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responsabilizam totalmente pelo conteúdo descrito no livro. O objetivo dos autores é disponibilizar
para os usuários do aplicativo computacional ArcGIS® 9.3 (ArcInfo®) um material de referência para
suas aplicações práticas e teóricas relacionadas com os dados espaciais, contribuindo de forma
positiva com o fabricante do ArcGIS® 9.3 (Empresa ESRI), pois, dessa forma, mais usuários irão se
interessar e adquirir o produto.

REQUISITOS BÁSICOS DE HARDWARE E SOFTWARE
Requisitos de Hardware:
•
•
•
•
•

Capacidade de memória RAM: 512 Mb (recomendado acima de 1 Gb).
Capacidade de disco rígido: acima de 80 Gb.
Placa de vídeo: SuperVGA (recomendado placa de vídeo que permita trabalhar com
animações gráficas tridimensionais).
Monitor: colorido de 14 pol. (recomendado 15 ou maior).
Unidade de DVD-ROM de velocidade 24x ou superior.

Requisitos de Software:
•
•

Sistema operacional Windows® XP ou versões superiores.
ArcGIS® 9.3 completo com todas as extensões habilitadas em idioma inglês.

AQUISIÇÃO DO LIVRO
O livro poderá ser adquirido na home-page MUNDO DA GEOMÁTICA que apresenta o seguinte
endereço eletrônico: http://www.mundogeomatica.com.br ou pelo e-mail: mundogeomatica@yahoo.com.br.

SOBRE A BASE DE DADOS
A base de dados “Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.rar” necessária para a elaboração dos
exercícios do livro deverá ser BAIXADA GRATUITAMENTE da home-page do MUNDO DA
GEOMÁTICA que apresenta o seguinte endereço eletrônico: http://www.mundogeomatica.com.br.
Nesta home-page, você deverá clicar sobre a figura do livro “DELIMITAÇÃO DE CORREDORES
ECOLÓGICOS NO ARCGIS 9.3” indo para a home-page do livro e, posteriormente, realizar o
download do arquivo “Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.rar”.
A base de dados espaciais é referente aos Parques Estaduais de Pedra Azul e Forno Grande,
localizados no Estado do Espírito Santo, disponibilizada como cortesia pelo IEMA. Após sua
aquisição, esta deverá ser extraída para dentro da Unidade C de seu computador. A Figura 1 mostra
como deverá ficar a Unidade C após a extração e descompactação da pasta
Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS. A descrição da origem dos dados espaciais é apresentada
na Tabela 1.

PREFÁCIO
Foi pensando no grande potencial do ArcGIS 9.3, que nos aventuramos a escrever este livro, que tem
como principal objetivo ensinar, passo a passo, como utilizar as ferramentas deste aplicativo
computacional, utilizando-se de uma linguagem clara e interpretável.
Este livro foi idealizado a partir da necessidade de se criar um material prático, inteligente, objetivo,
rápido e de fácil entendimento a todos os leitores.
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Figura 1. Pasta “Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS” extraída dentro da unidade C.

Tabela 1. Descrição da origem dos dados espaciais.
DADOS ESPACIAIS
Shapefile de polígono do limite do Parque Estadual Forno Grande.
Shapefile de polígono do Parque Estadual Pedra Azul.
Shapefile de polígono da área de amortecimento do Parque Pedra
Azul.
Shapefile de polígono da área de amortecimento proposta para o
Parque Forno Grande.
Aerofotos digitais na escala 1:35.000.
Modelo Digital de Elevação (MDE).

FONTE

IEMA

CURVAS DE NÍVEL: IBGE
MDE: Dr. Alexandre Rosa
dos Santos.

Áreas de Preservação Permanentes – APPs.

MESTRANDA: Franciane L.
R. de Oliveira Louzada.

Uso e cobertura da terra – fotointerpretação realizada sobre
aerofotos digitais na escala de 1:2.500.

ORIENTADOR: Dr.
Rosa dos Santos.
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1. INTRODUÇÃO
As paisagens brasileiras, em sua maioria, possuem remanescentes de vegetação que se encontram
isolados e inseridos em uma paisagem diferente da original. Os fatores como a diminuição das áreas
de vegetação natural e o grau de isolamento afetam as relações ecológicas entre as espécies,
ocasionando um impacto negativo sobre o tamanho das populações.
Estas áreas isoladas denominam-se de fragmentos florestais, apresentando uma área de vegetação
natural contínua, separada ou desligada por barreiras que podem ser de origem natural (outras
formações vegetais, montanhas, lagos, dentre outras) ou antrópicas (culturas agrícolas, estradas,
pastagens, cidades, dentre outras) (VIANA, 1990).
As barreiras ocasionadas pela fragmentação diminuem a dispersão dos organismos entre os
remanescentes de vegetação resultando em mudanças na estrutura da comunidade, como a quebra
na cadeia alimentar, modificação e/ou eliminação de relações ecológicas com outras espécies como
polinizadores, perda de indivíduos reprodutivos de populações vegetais e animais, efeitos indiretos
que são importantes sobre as espécies que restam nestes ambientes por meio de mudanças no
microclima, entre outros efeitos de ordem física e biológica (SZMUCHROWSKI e MARTINS, 2001).
Esses efeitos podem ser atenuados se as populações de flora e fauna não estiverem completamente
isoladas. Sendo assim, é de fundamental importância, o desenvolvimento de ações voltadas para
promover a conectividade entre os fragmentos.
Sem dúvida, o ambiente natural é o abrigo para diversas espécies nativas da região e,
principalmente, aquelas migratórias. Entretanto, estas áreas, em geral, situam-se numa posição muito
frágil, já que a expansão da fronteira agrícola e da pecuária corresponde a um fator de risco para a
preservação das espécies.
Desta forma, os corredores ecológicos em termos de ecologia e conservação de populações apontam
para a necessidade de sua preservação e restauração, reconectando diferentes ambientes e
fragmentos florestais, minimizando o isolamento causado pela fragmentação, aumentando a
cobertura vegetal e garantindo a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade de
ecossistemas considerados prioritários.
Conhecer tais ambientes é fundamental para se entender os mecanismos de conservação e
renovação dos fragmentos e propor metodologias de recuperação de áreas por meio de elementos
biológicos e espaciais, gerando conhecimento técnico e científico, podendo ser utilizada como base
para a interligação entre fragmentos florestais.
Há a necessidade de se ressaltar que o manejo dos corredores ecológicos não consiste de uma
medida suficiente para a conservação das espécies (fauna e flora), tendo necessidade de uma
abordagem que avalie corredores a uma rede regional de áreas protegidas (MARTINS et al., 1998).
Assim, o planejamento de corredores ecológicos requer a análise e integração de vários fatores,
bióticos e abióticos, cujo processo, aplicado a um conjunto de dados, pode ser realizado por meio de
um aplicativo computacional de Sistema de Informações Geográficas (SIGs).
As geotecnologias são extremamente importantes para um melhor entendimento dos processos
ecológicos e antrópicos que agem nos sistemas terrestres. No caso do uso da terra e da cobertura
vegetal, estas técnicas contribuem de modo expressivo para a rapidez, eficiência e confiabilidade nas
análises que envolvem os processos de degradação da vegetação natural.

2. CORREDORES ECOLÓGICOS
O Governo tem criado Unidades de Conservação (UCs) nos vários ecossistemas brasileiros, mas
com o tempo percebeu-se que esta forma isolada não era suficiente para manter populações
geneticamente viáveis, pois com o passar do tempo, elas são influenciadas com os efeitos de bordas,
levando algumas espécies em ameaça de extinção.
Estas UCs sofrem grande pressão antrópica no seu entorno decorrente da implantação de projetos
de agricultura mecanizada, pecuária em grande escala e ocupação desordenada. Para reverter ou
amenizar esta situação torna-se necessário a existência de paisagens em seu entorno capazes de
contribuir com a manutenção dos processos naturais e promover a sustentabilidade ecológica à flora
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e às espécies da fauna silvestre. A alternativa encontrada para mitigar estes efeitos foi o
estabelecimento de Corredores Ecológicos (CEs) para permitir a passagem da fauna entre essas
unidades e as áreas naturais.
O IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Organizações Estaduais de Meio Ambiente e de Agências
Ambientais encontraram respostas para a solução da problemática ambiental e conservação da
biodiversidade nos diversos ecossistemas e biomas brasileiros com o estabelecimento dos CEs
desenvolvidos em parceria com organizações não-governamentais nacionais e internacionais. Desta
forma, estão sendo recuperadas áreas importantes que se ligam com as UCs, evitando-se assim, a
perda de conectividade com as suas áreas vertentes possibilitando a dispersão da fauna e de seu
fluxo gênico com populações de fora dessas unidades (BRITO, 2006).
Os CEs têm várias definições. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC, por meio da
LEI n 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000, definiu os CEs como porções de ecossistemas naturais
ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem
como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão
maior do que aquela das unidades individuais.
De acordo com a Resolução do CONAMA nº 09/96 os CEs são uma faixa de cobertura vegetal
existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de regeneração,
capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente. Os corredores
constituem-se pelas matas ciliares em toda sua extensão, pelas faixas marginais definidas por lei e
pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes,
em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação permanente.
No I seminário sobre CEs no Brasil, realizado em 2001 pelo IBAMA e Agência de Cooperação
Internacional do Japão, chegaram a duas definições de CEs considerando os aspectos sociais,
econômicos, ambientais, escala, conceitos e funções vitais. A primeira ficou definida como
ecossistemas naturais ou seminaturais que garantem a manutenção das populações biológicas e a
conectividade entre as áreas protegidas. São geridos como unidade de planejamento visando a
conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a repartição equitativa das
riquezas para as presentes e futuras gerações. Já a segunda é definida como uma unidade de
planejamento biorregional, formada por ecossistemas naturais, que possibilitam a conectividade de
suas espécies com áreas protegidas, delimitada com o propósito de conservar a biodiversidade para
as presentes e futuras gerações, o uso sustentável dos recursos naturais e a distribuição equitativa
das riquezas (IBAMA, 2004).

