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Resumo 48

Corredores ecológicos como ferramenta para o planejamento de florestas urbanas
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Com  o  aumento  da  urbanização,  o  papel  das  cidades  para  a  conservação  da
biodiversidade  tem  sido  cada  vez  mais  reconhecido.  O  conceito  Florestas  urbanas
constitui  todas as árvores  da área urbana,  independente  da densidade,  localização e
propriedade. Estas são importantes, pois prestam múltiplos serviços ecossistêmicos. Além
disso,  quando  bem  planejadas,  elas  podem  servir  como  corredores  ecológicos,
contribuindo para a preservação de algumas espécies, principalmente aves e insetos.
Entretanto,  no  Brasil  existem  poucos  exemplos  de  cidades  com  arborização  urbana
adequada.  Nesse  contexto,  esse  trabalho  tem  como  objetivo  propor  um  modelo  de
arborização para as cidades brasileiras, levando em consideração a criação de corredores
ecológicos multifuncionais que visem à conectividade entre as áreas verdes já existentes
e que concomitantemente possam ser espaços de lazer para a população. O projeto usou
a cidade de Rio Claro como estudo de caso e foi desenvolvido nas seguintes etapas:
análise do território geográfico do município; elaboração de mapas temáticos com ArcGIS;
escolha das espécies de aves com o RStudio; formulação de mapas de resistência (para
aves e pessoas); criação dos corredores ecológicos com LSCorridors; escolha da área
onde será realizado o projeto de arborização. Para a escolha das espécies de aves, foi
utilizada literatura científica e dados de ocorrência em praças e áreas verdes de Rio Claro
disponíveis no site e.bird. Com o RStudio, foram plotadas as ocorrências das espécies
pela paisagem. Em seguida, os resultados foram analisados com o auxílio de ornitólogos
e assim foram selecionadas: Chlorostilbon lucidus, Colaptes melanochloros, Cyanocorax
cristatellus,  Lepidocolaptes  angustirostris,  Myiarchus  ferox,  Nemosia  pileata e  Turdus
amaurochalinus. Foram definidas superfícies de resistência para as espécies de aves a
partir da análise da paisagem e características como a capacidade de cruzar a matriz,
sensibilidade à urbanização e dependência de ambiente florestal. As resistências para as
pessoas foram definidas considerando os aspectos sociais, culturais e de lazer. A partir
dos mapas de resistência, foram simuladas as rotas de menor custo entre praças e áreas
verdes  de  Rio  Claro  para  as  pessoas  (figura1)  e  para  cada  espécie  de  ave.  Foram
consideradas três análises espaciais: valor máximo, mínimo e médio das resistências dos
pixels  com o uso do software  LSCorridors.  A partir  dos  resultados,  foi  selecionada a
Ferrovia, pois para todas as espécies e para as pessoas, está área foi considerada como
uma  das  rotas  preferenciais  entre  áreas  verdes.  Atualmente  a  ferrovia  encontra-se
degradada, tendo uma área formada por vegetação rasteira e prédios abandonados. Por
estar  localizada  na  região  central  do  município  e  ser  uma  área  de  confluência  das
principais praças da cidade, esta tem grande potencial em se tornar um local de lazer e
turismo para cidade, além de contribuir com a conservação de espécies. Ao final, será
apresentado  um projeto  para  a  prefeitura  e/ou  empresas,  com objetivo  de  mostrar  o
potencial dessa área em se transformar em um corredor multifuncional que contribua para
o aumento da qualidade de vida da população e conservação da biodiversidade local.
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Figura 1: Rotas de movimentação das pessoas para atividades de lazer. A frequência
indica os pixels mais escolhidos
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