a 

responsabilidade do Estado na planos e estratégias viabiliza a construção de uma 

gestão pública capaz de planejar a ocupação do espaço costeiro (MARRONI; ASMUS, 

2005). 

A perspectiva da paisagem permite a integração da interface natural com a 

atuação humana por meio de dados técnicos científicos. A espacialização dos 

serviços ecossistêmicos aplicado a gestão territorial e planejamento ambiental pode 

beneficiar o processo participativo, pois a identificação dos mesmos gera o 

envolvimento na busca por consenso e soluções integradas o que otimiza a gestão de 

recursos (KOSCHKE et al., 2012, 2014a). A integração de informação técnico-

científica às políticas públicas enriquecidas pela participação de atores sociais gera 

um processo interativo em que há perspectiva da efetiva operacionalização de uma 
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GCI (MUÑOZ, 2014). Por meio dos instrumentos já estabelecidos para a gestão 

costeira seria então possível superar a fragmentação inerente ao planejamento 

setorial e às jurisdições governamentais a partir do reconhecimento do papel de cada 

um dos setores atuantes e o uso sustentável dos recursos (CICIN-SAIN; KNECHT, 

1998). 

O Plano Nacional de Gestão Costeira (PNGC) preconiza, através de seus 

instrumentos, o ordenamento territorial sustentável considerando seus múltiplos usos 

e atores sociais e a sua segunda fase (PNGC II) gerou importantes instrumentos de 

gestão: os Planos Estadual e Municipal de Gerenciamento Costeiro (PEGC e PMGC); 

o Sistema de Informações de Gerenciamento Costeiro (SIGERCO); o Sistema de 

Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA-ZC); o Relatório de Qualidade 

Ambiental da Zona Costeira (RQA- ZC); o Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC) 

e Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), considerado um dos mais 

efetivos no processo de gestão ainda que fragilizado por interesses políticos e 

econômicos em descompasso com uma agenda sustentável (ASMUS et al., 2006; 

BRASIL, 2015; MERGEN, 2014). 

O presente trabalho pode fornecer subsídios ao ZEEC e ao PGZC . São eles 

que reúnem as informações técnicas disponíveis para sínteses regionais que 

permitem o reconhecimento de potencialidades e vulnerabilidades regionais como as 

aqui identificadas (MARRONI; ASMUS, 2005). 

Em fase de diagnóstico, dados métricos permitem em uma primeira análise 

identificar problemas de ordem espacial (OPDAM; VERBOOM; POUWELS, 2003). Por 

meio da análise métrica foi possível estabelecer que a matriz “antrópico rural” controla 

os processos ecológicos, mas também é necessário estabelecer qual o seu papel 

como facilitadora do fluxo de espécies. O manejo voltado ao estabelecimento de 

conectividade, por exemplo, deve considerar a permeabilidade da matriz (BAUM et 

al., 2004; VILLARD; METZGER, 2014).  

Até o momento, a aplicação de uma matriz de conexão ecológica acompanhada 

da participação de especialistas, legislação vigente a atores locais esteve associada, 

mas não limitada à redução processos erosivos (FRANK et al., 2013); adaptação da 

produtividade de biomassa diante de mudanças climáticas em um sistema agricultura-

floresta (FRANK; FÜRST; PIETZSCH, 2015); identificação de serviços culturais de 

beleza cênica (FRANK et al., 2013) e até mesmo apontou usos conflitantes e a 
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degradação de bacias hidrográficas em ecótonos brasileiros (KOSCHKE et al., 2014; 

LORZ et al., 2011). 

O refinamento desta metodologia pode fornecer dados para avaliações em 

escala temporal e espacial e se tornar uma ferramenta de apoio a decisão no âmbito 

da gestão costeira (WILLEMEN et al., 2008). O uso sistemático de uma base de dados 

associado à indicadores métricos pode identificar conflitos e objetivos comuns além 

de apontar tendências de perda ou ganho de integridade ecológica entre outros 

serviços ecossistêmicos (BURKHARD et al., 2009; HERMANN et al., 2014). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os índices aqui apresentados ofereceram suporte para a análise de 

fragmentação classificando níveis de pressão ao longo da Planície Costeira do Rio 

Grande do Sul. Este ferramental matemático associado a ecologia de paisagens 

procura apoiar processos para diagnóstico e de tomada de decisão. Poderá auxiliar 

não só instrumentos estabelecidos para o Gerenciamento Costeiro, mas também 

instrumentos legais em nível municipal, estadual e federal que careçam de indicadores 

que auxiliem processos decisórios de planejamento territorial que pondere as 

necessidades humanas e a manutenção das funções desempenhadas por 

ecossistemas. 