3. OBJETIVOS DOS CORREDORES ECOLÓGICOS - UMA ESTRATÉGIA DE
CONSERVAÇÃO
O IBAMA vem trabalhando com os CEs como instrumento de planejamento e gestão biorregional,
tendo como enfoque conciliar a conservação da biodiversidade com as demandas da sociedade e
das atividades produtivas sobre os recursos naturais dos ecossistemas inseridos no espaço territorial
de sua abrangência.
Os principais objetivos dos CEs são avançar na consolidação das Unidades de Conservação (UC) de
diferentes categorias de manejo, como Parques Nacionais (PN), Reservas Biológicas (RB) e outras
modalidades de áreas protegidas, para promover o planejamento ambiental e propiciar a integração
de ações entre os órgãos ambientais, sob um único comando (BRITO, 2006).
O sucesso na implementação dos corredores segundo Fonseca et al (2004) requer um elevado grau
de envolvimento e cooperação entre as diversas instituições governamentais e organizações da
sociedade civil que atuam na região. Os CEs buscam também, identificar áreas com potencial para
criação de novas UCs no âmbito do seu espaço definido, visando proteger e conservar a flora e a
fauna, sua diversidade biológica e as populações que vivem na região.
Os CEs assim como as UC, têm uma função muito importante para o Brasil, pois seus ecossistemas
e biomas têm uma diversidade natural que habitam em mosaicos diversos, que são áreas
fragmentadas pelos distintos usos da terra, que conforme Brito (2006), podem ameaçar a vida
silvestre, com riscos de um esgotamento futuro de suas bases de recursos naturais, com o
consequente empobrecimento da população e risco à sua qualidade de vida.
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4. ASPECTOS LEGAIS DOS CORREDORES ECOLÓGICOS
A legislação ambiental brasileira contempla inúmeras leis visando a preservação da saúde do meio
ambiente, tais como: o Código Florestal, Constituição Federal, Lei de Crimes ambientais, Política
Nacional de Meio Ambiente, entre outras.
Os projetos e iniciativas relativos aos CEs têm respaldo legal, principalmente, na Lei n°4.771/65 que
institui o Código Florestal, referindo-se às áreas de preservação permanente e reservas legais. O
Decreto n°750/93, dispõe sobre o corte, a exploraçã o e a supressão de vegetação da Mata Atlântica
sendo o artigo 6º regulamentado pela Resolução CONAMA nº 29/94 que define vegetação primária e
secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica no Estado do
Espírito Santo.
A Resolução CONAMA n°09/96 estabelece parâmetros e procedimentos para a identificação e
implementação de corredores ecológicos. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
Lei n°9.985/00, é a referência legal em nosso país para a criação e gestão de áreas naturais
protegidas. O SNUC reconhece a necessidade de se ter manejo especial no entorno destas áreas,
estabelecendo mecanismos de consulta prévia para a criação de UCs e discorre sobre a importância
do corredor ecológico, oferecendo conceitos e funções.

5. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
DELIMITAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

NA

Berguer (2008) realizou uma pesquisa com finalidade de propor estratégias visando à conectividade
entre fragmentos na Fazenda Boa Esperança, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES. Foram
estudados cinco fragmentos de vegetação natural circundados em sua maioria por pasto limpo e
pasto sujo, utilizando os elementos de fauna avifauna - ameaças de extinção de hábito florestal e
primatas, flora (arbóreas com atributos de abrigo – maior valor de importância e alimentação com
parte atrativa à avifauna – fruto, arilo, arilóide ou sarcotesta), análise da paisagem (mapeamento do
uso da terra, mapeamento das áreas de preservação permanente) convencimento dos proprietários
(aplicação de questionário), a fim de propor estratégias para conectividade entre os fragmentos. Este
trabalho apresentou uma proposta de implementação do corredor baseado na permeabilidade da
paisagem já existente, indicando caminhos e manejos que podem facilitar a passagem da fauna.
Martins et al. (1998) em seu trabalho objetivou desenvolver uma metodologia para estabelecimento
de corredores ecológicos, por meio de um sistema de informações geográficas, segundo critérios
relacionados a declividade, altitude, uso da terra e hidrografia. A metodologia desenvolvida neste
trabalho, usando SIGs, mostrou-se eficiente para traçar corredores interligando fragmentos florestais.

6. DELIMITAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS NO ARCGIS 9.3
Neste tópico, você irá utilizar todo o potencial do aplicativo computacional ArcGIS 9.3, incluindo suas
principais ferramentas básicas e comandos, com o intuito de realizar a delimitação de quatro
alternativas de corredores ecológicos interligando o Parque Estadual Forno Grande e o Parque
Estadual Pedra Azul, localizados, respectivamente, nos municípios de Castelo e Domingos Martins
ES (Figura 2).
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“Qual o melhor caminho para
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?
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CORREDOR ECOLÓGICO C
Comprimento = 14,837 km
Largura = 1,4837 km

CORREDOR ECOLÓGICO D
Comprimento = 15,365 km
Largura = 1,5365 km

Figura 2. Alternativas de quatro corredores ecológicos interligando o Parque Estadual Forno Grande
e o Parque Estadual Pedra Azul, localizados, respectivamente, nos municípios de
Castelo e Domingos Martins ES.
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6.1. PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PROJETO A SER ELABORADO
NO ARCGIS 9.3
1. Após o download gratuito da base de dados “Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.rar”,
diretamente da home-page do MUNDO DA GEOMÁTICA (http://www.mundogeomatica.com.br),
esta deverá ser extraída para dentro da Unidade C de seu computador.
2. Feche o Windows Explorer.
3. No Windows, clique sobre o botão Iniciar.
4. Clique em Todos os programas.
5. Clique em ArcGIS.
6. Clique em ArcMap.
5

4

1
3

2

6
7. Na caixa de diálogo ArcMap, marque a opção A new empty map.
8. Clique no botão OK.
9. Clique sobre o botão Add Data .

9
7
8

10.
11.
12.
13.

Vá para o diretório de trabalho C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
Selecione todos os arquivos vetoriais e raster deste diretório.
Clique sobre o botão Add.
Na caixa de mensagem Create pyramids for mde_quad (3436 x 3925), clique sobre o botão
Yes. A caixa de mensagem está dizendo: Esta imagem matricial ou raster não está em pirâmides.
Pirâmides permitem a exibição rápida de resoluções variadas.

OBS: pirâmides podem melhorar o desempenho durante a manipulação de imagens matriciais, pois
podem acelerar sua exibição, recuperando apenas os dados em uma resolução específica que é
necessária para a visualização, principalmente quando aumentamos o zoom.

10
11
12

14

13

OBS: caso você necessite aprender a gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) como o arquivo
mde_quad adicionado anteriormente, adquira o livro ArcGIS 9.3 TOTAL – Aplicações para Dados
Espaciais do Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos e consulte o capítulo 6 intitulado “Realizando
uma Análise Hidrológica e Topográfica”.
14. Desmarque os shapefiles APPs_Totais_FG_PA, Uso_Terra_FG_PA e a imagem matricial
mde_quad.

VEJA OS
RESULTADOS
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VEJA OS
RESULTADOS

15. No menu File, clique na opção Save.
16. Na
caixa
de
diálogo
Salvar
como,
vá
para
o
diretório
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
17. Na caixa de entrada Nome do arquivo, digite Corredores_Ecologicos.
18. Clique no botão Salvar.

de

trabalho
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15

16
17

6.2. GERAÇÃO DAS IMAGENS MATRICIAIS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA
DELIMITAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No menu Tools, clique na opção Extensions.
Marque a extensão Spatial Analyst.
Clique no botão Close.
No menu View, aponte para Toolbars e clique na opção Spatial Analyst.
Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique em Options.
Clique na guia General.
Na caixa de entrada Working directory, vá para o diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
8. No dropdown Analysis mask, selecione a máscara de corte Limite_Area_Estudo_FG_PA.
9. Clique na guia Extent.

2
1
3

4

15

7

9

6

8

5

10. No
dropdown
Analysis
extent,
selecione
a
opção
Same
“Limite_Area_Estudo_FG_PA”.
11. Clique na guia Cell Size.
12. No dropdown Analysis cell size, selecione a opção Same as Layer “mde_quad”.
13. Clique no botão OK.

as

Layer

11
12

10
13

GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE DECLIVIDADE
1.
2.
3.
4.

No menu Spatial Analyst, aponte para Surface Analysis e clique na opção Slope.
No dropdown Input surface, selecione a imagem matricial mde_quad.
Na opção Output measurement, marque a opção Degree.
Na caixa de entrada Output raster, digite Declividade dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
5. Clique no botão OK.
6. Na tabela de conteúdos, clique sobre o símbolo do shapefile Limite_Area_Estudo_FG_PA e
retire o seu preenchimento (Fill Color = No Color), deixando a linha de contorno com coloração
preta (Outline Color = Black) e veja os resultados.

6

2
4
3
VEJA OS
RESULTADOS

1
5

RECLASSIFICANDO A DECLIVIDADE
1. No menu Spatial Analyst, clique sobre a opção Reclassify.
2. No dropdown da opção Input raster, selecione a imagem matricial Declividade.
3. Clique no botão Classify.
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2
1
3

4.
5.
6.
7.

No dropdown da opção Classes, selecione 3.
No painel Break Values, digite os valores 20, 45 e 99.
Clique no botão OK.
Na caixa de entrada Output raster, digite Dec_Rec dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
8. Clique no botão OK.

4
5
7

6

8

Veja os resultados abaixo.

VEJA OS
RESULTADOS

Na Tabela 2 é possível observar as classes de declividade, seus novos valores após reclassificação
e sua descrição.

Tabela 2. Classes de declividade, seus novos valores após reclassificação e sua descrição.
DECLIVIDADE
(graus)
< 20
20 a 45
> 45

NOVO
VALOR
1
2
3

DESCRIÇÃO
Agricultável Mecanicamente
Uso Restrito
Área de Preservação Permanente
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GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE USO DA TERRA
1. Na barra de ferramenta Standard, clique sobre a opção ArcToolbox .
2. No ArcToolbox, expanda a opção Conversion Tools. Posteriormente, expanda a opção To
Raster e clique na ferramenta Polygon to Raster.
3. No dropdown da opção Input Features, selecione o shapefile Uso_Terra_FG_PA.
4. No dropdown da opção Value field, selecione o campo Classes.
5. Na caixa de entrada Output Raster Dataset, digite Uso_T_Raster dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
6. Na caixa de entrada Cellsize (optional), digite 10.
7. Clique no botão OK.

3
4

5
2
6
7

8. Feche o ArcToolbox e veja os resultados obtidos.

VEJA OS
RESULTADOS

8

9. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem matricial
Uso_T_Raster e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
10. Veja os resultados obtidos e, posteriormente, clique no botão fechar .

10

9

VEJA OS
RESULTADOS
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GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE APP
1. Na tabela de conteúdos, desative o shapefile Uso_Terra_FG_PA.
2. Ative o shapefile APPs_Totais_FG_PA.
3. Na tabela de conteúdos, clique sobre o símbolo do shapefile APPs_Totais_FG_PA e aplique a
cor verde para seu preenchimento (Fill Color = verde), deixando a linha de contorno sem
coloração (Outline Color = No Color).
4. Desative o shapefile Destino_Parque_Estadual_Pedra_Azul.
5. Desative o shapefile Origem_Parque_Estadual_Forno_Grande e veja os resultados.
6. Na barra de ferramenta Standard, clique sobre a opção ArcToolbox .
7. No ArcToolbox, expanda a opção Conversion Tools. Posteriormente, expanda a opção To
Raster e clique na ferramenta Polygon to Raster.
4

5

2
3

7
VEJA OS
RESULTADOS

1

8. No dropdown da opção Input Features, selecione o shapefile APPs_Totais_FG_PA.
9. No dropdown da opção Value field, selecione o campo APP.
10. Na caixa de entrada Output Raster Dataset, digite APPs_Raster dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
11. Na caixa de entrada Cellsize (optional), digite 10.
12. Clique no botão OK.
13. Feche o ArcToolbox.
14. Desative o shapefile APPs_Totais_FG_PA. Deixe ativado apenas o shapefile
Limite_Area_Estudo_FG_PA e APPs_Raster e veja os resultados.
14
8
9
10
11
12
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VEJA OS
RESULTADOS

6.3. GERAÇÃO DAS IMAGENS MATRICIAIS DE CUSTO
Uma imagem matricial de custo representa algum fator ou combinação de fatores que afetam a
viagem ao longo de uma área.
EXEMPLO PRÁTICO: Na Figura 3, observa-se, que após a geração da imagem matricial de custo de
uso da terra, as classes afloramento rochoso e área edificada, por inviabilizarem a implementação de
corredores ecológicos, receberam os valores mais elevados de custo (custo = 100), numa escala
variando de 1 a 100. Já a classe de cobertura florestal é totalmente viável para a implementação de
corredores ecológicos, recebendo o menor valor de custo (custo = 1).
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IMAGEM MATRICIAL DE USO DA TERRA

IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO DE USO DA TERRA

1 ⇒ custo 100 = afloramento rochoso
2 ⇒ custo 100 = área edificada
3 ⇒ custo 1 = cobertura florestal

1 = afloramento rochoso
2 = área edificada
3 = cobertura florestal

Figura 3. Exemplo prático de uma imagem matricial de custo de uso da terra.

OBS: devido a grande dificuldade de encontrar na literatura exemplos práticos de demonstrações
matemáticas de funções de SIG, as figuras e exemplos práticos demonstrados neste livro podem ser
utilizados pelos leitores em futuras publicações, desde que citem a referência deste livro, pois todos
os exemplos práticos, figuras e sequenciamento, passo a passo, das etapas de processamento,
foram produzidas pelo Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos e sua equipe de pesquisa.

GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO DE DECLIVIDADE
Agora iremos reclassificar os dados espaciais da imagem matricial de declividade, obedecendo aos
custos mostrados na Tabela 3.

Tabela 3. Classes de declividade, seus novos valores após reclassificação, custos e justificativas.

1.
2.
3.
4.

DECLIVIDADE
(graus)

NOVO
VALOR

CUSTOS

< 20

1

100

20 a 45

2

50

> 45

3

1

JUSTIFICATIVAS
AGRICULTÁVEL MECANICAMENTE: considerada como
barreiras para a passagem dos CEs.
USO RESTRITO: por caracterizar o relevo

fortemente ondulado, são áreas restritas para
integrar os CEs.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: são áreas
adequadas para integrar os CEs.

No menu Spatial Analyst, clique na opção Reclassify.
Na caixa de diálogo Reclassify, selecione dec_rec no dropdown da opção input raster.
Entre com as notas de custos de classes de declividade mostradas na Tabela 3.
Na caixa de entrada Output raster, digite o nome Dec_Custo dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
5. Clique sobre o botão OK.
6. Desative a imagem matricial APPs_Raster e veja os resultados.
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2
1

3

6

4

VEJA OS
RESULTADOS

5

GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO DE USO DA TERRA
Agora iremos reclassificar os dados espaciais da imagem matricial de uso da terra, obedecendo aos
custos mostrados na Tabela 4.

Tabela 4. Classes de uso da terra, custos e suas justificativas.
CLASSES
Área edificada

CUSTOS
100

Agricultura

100

Pastagem

50

Área em regeneração

5

Cobertura florestal

1

Reflorestamento

50

Solo exposto

75

Afloramento rochoso

100

Corpos d'água

1

Várzea

5

Estradas não pavimentadas

75

Estradas Pavimentadas

85

Parque Estadual Pedra Azul
Parque Estadual Forno Grande

1
1

JUSTIFICATIVAS
Considerada como barreiras para a passagem dos
CEs, recebendo o custo extremo, além de sua
aquisição para esta implantação ser muito complexa.
São áreas que podem ser utilizadas para fim de
agropecuária e seria necessário recuperá-la com
plantio de espécies nativas.
São áreas favoráveis à fauna, considerada positiva,
pois as ligações se dariam num estágio de
regeneração.
São áreas adequadas para integrar os CEs.
São áreas plantadas, em sua maioria com objetivo
econômico, sendo suprimida após alguns anos
ficando a área desflorestada.
As áreas com solo exposto estão em regiões bem
próximas às áreas edificadas e à agricultura, não
sendo adequado para a passagem dos CEs.
Considerada como barreiras para a passagem dos
CEs.
São áreas adequadas para integrar os CEs, pois é o
lugar de dessedentação da fauna, além de constituir
em seu entorno área de preservação. Não é
considerado como barreira, pois a largura destes é
estreita.
Área importante para preservação.
Também considerada como barreira, mas em nível
reduzido devido o fluxo e velocidade dos carros e
largura dos mesmos serem menores.
São consideradas como barreira para os CEs devido
grande fluxo e velocidade dos carros, ocasionando
atropelamento da fauna da região.
São áreas de Preservação Estadual.

1.
2.
3.
4.
5.

No menu Spatial Analyst, clique na opção Reclassify.
Na caixa de diálogo Reclassify, selecione Uso_T_Raster no dropdown da opção input raster.
No dropdown da opção Reclass field, selecione o campo CLASSES.
Entre com as notas de custos de classes de uso da terra mostradas na Tabela 4.
Na caixa de entrada Output raster, digite o nome Uso_T_Custo dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
6. Clique sobre o botão OK e veja os resultados.
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GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO DE APPs
Observe, na Figura 4, que para a imagem matricial APPs_Raster, os valores dos pixels das APPs,
em coloração verde, correspondem a 1, enquanto que, para as áreas externas às APPs, o valores
correspondem a nenhum dado (NoData). Logo será necessário aplicar a função de distância em linha
reta para o preenchimento destas áreas externas com valores representativos de distância em
relação às APPs.

PIXELs = 1 = APPs

Imagem Matricial
APPs_Raster

NoData = Nenhum
dado

Figura 4. Valores dos pixels internos e externos às APPs.
EXEMPLO PRÁTICO DA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA EM LINHA RETA (DISTANCE STRAIGHT LINE):
Uma superfície de distância em linha reta é usada para encontrar a distância mais próxima, uma linha
reta, a partir de cada célula para a origem mais próxima. Observe na Figura 5, que após a geração
da imagem matricial de distância em linha reta (Distance Straight Line), os valores de distância dos
pixels D42 e D33, são de 14,1 e 28,3, respectivamente.