A distribuição estabelecida identificou um gradiente urbano decrescente no 

sentido norte-sul e a carência de heterogeneidade em um gradiente sudoeste-

nordeste. Estabeleceu uma classificação numérica para diferentes cenários sob 

pressão da silvicultura, agricultura e urbanização que ameaçam remanescentes de 

banhados, campos nativos, campos de dunas e mata atlântica ressaltando ainda a 

pressão de parques eólicos e da mineração, não contempladas por este trabalho, mas 

que devem ser inseridas em futuras análises. 

Identificamos que UCs desempenharam papel importante para a proteção da 

fragmentação principalmente a leste e sul da Lagoa dos Patos, mas sozinha não 

consegue proteger adequadamente os remanescentes naturais em um ambiente de 

múltiplo usos. Desta forma, a análise está aberta a futuras adaptações e melhorias 

por meio do incremento de uma base de dados que possa subsidiar a geração de 

cenários e análises temporais e identificando pressões sobre o ambiente natural e 

oportunidades ao desenvolvimento sustentável. 

Para áreas predominantemente Oligohemerobias, mais homogêneas, a 

classificação foi menos eficiente por valorizar a heterogeneidade, principalmente 

através do critério “Diversidade Ecossistêmica” que necessita de adequação ao 

contexto local em áreas com remanescentes naturais que ultrapassem a escala das 

janelas de atenção.  

Por fim, é importante ressaltar que as métricas de paisagem devem ser 

aplicadas em conjunto para que não incorra em erros de interpretação que enfatizem 

apenas uma característica da paisagem. O conjunto de métricas não deve ser o único 

provedor de informações ao planejador e sim um componente suplementar combinado 
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com indicadores para o refinamento de dados que subsidiem o monitoramento e 

diagnóstico do contexto espacial. Recomenda-se futuros refinamentos nos 

indicadores e nos respectivos limiares da matriz a partir de restrições normativas, 

metas de desenvolvimento, evidências científicas, opinião de experts e comunidades 

locais. 
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APÊNDICE A – Planície Costeira do Rio Grande do Sul  
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APÊNDICE B – Classificação de Hemerobia na PC/RS 
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APÊNDICE C – Janelas de Atenção analisadas na PC/RS 
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APÊNDICE D – Municípios do entorno do Lago Guaíba inseridos na PC/RS 
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APÊNDICE E – Municípios do Litoral Médio Leste da PC/RS 
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APÊNDICE F – Municípios do Litoral Médio Oeste da PC/RS 
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APÊNDICE G – Municípios do Litoral Norte da PC/RS 
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APÊNDICE H – Municípios do Litoral Sul da PC/RS 
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APÊNDICE I – Levantamento bibliográfico para a definição de limiares de 
conectividade 

 

Trabalho Distância Área Alvo 

Andrén (1994)  30-40%  

Bastian e Schreiber (1999) 50-200 m   

Cale (2003) 1 km  Aves 

Fahrig (2003) 1 km   

Jackson e Fahrig (2016)  10-30%  

Petit et al. (2004) 500 m   

Ranta et al. (1998) 350 m   

Saura et al. (2011) 1, 5, 10, 25 km   

Schadt et al. (2002) 1 km  Felino 

Schultz (2001); Bender, 

Tischendorf e Fahrig (2003) 
1 km 2 ha Borboletas 

Smith e Green (2005) < 1 km  Anfíbios 

Turner, Gardner, O’Neil 

(2001) 
 59,28%  

Sutherland et al. (2000) 0,030-10 km  Aves 

Sutherland et al. (2000) 0,03-129,7 km  Mamíferos 

With e Crist (1995)  20-40%  

 