IMAGEM MATRICIAL DE APPs

IMAGEM MATRICIAL DE DISTÂNCIA EM LINHA RETA

1 = APPs
Pixels vazios = NoData (nenhum dado)
Resolução Espacial = 10 m

DEMONSTRAÇÃO
MATEMÁTICA

Figura 5. Exemplo prático de uma imagem matricial de distância em linha reta.
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Após a demonstração do exemplo prático acima, estamos prontos para aplicar, na prática, a função
DISTANCE STRAIGHT LINE sobre a imagem matricial APPs_Raster.
1.
2.
3.
4.

No menu Spatial Analyst, aponte para Distance e clique na opção Straight Line.
No dropdown da opção Distance to, selecione a imagem matricial APPs_Raster.
Na caixa de entrada Output cell size, entre com o valor 10.
Na caixa de entrada Output raster, digite o nome APPs_Distance dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
5. Clique sobre o botão OK e veja os resultados.

2
4

3
1

VEJA OS
RESULTADOS

5

Agora, iremos reclassificar os dados espaciais da imagem matricial de distância (APPs_Distance)
obedecendo os custos mostrados na Tabela 5.

Tabela 5. Classes de APPs, custos e suas justificativas.
NOVO VALOR

CLASSES

(Distance Straight
Line)

CUSTOS

JUSTIFICATIVAS

APPs = 1

0

1

Considerada áreas ideais para a passagem dos
CEs.

100

Considerada como limitantes para a passagem
dos CEs, recebendo o custo extremo, além de
sua aquisição para esta implantação ser muito
complexa.

NoData
(nenhum dado)

0 - 386,26416

6.
7.
8.
9.
10.

No menu Spatial Analyst, clique sobre a opção Reclassify.
No dropdown da opção Input raster, selecione a imagem matricial APPs_Distance.
Clique no botão Classify.
No dropdown da opção Classes, selecione 2.
No painel Break Values, digite os valores 0 na primeira quebra de valor. Automaticamente, a
segunda quebra de valor será adicionada (0 - 386,26416).
11. Clique no botão OK.

7

6
8

10
9
11

12. Entre com as notas de custos mostradas na Tabela 5.
13. Na caixa de entrada Output raster, digite o nome APPs_Custo dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
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14. Clique sobre o botão OK e veja os resultados.
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Finalmente, as imagens matriciais de custo de declividade (dec_custo), uso da terra (Uso_T_Custo) e
APPs (APPs_Custo) encontram-se processadas (Figura 6).

VEJA OS
RESULTADOS

Figura 6. Imagens matriciais de custo de declividade, uso da terra e APPs processadas.

6.4. DETERMINAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO TOTAL
De posse das imagens matriciais de custo de declividade (dec_custo), uso da terra (Uso_T_Custo) e
APPs (APPs_Custo), estas deverão ser multiplicadas pelo seu respectivo peso estatístico e,
posteriormente, somadas gerando a IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO TOTAL de acordo com a
equação abaixo:

Custo_Tota l = P1 ⋅ Uso _ T _ Custo + P2 ⋅ APPs _ Custo + P3 ⋅ Dec _ Custo
Em que,

Custo_Tota l

=

Imagem matricial de custo total.

Uso _ T _ Custo

=

Imagem matricial de custo de uso da terra.

APPs _ Custo

=

Imagem matricial de custo de APPs.

Dec _ Custo

=

Imagem matricial de custo de declividade.

P1

=

Peso estatístico da imagem matricial de custo de uso da terra.

P2

=

Peso estatístico da imagem matricial de APPs.

P3

=

Peso estatístico da imagem matricial de declividade.

Logo:
COMO DETERMINAR OS PESOS ESTATÍSTICOS DAS IMAGENS
MATRICIAIS DE CUSTO INDIVIDUAIS?
P1 = ? P2 = ? P3 = ?
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A seguir, será demonstrado, matematicamente, o método AHP proposto por Saaty (1977), adaptado
didaticamente, passo a passo, por Santos et al. (2010), objetivando determinar os pesos estatísticos
das imagens matriciais de custo individuais.
Posteriormente, o método AHP será processado dentro do próprio ArcGIS 9.3, por meio do comando
AHP, facilitando os usuários na aquisição dos pesos estatísticos automaticamente, evitando-se assim
a demora ocasionada durante a execução dos cálculos matemáticos e estatísticos.

DEMONSTRAÇÃO MATEMÁTICA DO MÉTODO AHP PROPOSTO POR SAATY (1977)
OBS: Todo o texto mostrado neste tópico foi adaptado do livro “ArcGIS 9.3 TOTAL – Aplicações para
Dados Espaciais”, escrito e publicado (2ª edição), por Santos et al. (2010), sendo referente ao
Capítulo 7 intitulado: “Elaborando um Mapeamento de Risco de Inundação”.
Para o mapa representar de forma mais real as condições encontradas na área de estudo, vamos
ponderar os dados. Com este propósito, será utilizado o método AHP proposto por Saaty (1977), por
meio da decisão do problema em níveis hierárquicos. Este método determina por meio da síntese dos
valores dos agentes de decisão, uma medida global para cada alternativa, priorizando-as ou
classificando-as ao finalizar o método (GOMES et al., 2004).
Vamos utilizar a matriz de comparação par a par ou matriz de decisão, fazendo uso da escala
fundamental de Saaty (Tabela 6). O método de elaboração da matriz faz uso de uma escala de
comparação, em que se pode definir linearmente a hierarquia de importância entre os fatores prédefinidos (uso da terra, APPs e declividade).

Tabela 6. Escala de comparadores.
VALORES
1/9
1/7
1/5
1/3
1
3
5
7
9

IMPORTÂNCIA MÚTUA
Extremamente menos importante que
Muito fortemente menos importante que
Fortemente menos importante que
Moderadamente menos importante que
Igualmente importante a
Moderadamente mais importante que
Fortemente mais importante que
Muito fortemente mais importante que
Extremamente mais importante que

Fonte: Saaty (1977), apud Rosot (2000), adaptado.

A fase de escolha dos valores, com base na escala de comparadores, será considerada um dos
momentos mais importantes de todo o processo para delimitação dos corredores ecológicos, pois
será neste instante, que iremos definir o grau de importância de cada fator. Dessa forma, propõe-se
que sejam adotados um ou mais dos procedimentos abaixo:
Ao comparar um impacto ambiental com o outro, o pesquisador, pode simplesmente com base em
sua experiência, e em visitas de campo, definir a escala de importância.
O pesquisador pode por meio do levantamento bibliográfico comprovar sua tese de que um impacto
possui mais importância que o outro.
Uma equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto, com visitas de campo, debates, dentre
outros, pode definir a escala que mais se aproxima da realidade.
Para o presente estudo, vamos optar por unir a idéia de que o levantamento bibliográfico, associado à
observação em campo são suficientes para um resultado satisfatório, devido principalmente ao
reduzido tamanho da área delimitada para este estudo.
Certamente que a união das três opções anteriores é a opção mais interessante, pois permite a
interdisciplinaridade e uma melhor coerência no resultado final, visto que poderão ser apresentadas
opiniões, provenientes de diversos integrantes, contribuindo para alcançar a escolha que melhor
represente as idéias do grupo.
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Com base nesta escala de comparação, vamos utilizar os fatores de maior importância, chegando ao
resultado que pode ser observado na Tabela 7. Observando-a, percebe-se de que forma ela foi
elaborada, pois cada elemento da matriz indica quanto o fator da coluna da esquerda é mais
importante em relação a cada fator correspondente na linha superior. Logo, quando um fator é
confrontado com ele mesmo, o único resultado possível é 1, pois possui igual importância. Esse limite
é importante para a pesquisa, pois a partir do momento que todos os fatores se entrecruzam uma
vez, a matriz passa a ser apenas um espelho, ou inverso do procedimento inicial, restando assim o
seguinte resultado de relevância para a pesquisa (Tabela 8):

Tabela 7. Matriz de comparação pareada.
Fatores
Declividade
APPs
Uso da Terra

Declividade
1
3
5

APPs
1/3
1
3

Uso da Terra
1/5
1/3
1

Tabela 8. Valores de interesse para o modelo.
Fatores
Declividade
APPs
Uso da Terra

Declividade
1
3
5

APPs

Uso da Terra

1
3

1

Possuindo os valores de importância relativa dos fatores, você pode utilizar aplicativos
computacionais específicos para determinar os pesos estatísticos para cada variável. É importante
ressaltar que também é possível obter estes valores manualmente, apenas dividindo cada elemento
pela somatória dos elementos da coluna a que ele pertence e fazendo-se uma média entre as
colunas, determinando assim cada peso. Logo, utilizando a Tabela 7 como exemplo, vamos
determinar os pesos estatísticos como mostrado na Tabela 9. Dependendo do número de casas
decimais, pode ocorrer uma pequena variação em cada peso calculado.

Tabela 9. Determinação dos pesos estatísticos para cada variável.
Fatores
Declividade
APPs
Uso da Terra

Declividade

APPs

Uso da Terra

1/ 9 = 0,1111

0,3333 / 4,3333 = 0,0769

0,2000 / 1,5333 = 0,1304

3 / 9 = 0,3333

1 / 4,3333 = 0,2308

0,3333 / 1,5333 = 0,2174

5 / 9 = 0,5556

3 / 4,3333 = 0,6923

1 / 1,5333 = 0,6522

Pesos
0,1061
0,2605
0,6334

Para avaliarmos se realmente os pesos calculados são verídicos, será necessário calcular a razão de
consistências (RC), que deverá apresentar um valor menor que 0,10. O RC é calculado pela seguinte
equação:

RC = IC / IR
Em que,
RC = razão de consistência.
IR = índice aleatório que pode ser extraído da Tabela 10.
IC = índice de consistência, calculado pela seguinte equação:

IC = (λ max − n) /(n − 1)
Em que,
n = número de variáveis testadas que corresponde ao número colunas ou de linhas; e
λ max = autovetor, calculado pela seguinte equação:
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λ max =

1 n [Aw ]i
∑
n i =1 w i

Em que,

[Aw ] i = Matriz resultante do produto da matriz de comparação pareada (Tabela 9) pela matriz dos
pesos calculados (Wi); e
Wi = pesos calculados.

Tabela 10. Valores de IR para matrizes quadradas de ordem n, segundo o Laboratório Nacional de
Oak Ridge, EUA.
n
IR

2
0,0

3
0,58

4
0,90

5
1,12

6
1,24

7
1,32

Logo, para determinarmos a razão de consistência (RC), siga as etapas mostradas abaixo:

1. Iremos determinar primeiramente os valores de Aw multiplicando a matriz de comparação
pareada (Tabela 9) pela matriz dos pesos calculados (Wi):
Aw

=

1
3
5

1/3
1
3

1/5
1/3
1

x

0,1061
0,2605
0,6334

=

0,3196
0,7899
1,9454

Se você não se lembra de como deve ser multiplicada uma matriz por outra, veja qual o significado do
valor Aw1 = 0,2276:
Aw1 = (1 x 0,1061 + 1/3 x 0,2605 + 1/5 x 0,6334 = 0,3196

2. Iremos calcular o autovetor ( λ max ):

λ max =

1
n

n

∑
i =1

[Aw ]i
wi

=

1  0,3196 0,7899 1,9454 
+
+

 = 3,0386
3  0,1061 0,2605 0,6334 

3. Iremos calcular o índice de consistência (IC):

IC = (λ max − n) /(n − 1) = (3,0386 − 3) /(3 − 1) = 0,0193

4. Finalmente, iremos calcular a razão de consistência (RC):
OBS: Na Tabela 10 o valor de IR é de 0,58, logo:

RC = IC / IR = 0,0193 / 0,58 = 0,033 < 0,10
Pelo fato do valor da razão de consistência ser menor que 0,10, os pesos calculados para nosso
modelo são aceitáveis.

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DO MÉTODO AHP PROPOSTO POR SAATY (1977) NO
ARCGIS 9.3 PARA GERAÇÃO DA IMAGEM DE CUSTO TOTAL
Inicialmente, será necessário custumizar o ArcMap com o objetivo de disponibilizar o comando AHP.
1. No menu Tools, clique na opção Custumize.
2. Na caixa de diálogo Customize, clique na guia Commands.
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3. Clique no botão Add from file.
4. Na caixa de diálogo Abrir, no dropdown Examinar, vá para o diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS\AHP_AS13764.
5. Selecione o arquivo extahp.dll.
6. Clique sobre o botão Abrir.
7. Clique sobre o botão OK da janela Added Objects.
8. Clique no comando AHP, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, arrastando-o para
o final da barra de ferramentas Standard.
9. Na caixa de diálogo Customize, clique no botão Close e veja o resultado.

4

1
3

2

5

7

6

ARRASTE A
FERRAMENTA E
SOLTE AQUI

FERRAMENTA JÁ
ADICIONADA

9
8

10. Na caixa de diálogo AHP, selecione a imagem matricial dec_custo.
11. Clique no botão
e veja o resultado. Observe que a imagem dec_custo será adicionada no
painel da direita.
12. Repita o passo anterior (11) para adicionar as imagens APPs_Custo e Uso_T_Custo,
repectivamente.
13. Clique no botão Next.

11

9

10

12

13
VEJA O
RESULTADO
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14. Clique no botão Pref. Table.
15. Veja a escala de comparadores e clique sobre o botão Close.

14

15

VEJA OS
RESULTADOS

16.
17.
18.
19.

Dê um clique duplo na frente da imagem matricial Uso_T_Custo.
Na caixa de diálogo set preference value, digite 5.
Clique no botão OK.
Repita os passos 16, 17 e 18 para entrar com os outros valores.
16
DÊ UM CLIQUE DUPLO

19
ENTRE COM OS
VALORES ACIMA

17
18

20. Clique sobre o botão Compute e veja os resultados dos pesos. Observe que o valor da razão
de consistência é 0,037, como já mostrado anteriormente na demonstração matemática. Pelo fato
do valor da razão de consistência ser menor que 0,10, os pesos calculados para nosso modelo
são aceitáveis.
21. Clique no botão OK.
22. Na caixa de diálogo Save file as, na caixa de entrada Nome do arquivo, digite Pesos dentro do
diretório de trabalho C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS\AHP_AS13764.
23. Clique no botão Abrir.

20
22

VEJA OS
OS
VEJA
RESULTADOS
RESULTADOS
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21

Veja que a imagem matricial ahpResult1 (valores de custo variando de 1 a 100) será adicionada na
tabela de conteúdos.
24. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem matricial
ahpResult1 e, na janela de menu rápido, aponte para Data e, clique na opção Make Permanent.
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24
VEJA
VEJA OS
OS
RESULTADOS
RESULTADOS

25. Na caixa de diálogo Make ahpResult1 Permanent, vá para o diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
26. Na caixa de entrada Name, digite Custo_Total.
27. Clique no botão Save.
28. Na barra de ferramentas Standard, clique sobre a ferramenta Add Data .
29. Selecione a imagem matricial custo_total.
30. Clique no botão Add.
31. Na caixa de mensagem Create pyramids for Custo_Total (3047 x 3333), clique sobre o botão
Yes.
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29
30

27

31
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32. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem matricial
ahpResult1 e, na janela de menu rápido, clique na opção Remove.
33. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a paleta de cor (cores variando do custo 1 a
100) da imagem matricial Custo_Total e, na caixa de diálogo Select Color Ramp, no dropdown
da opção Color Ramp, selecione uma paleta de cor variando da cor vermelho (à esquerda) para
verde (à direita).
34. Marque a opção Invert.
35. Clique sobre o botão OK. Veja nos resultados que os custos mais elevados (tendendo a 100) são
agora representados pela cor vermelha e custos mais baixo (tendendo a 1) são representados
pela cor verde.

33
32
34
35

VEJA OS
RESULTADOS

OBS: É possível também, caso não utilize o comando AHP, obter a imagem matricial de custo total
por meio do comando Raster Calculator do Spatial Analyst. Como mostrado na figura abaixo, basta
multiplicar cada peso, pela sua respectiva imagem de custo individualizada, somando-a às demais.
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OUTRA OPÇÃO DE
MAPEAMENTO VIA
“RASTER CALCULATOR”

6.5. DETERMINAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE DISTÂNCIA E DIREÇÃO DE
CUSTO
IMAGEM MATRICIAL DE DISTÂNCIA DE CUSTO
As funções de custo são similares às euclidianas, mas em vez de calcular a distância real a partir de
um ponto até o outro, as funções de custo determinam a menor distância ponderada (ou custo de
viagem acumulada) de cada pixel para o pixel mais próximo à partir do pixel de origem. As funções de
ponderação são aplicáveis de distância a distância, em unidades de custo, e não em unidades
geográficas. A função de distância de custo exige sempre uma imagem matricial de origem e uma
imagem matricial de custo. A distância de custo de cada pixel é calculada de acordo com as
equações mostradas na Figura 7.

DISTÂNCIA DE CUSTO DO PIXEL ADJACENTE

DISTÂNCIA DE CUSTO DO PIXEL EM DIAGONAL

PIXEL33

PIXEL42

PIXEL51

PIXEL52

PIXEL53

PIXEL51

PIXEL53 (CUSTO 3)

PIXEL33 (CUSTO 3)

PIXEL52 (CUSTO 2)

PIXEL42 (CUSTO 2)
)
PIXEL51 (CUSTO 1)

PIXEL51 (CUSTO 1)

EQUAÇÃO DA DISTÂNCIA DE CUSTO DO PIXEL
ADJACENTE

DISTÂNCIA DE CUSTO DO PIXEL
EM DIAGONAL

 custo1 + custo2 
DCP52 = resolução ∗ 

2



 custo1 + custo2 
DCP42 = 1,4142 * resolução ∗ 

2



 custo2 + custo3 
DCP53 = DCP' 52 +resolução ∗ 

2



 custo2 + custo3 
DCP33 = DCP' 42 +1,4142 * resolução ∗ 

2



DCPLC = Distância de Custo do Pixel da linha e coluna n.
DCP’LC = Distância de Custo do Pixel calculado anterior da linha e coluna n.

Figura 7. Equações para o cálculo da distância de custo.
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EXEMPLO PRÁTICO DA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA DE CUSTO (COST DISTANCE): visando
compreender detalhadamente, passo a passo, a etapas necessárias para a geração da imagem
matricial de distância de custo, vamos tomar como exemplo os dados das imagens matriciais de
origem e de custo mostradas na Figura 8.

IMAGEM MATRICIAL
DE DISTÂNCIA DE

=

CUSTO
(COST DISTANCE)

IMAGEM MATRICIAL DE
ORIGEM

IMAGEM MATRICIAL DE
CUSTO

(a)

(b)

Figura 8. Imagens matriciais de origem (a) e de custo (b) utilizadas para a geração da imagem
matricial de distância de custo.

Abaixo serão mostradas todas as etapas necessárias para a geração da imagem matricial de
distância de custo.

PRIMEIRA ETAPA:
A partir dos pixels (PIXEL15 e PIXEL51) da imagem matricial de origem
dos seus pixels vizinhos (PIXEL14, PIXEL24, PIXEL25, PIXEL41, PIXEL42
equações mostradas na Figura 7 para determinação da Distância de
(Figura 9) (Tabela 11). Posteriormente, deve-se preparar uma lista de
maior valor calculado.

e custo, baseado nos valores
e PIXEL52) deve-se utilizar as
Custo de cada Pixel (DCPLC)
DCPLC, indo do menor para o

PRIMEIRA ETAPA DE CÁLCULO

Figura 9. Distâncias de Custo dos Pixels (DCPs) obtidos na primeira etapa de cálculo.

32

Tabela 11. Cálculos para obtenção da Distância de Custo dos Pixels (DCPs) da primeira etapa.
EQUAÇÃO

CÁLCULOS

 custo1 + custo 2 
= resolução ∗ 

2



SEQUÊNCIA

 1 + 100 
DCP (PIXEL 14 ) = 10 ∗ 
 = 505
 2 

1

 custo 1 + custo 2 
DCPLC = 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 1
DCP (PIXEL 24 ) = 1,4142 * 10 ∗ 
 = 14,1421
 2 

2

 custo 1 + custo 2 
DCPLC = resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 25 ) = 10 ∗ 
 = 505
 2 

3

 custo 1 + custo 2 
DCPLC = resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 41 ) = 10 ∗ 
 = 505
 2 

4

DCPLC

 custo 1 + custo 2 
= 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 1
DCP (PIXEL 42 ) = 1,4142 * 10 ∗ 
 = 14,1421
 2 

5

DCPLC

 custo 1 + custo 2 
= resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 52 ) = 10 ∗ 
 = 505
 2 

6

DCPLC

SEGUNDA ETAPA:
A partir dos dois menores valores de DCPLC (PIXEL24 e PIXEL42) da imagem matricial de custo,
baseado nos valores dos seus pixels vizinhos (PIXEL13, PIXEL23, PIXEL31, PIXEL32, PIXEL33, PIXEL34,
PIXEL35, PIXEL43 e PIXEL53) deve-se utilizar as equações mostradas na Figura 7 para determinação
da Distância de Custo de cada Pixel (DCPLC) (Figura 10) (Tabela 12). Posteriormente, deve-se
preparar uma lista de DCPLC, indo do menor para o maior valor calculado.
SEGUNDA ETAPA DE CÁLCULO

Figura 10. Distâncias de Custo dos Pixels (DCPs) obtidos na segunda etapa de cálculo.
Tabela 12. Cálculos para obtenção da Distância de Custo dos Pixels (DCPs) da segunda etapa.
EQUAÇÃO

CÁLCULOS

SEQUÊNCIA

 1 + 100 
DCP (PIXEL 13 ) = 14,1421 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 728,32
 2 

7

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 23 ) = 14,1421 + 10 ∗ 
 = 269 .1422
 2 

8

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 31 ) = 14,1421 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 728,32
 2 

9

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 32 ) = 14,1421 + 10 ∗ 
 = 269,1422
 2 

10

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 1
DCP (PIXEL 33 ) = 14,1421 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 228,2843
 2 

11

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 34 ) = 14,1421 + 10 ∗ 
 = 269,1422
 2 

12

DCPLC = DCP LC

 custo1 + custo 2 
+ 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 35 ) = 14,1421 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 728,32
 2 

13

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 43 ) = 14,1421 + 10 ∗ 
 = 269,1422
 2 

14

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 100 
DCP (PIXEL 53 ) = 14,1421 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 728,32
 2 

15

DCPLC = DCP LC
'

'

 custo1 + custo 2 
+ 1,4142 * resolução ∗ 

2
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TERCEIRA ETAPA:
A partir do menor valor de DCPLC (PIXEL33) da imagem matricial de custo, baseado nos valores dos
seus pixels vizinhos (PIXEL22 e PIXEL44) deve-se utilizar as equações mostradas na Figura 7 para
determinação da Distância de Custo de cada Pixel (DCPLC) (Figura 11) (Tabela 13). Posteriormente,
deve-se preparar uma lista de DCPLC, indo do menor para o maior valor calculado.

TERCEIRA ETAPA DE CÁLCULO

Figura 11. Distâncias de Custo dos Pixels (DCPs) obtidos na terceira etapa de cálculo.
Tabela 13. Cálculos para obtenção da Distância de Custo dos Pixels (DCPs) da terceira etapa.
EQUAÇÃO

CÁLCULOS

SEQUÊNCIA

 custo1 + custo2 
+ 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 22 ) = 28,2843 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 388,9087
 2 

16

 custo1 + custo2 
DCPLC = DCP ' LC + 1,4142 * resolução ∗ 

2



 1 + 50 
DCP (PIXEL 44 ) = 28,2843 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 388,9087
 2 

17

DCPLC = DCP LC
'

QUARTA ETAPA:
A partir dos dois menores valores de DCPLC (PIXEL22 e PIXEL44) da imagem matricial de custo,
baseado nos valores dos seus pixels vizinhos (PIXEL11, PIXEL12, PIXEL21, PIXEL45, PIXEL54 e
PIXEL55) deve-se utilizar as equações mostradas na Figura 7 para determinação da Distância de
Custo de cada Pixel (DCPLC) (Figura 12) (Tabela 14).

QUARTA ETAPA DE CÁLCULO

Figura 12. Distâncias de Custo dos Pixels (DCPs) obtidos na quarta etapa de cálculo.
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Tabela 14. Cálculos para obtenção da Distância de Custo dos Pixels (DCPs) da segunda etapa.
EQUAÇÃO

CÁLCULOS

SEQUÊNCIA

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + 1,4142 * resolução ∗ 

2



 50 + 100 
DCP (PIXEL 11 ) = 388,9087 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 1449,5688
2



18

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ resolução ∗ 

2



 50 + 100 
DCP (PIXEL 12 ) = 388,9087 + 10 ∗ 
 = 1138,9087
2



19

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ resolução ∗ 

2



 50 + 100 
DCP (PIXEL 21 ) = 388,9087 + 10 ∗ 
 = 1138,9087
2



20

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ resolução ∗ 

2



 50 + 100 
DCP (PIXEL 45 ) = 388,9087 + 10 ∗ 
 = 1138,9087
2



21

DCPLC = DCP ' LC

 custo1 + custo 2 
+ resolução ∗ 

2



 50 + 100 
DCP (PIXEL 54 ) = 388,9087 + 10 ∗ 
 = 1138,9087
2



22

 50 + 100 
DCP (PIXEL 55 ) = 388,9087 + 1,4142 * 10 ∗ 
 = 1449,5688
2



23

 custo1 + custo 2 
DCPLC = DCP ' LC + 1,4142 * resolução ∗ 

2



IMAGEM MATRICIAL DE DIREÇÃO DE CUSTO
Ao contrário da direção angular, cada pixel da imagem matricial de custo recebe um código que
indica a direção do próximo pixel de custo mínimo. Toda função de direção de custo exige sempre
uma imagem matricial de origem e uma imagem matricial de custo. A Figura 13 apresenta a direção e
código a ser atribuído à imagem matricial de direção de custo.

Figura 13. Direção e código a ser atribuído à imagem matricial de direção de custo.

EXEMPLO PRÁTICO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE CUSTO (COST DIRECTION): observe, na
Figura 14, que após a utilização da função de direção de custo, os pixels representados pelo valor 1
(um) na imagem matricial de origem, são codificados com o valor 0 (zero) na imagem matricial de
direção de custo e os demais pixels são codificados de acordo com a direção do próximo pixel de
custo mínimo, baseado nos valores de direção e códigos mostrados na Figura 13.

=

IMAGEM MATRICIAL
DE ORIGEM
(a)

IMAGEM MATRICIAL
DE CUSTO
(b)

IMAGEM MATRICIAL DE
DIREÇÃO DE CUSTO
(c)

Figura 14. Exemplo prático da função de direção de custo, mostrando as imagens matriciais de
origem (a) e de custo (b) utilizadas para a geração da imagem matricial de direção de custo (c).
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A Tabela 15 mostra o resumo das funções de distância e direção de custo, após os exemplos
práticos mostrados, passo a passo, neste livro.

Tabela 15. Resumo das funções de distância e direção de custo.
IMAGENS MATRICIAIS

RESUMO

DISTÂNCIA DE CUSTO

representa como os custos acumulam à medida que
você se afasta da origem.

DIREÇÃO DE CUSTO

determina o rumo para a posição mais fácil (menor
custo) de volta a origem.

GERAÇÃO DAS IMAGENS MATRICIAIS DE DISTÂNCIA E DIREÇÃO DE CUSTO NO ARCGIS 9.3
1. No dropdown da opção Spatial Analyst, aponte para Distance, e clique sobre a opção Cost
Weighted.
2. Na caixa de diálogo Cost Weighted, no dropdown da opção Distance to, selecione o shapefile
Origem_Parque_Estadual_Forno_Grande.
3. No dropdown da opção Cost raster, selecione a imagem matricial Custo_Total.
4. Marque a opção Create direction.
5. Na caixa de entrada Create direction, digite Direc_Custo dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
6. Na caixa de entrada Output raster, digite Dist_Custo dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
7. Clique no botão OK e veja os resultados.
8. Na tabela de conteúdos, desative a imagem matricial Dist_Custo e veja os resultados.

2
4
3

6

5

1
7

8

VEJA
VEJA OS
OS
RESULTADOS
RESULTADOS

VEJA OS
RESULTADOS

6.6. DETERMINAÇÃO DA IMAGEM VETORIAL DE CAMINHO MAIS CURTO
(SHORTEST PATH) ENTRE DOIS PONTOS
Na física e matemática, sabemos que o menor caminho entre dois pontos é uma linha reta.
Entretanto, a função de caminho mais curto (Shortest Path) determina o caminho de menor
resistência entre dois pontos.
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A função de caminho mais curto utiliza as imagens matriciais de distância e direção de custo para
determinar uma rota de custo efetivo entre uma origem e um destino. Como exemplo, neste livro,
nosso objetivo é utilizar a função de caminho mais curto para determinar o melhor caminho (de menor
custo) para interligar os Parques Estaduais de Forno Grande e Pedra Azul, por meio de Corredores
Ecológicos.
Em uma análise de caminho mais curto, os oito vizinhos de um pixel são avaliados e o caminho se
move para o pixel com o menor valor de distância de custo, como podemos visualizar na Figura 15.
O processo se repete até que a origem e o destino sejam conectados. O caminho completo
representa a menor soma dos valores dos pixels entre os pontos de origem e destino.

CAMINHO MAIS
CURTO

DISTÂNCIA DE
CUSTO

Figura 15. Exemplo prático da função de caminho mais curto, para um determinado trecho que liga
os Parques Estaduais de Forno Grande e Pedra Azul, ES.

1. No dropdown da opção Spatial Analyst, aponte para Distance, e clique sobre a opção Shortest
Path.
2. Na caixa de diálogo Shortest Path, no dropdown da opção Path to, selecione o shapefile
Destino_Parque_Estadual_Pedra_Azul.
3. No dropdown da opção Cost distance raster, selecione a imagem matricial dist_custo.
4. No dropdown da opção Cost direction raster, selecione a imagem matricial direc_custo.
5. Na caixa de entrada Output features, digite Corredores dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
6. Clique no botão OK e veja os resultados.
7. Na tabela de conteúdos, arraste o shapefile Origem_Parque_Estadual_Forno_Grande para
cima do shapefile Corredores, ativando-o.
8. Novamente, arraste o shapefile Destino_Parque_Estadual_Pedra_Azul para cima do shapefile
Origem_Parque_Estadual_Forno_Grande, ativando-o.
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3
4
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5
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6.7. DELIMITAÇÃO DOS CORREDORES INDIVIDUALIZADOS
Neste tópico vamos aplicar técnicas de edição, com o intuito de calcular a largura, em quilômetros,
dos corredores A, B, C e D, que interligam o Parque Estadual Forno Grande e Pedra Azul, ES.

INDIVIDUALIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO A
Neste tópico, vamos individualizar o Corredor_A. Posteriormente, você deverá utilizar os
conhecimentos adquiridos neste tópico para individualizar o Corredor_B, Corredor_C e Corredor_D.
1. Na tabela de conteúdos, desative o shapefile Limite_Area_Estudo.
2. Na barra de ferramentas Tools, clique sobre a ferramenta Select features
pressionada a tecla Shift e selecione os 2 segmentos lineares do Corredor_A.

, mantenha

SEGMENTO 2

2
SEGMENTO 1

1

3. Novamente, na barra de ferramentas Tools, clique sobre a ferramenta Zoom In
e arraste uma
caixa em diagonal como mostrado na figura abaixo à esquerda. Veja o resultado na figura
abaixo à direita.

3

CAIXA DE ZOON IN
DIAGONAL
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4. Na barra de ferramentas Standard, clique sobre a ferramenta Editor Toolbar .
5. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção e Start Editing.
6. Na caixa de diálogo Start Editing, selecione C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS que
apresenta o tipo Shapefiles / dBase Files.
7. Clique no botão OK.

6

5
7

8. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção Snapping.
9. Na
caixa
de
diálogo
Snapping
Environment,
para
o
shapefile
Destino_Parque_Estadual_Pedra_Azul, marque as opção Vertex, Edge e End.
10. Nesta mesma caixa de diálogo, para o shapefile Corredores, marque a opção End.
11. Feche a caixa de diálogo Snapping Environment.
12. Na barra de ferramentas Editor, no dropdown da opção Target, selecione o shapefile
Corredores.

11
12

8

9
10

13. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre a ferramenta Sketch Tool .
14. Espere o ponteiro do mouse ser atraído pelo futuro Corredor_A. Após a atração, dê um clique
com o botão esquerdo do mouse. Digitalize o restante do corredor até que este seja atraído
pelo polígono do shapefile Parque_Estadual_Pedra_Azul. Após a atração, dê um clique com o
botão esquerdo do mouse e, finalmente, clique sobre a tecla F2 do teclado para terminar a
edição. Veja o resultado na figura abaixo à direita.
PONTEIRO DO MOUSE
ATRAÍDO
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15. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre a ferramenta Edit Tool .
16. Mantenha pressiona a tecla Shift e clique no SEGMENTO 2 como mostrado na figura abaixo à
esquerda.
17. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção Merge.
18. Na caixa de diálogo Merge, selecione o segmento Corredores – 240542. Este irá receber o
segmento Corredores – 0 após fusão.
19. Clique sobre o botão OK.

16

17

18
19
SEGMENTO 2 A SER
SELECIONADO

20. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção Stop Editing.
21. Na caixa de diálogo Save, clique no botão Sim.
22. Após o término da edição, novamente, na barra de ferramentas Tools, clique sobre a ferramenta
Select features
, mantenha pressionada a tecla Shift e selecione os 2 segmentos
(SEGMENTO 1 – 22A e SEGMENTO 2 – 22B) lineares do Corredor_A.

22

B

20
22
21

SEGMENTO 2

A

SEGMENTO 1

23. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre o shapefile Corredores,
aponte para Data e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Export Data.
24. Na caixa de diálogo Export Data, digite Corredor_A dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.
25. Clique sobre o botão OK.
26. Na caixa de mensagem ArcMap que contém a pergunta Do you want to add the exported data
to the map as a layer? (Você quer adicionar os dados exportado para o ArcMap como uma
layer?), clique sobre o botão Sim. Veja que o novo Corredor_A foi adicionado na tabela de
conteúdos.
27. Na tabela de conteúdos, clique sobre o símbolo do shapefile Corredor_A, deixe sua cor de
preto (Color = Black) e espessura de 2 pontos (width = 2) e veja o resultado.
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23

25
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Agora, os SEGMENTOS 1 e 2 do Corredor_A deverão ser fundidos para posterior cálculo do
comprimento e largura.
28. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção e Start Editing.
29. Na caixa de diálogo Start Editing, selecione C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS que
apresenta o tipo Shapefiles / dBase Files.
30. Clique no botão OK.
31. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre a ferramenta Edit Tool .
32. Mantenha pressiona a tecla Shift e clique no SEGMENTO 1 e depois no SEGMENTO 2 como
mostrado na figura do meio abaixo.
33. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção Merge.
SEGMENTO 2

28

32
33

SEGMENTO 1

34. Na caixa de diálogo Merge, selecione o segmento Corredores – 240542. Este irá receber o
segmento Corredores – 0 após fusão.
35. Clique sobre o botão OK.
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36. Na barra de ferramentas Editor, clique no dropdown da opção Editor e, na janela de menu
rápido, clique na opção Stop Editing.
37. Na caixa de diálogo Save, clique no botão Sim.
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CÁLCULO DO COMPRIMENTO E LARGURA DO CORREDOR A
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre o shapefile Corredor_A e,
na janela de menu rápido, clique sobre a opção Open Attribute Table.
2. Na tabela Attributes of Corredor_A, clique no botão Options e, na janela de menu rápido,
clique em Add Field.
3. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada da opção Name, digite Comprim.
4. No dropdown da opção Type, selecione Double.
5. Clique no botão OK.

3
2
1
4

5

6.
7.
8.
9.

Novamente, clique no botão Options e, na janela de menu rápido, clique em Add Field.
Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada da opção Name, digite Largura.
No dropdown da opção Type, selecione Double.
Clique no botão OK.

6
7

8
9
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10. Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Comprim e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Calculate Geometry.
11. Na caixa de diálogo Calculate Geometry, clique sobre o botão Yes.

10

12.
13.
14.
15.

11

Na caixa de diálogo Calculate Geometry, no dropdown da opção Property, selecione Length.
No dropdown da opção Units, selecione Meters[m].
Clique no botão OK.
Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Largura e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Field Calculator.

12
15
13
14
LARGURA DOS CORREDORES ECOLÓGICOS
De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996, publicada no DOU no 217,
o
de 7 de novembro de 1996, Seção 1, páginas 23069-23070, Art. 3 , a largura a largura dos
corredores será fixada previamente em 10% (dez por cento) do seu comprimento total, sendo que a
largura mínima será de 100 m. Para consultar na íntegra esta resolução, basta consultar o ANEXO A
deste livro.
16. Na caixa de diálogo Field Calculator, no painel da opção Fields, dê um clique duplo sobre o
campo Comprim. Observe que este campo será adicionado no painel da opção Largura =.
17. Clique sobre o botão
(sinal de multiplicação).
18. No painel da opção Largura =, digite 10 / 100.
19. Clique no botão OK. Veja que a largura do Corredor_A será de 1455,911422 m.
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18

19
20. Na barra de ferramentas Standard, abra o ArcToolbox, clicando no ícone ArcToolbox .
21. No ArcToolbox, expanda a opção Analysis Tools e Proximity. Posteriormente, dê um clique
duplo sobre a ferramenta Buffer.
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22. Na caixa de diálogo Buffer, no dropdown da opção Input Features, selecione o shapefile
Corredor_A.
23. Na caixa de entrada Output Feature Class, digite Corredor_A_Largura dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_Corredores_Ecologicos_ArcGIS.

LARGURA DE CADA LADO DO BUFFER
Como a largura calculada do Corredor_A foi de 1455,911422 m, cada lado do Buffer deverá ser de
727,9557 m (1455,911422 / 2 = 727,9557 m), ou seja, a metade da largura.

24.
25.
26.
27.

Na caixa de entrada da largura do buffer, digite 727,9557.
No dropdown da opção de unidade de medida do buffer, selecione Meters.
Clique no botão OK.
Feche o ArcToolbox.

22
23
25
21

27

24
26

Abaixo, é mostrado o Corredor_A_Largura após a utilização do comando buffer e, finalmente, após
a formatação da janela Data View. Posteriormente, caso necessite, faça o layout do Corredor_A,
utilizando as técnicas mostradas por Santos et al. (2010) no capítulo 3 do livro “ArcGIS 9.3 TOTAL –
Aplicações para Dados Espaciais”, intitulado “Elaborando Mapas no ArcMap”.
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CORREDOR ECOLÓGICO A
Comprimento = 14,559 km
Largura = 1,4559 km

DELIMITAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS B, C e D
De posse de todo o conhecimento adquirido nos tópicos anteriores, delimite os corredores ecológicos
B, C e D.
A Figura 16 mostra os corredores ecológicos B, C e D e suas respectivas tabelas de atributos.
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CORREDOR
ECOLÓGICO B
CORREDOR ECOLÓGICO B
Comprimento = 14,599 km
Largura = 1,4599 km

CORREDOR
ECOLÓGICO C
CORREDOR ECOLÓGICO C
Comprimento = 14,837 km
Largura = 1,4837 km

CORREDOR
ECOLÓGICO D
CORREDOR ECOLÓGICO D
Comprimento = 15,365 km
Largura = 1,5365 km

Figura 16. Corredores ecológicos B, C e D e suas respectivas tabelas de atributos.
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AQUISIÇÃO DE LIVROS E SOFTWARES NO SITE MUNDO DA GEOMÁTICA
É com grande satisfação que agradecemos seu interesse em ter adquirido este material bibliográfico.
O propósito da equipe de pesquisa orientada pelo professor Dr. Alexandre Rosa dos Santos
(coordenador da home-page MUNDO DA GEOMÁTICA: www.mundogeomatica.com.br) é
desenvolver livros e softwares com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos usuários de diferentes áreas de conhecimento, reforçando suas habilidades e
competências.

7. EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1. Baseado nas imagens matriciais de origem e de custo mostradas abaixo, com resolução espacial
de 10 metros, determine, matematicamente, a imagem matricial de:
a) Distância em linha reta.
b) Distância de custo.
c) Direção de custo.

IMAGEM MATRICIAL DE ORIGEM

IMAGEM MATRICIAL DE CUSTO

(a)

(b)

2. De acordo com a matriz de comparação pareada mostrada abaixo, utilize método AHP, proposto
por Saaty (1977), para determinar, matematicamente:
a) Os pesos estatísticos de cada fator.
b) A razão de consistência.

Matriz de comparação pareada.
Fatores
Declividade
APPs
Uso da Terra
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Declividade
1
2
5

APPs
1/2
1
2

Uso da Terra
1/5
1/2
1

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BERGHER, I. S. B.. Estratégias para edificação de micro-corredores ecológicos entre
fragmentos de Mata Atlântica no Sul do Espírito Santo. Dissertação (Mestrado em Produção
Vegetal), Universidade Federal do Espírito Santo, junho de 2008.
BRASIL. Decreto-lei nº 3.833. Dispõe sobre a Estrutura Regimental do IBAMA, que estabelece a
devida alocação dos projetos de corredores ecológicos na estrutura.
BRASIL. Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 . Dispõe sobre a regulamentação do art. 225,
o
§ 1 , incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>.
Acesso em: 18 jul. 2008.
BRASIL. Lei Federal nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965, atualizada em 06.01.2001. Código
Florestal Brasileiro. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2010.
BRITO, F. Corredores ecológicos: uma estratégia integradora na gestão de ecossistemas.
Florianópolis, Ed. da UFSC, 2006. 273p.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (BRASIL) Resolução nº 29, de dezembro de 1994.
Dispões sobre vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (BRASIL). Resolução nº09, 24 de outubro de julho
de 1996. Dispõe sobre corredor de vegetação entre remanescentes como área de trânsito para a
fauna.
ESPIRITO SANTO (Estado). Decreto-lei nº 2273 - R, de 05 de junho de 2009. Dispõe sobre o
Banco de Áreas para Recuperação Florestal no Estado do Espírito Santo- BARFES. Disponível em:
<http://www.mpes.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2010
ESPIRITO SANTO (Estado). Lei Estadual nº 4.638, de 13 de abril de 1992. Dispões sobre a
obrigação dos proprietários de imóveis a promover o reflorestamento com espécies florestais
frutíferas em áreas marginais onde existem mananciais e reservatórios de água natural ou artificial.
Disponível em: <http://www.mpes.gov.b>. Acesso em 05 abr. 2010.
FONSECA, G. A. B.; ALGER, K.; PINTO, L. P.; ARAÚJO, M.; CAVALCANTI, R. Corredores de
biodiversidade: O Corredor Central da Mata Atlântica. In: IBAMA. Corredores ecológicos: uma
abordagem integradora de ecossistemas no Brasil. Arruda, M. B.; Sá, L. F. S. N. (Org.). Brasília:
IBAMA. 2004.
GOMES, L. F. A. M. et al. Tomada de Decisões em Cenários Complexos. São Paulo: Pioneira,
2004.
IBAMA. Corredores ecológicos: uma abordagem integradora de ecossistemas no Brasil. Moacir
Bueno Arruda; Luiz Fernando S. Nogueira de Sá (Org.).Brasília: IBAMA, 2004. 220p.
MARTINS, A. K. E.; SARTORI NETO, A.; MENEZES, I.C.; BRITES, R.S.; SOARES, V.P. Metodologia
para Indicação de Corredores Ecológicos por Meio de um Sistema de Informações Geográficas.
Anais, IX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos, Brasil, 11-18 setembro de 1998a,
INPE, p. 611-620.
ROSOT, M. A., BARCZAK, C. L. e COSTA, D. M. B. Análise da vulnerabilidade do manguezal do
Itacorubi à ações antrópicas utilizando imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento.
Florianópolis. Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. 2000. Disponível em:
<http//www.geodesia.ufsc.br>. 2003.
SAATY, T. L. A. Scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of mathematical
psychology, 15, p. 234-281, 1977.
SANTOS, A. R.; LOUZADA, F. L. R. O.; EUGENIO, F. C. ARCGIS 9.3 total : aplicações para dados
espaciais. Alegre, ES : CAUFES, 2010. 184 p.
SZMUCHROWSKI, M. A.; MARTINS, I. C. M. Geoprocessamento para a Indicação de corredores
ecológicos Interligando os fragmentos de florestais e áreas de proteção ambiental no Município de
Palmas, TO. Anais X SBSR, Foz do Iguaçu, Sessão Técnica Oral – Iniciação Científica. 21-26 abril
2001, INPE, p. 675-681.
VIANA, V. M. Biologia de manejo de fragmentos de florestas naturais.
In: CONGRESSO
FLORESTAL BRASILEIRO, 6., 1990, Campos do Jordão. Anais... Campos do Jordão: Sociedade
Brasileira de Silvicultura/Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, 1990. p.155.

47

ANEXO A

BIOMAS – Diretrizes para o manejo

RESOLUÇÃO CONAMA nº 9 de 1996

RESOLUÇÃO CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996
Publicada no DOU no 217, de 7 de novembro de 1996, Seção 1, páginas 23069-23070
Correlações:
•
Define “corredores remanescentes” citado no artigo 7º do Decreto nº 750/93

Define “corredor de vegetação entre remanescentes” como área de trânsito para a fauna.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de
06 de junho de 1990, e Lei nº 8.746, de 9 de dezembro de 1993, considerando o disposto na Lei nº 8.490, de 19 de novembro
de 1992, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e
Considerando o disposto no artigo 225 da Constituição Federal, em especial a definição de Mata Atlântica como
Patrimônio Nacional;
Considerando a necessidade de dinamizar a implementação do Decreto nº 750/93, referente à proteção da Mata Atlântica;
Considerando a necessidade de se definir “corredores entre remanescentes” citado no artigo 7o do Decreto nº 750/93,
assim como estabelecer parâmetros e procedimentos para a sua identificação e proteção, Resolve:
Art. 1o Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa de cobertura vegetal existente entre
remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de
área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes.
Parágrafo único. Os corredores entre remanescentes constituem-se:
a) pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas marginais definidas por lei:
b) pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de remanescentes, em especial,
às unidades de conservação e áreas de preservação permanente.
Art. 2o Nas áreas que se prestem a tal finalidade onde sejam necessárias intervenções visando sua recomposição
florística, esta deverá ser feita com espécies nativas regionais, definindo-se previamente se essas áreas serão de preservação
ou de uso.
Art. 3o A largura dos corredores será fixada previamente em 10% (dez por cento) do seu comprimento total, sendo que a
largura mínima será de 100 m.
Parágrafo único. Quando em faixas marginais a largura mínima estabelecida se fará em ambas as margens do rio.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO – Presidente do Conselho
EDUARDO DE SOUZA MARTINS - Secretário-Executivo
Este texto não substitui o publicado no DOU, de 7 de novembro de 1996.
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