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11 FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS NO ENTORNO DA ÁREA 

PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO VALE 

ENCANTADO 

11.1 A Mata Atlântica e os remanescentes Florestais localizados em Salvador 

A paisagem corresponde a certa porção do espaço, resultante da interação dinâmica 

e instável de atributos físicos, biológicos e antrópicos, que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem dela um conjunto único e indissociável (BERTRAND, 

1971). Para Metzger (1999), a paisagem representa um mosaico heterogêneo 

formado por unidades interativas, sendo essa heterogeneidade existente para pelo 

menos um fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação. 

A paisagem urbana é o resultado das mudanças do meio físico, provocadas pelo 

homem numa paisagem natural, modificada em sua dinâmica, ligada aos sistemas 

políticos e econômicos dominantes ao longo do processo histórico (BONAMETTI, 

2017). A urbanização e o processo de ocupação territorial desordenada acarretam em 

significativas perdas da biodiversidade nas cidades, evidenciando que a conservação 

da biodiversidade urbana representa um dos maiores desafios deste final de século, 

em função do elevado nível de perturbações antrópicas ocorridas nos ecossistemas 

naturais presentes nas cidades (GASCON et al., 2004). 

A urbanização ocasiona, dentre outros impactos, o processo de fragmentação dos 

habitats naturais, com isolamento das formações e populações remanescentes, 

alterações nos fluxos gênicos, intensificação das competições, alterações da estrutura 

e qualidade de habitats, extinções de espécies, perda de biodiversidade e de outros 

serviços ecossistêmicos (METZGER, 1998; BIERREGAARD et al., 1997) 

O bioma Mata Atlântica foi reconhecido como a 5ª área mais importante do Planeta 

para conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000; FONSECA, 1997), por 



264 

 

 

Apoio: 

ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSIDIAR A CRIAÇÃO DA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO 

VALE ENCANTADO 

apresentar altos índices de endemismos, e ter sofrido intenso processo de 

fragmentação, perdendo mais de 75% de sua cobertura vegetal; Estima-se que 72% 

da população brasileira reside em áreas urbanas do bioma, gerando um maior desafio 

para sua conservação (SOS MATA ATLÂNTICA, 2014). 

O Vale Encantado está localizado em Salvador, cidade que está inserida 

integralmente no bioma Mata Atlântica, e cuja paisagem era totalmente florestada e 

formada por diferentes ecossistemas naturais (Figura 63). 

Figura 63 – Distribuição original da Mata Atlântica na cidade do Salvador. 

Fonte: Autoria própria. Base de dados do Geobahia - Bahia (2018). 

Originalmente a paisagem da cidade era completamente natural, com grande 

diversidade de ecossistemas, tipos de ambientes e elementos da paisagem, a saber: 
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rios, nascentes, floresta ombrófila densa, manguezais, restingas, áreas costeiras, 

praias, dunas, matas ciliares, encraves de cerrado, entre outros. A matriz (elemento 

da paisagem mais extenso e conectado, e que exerce a maior influência na dinâmica 

da paisagem) era florestada, por consequência, apresentava grande diversidade 

biológica. 

No decorrer da sua história, em detrimento da urbanização e ocupação territorial, a 

cidade foi sofrendo destruição das suas áreas naturais, ocasionando em perda de 

significativa de sua cobertura florestal original. 

A situação da Mata Atlântica no município de Salvador evidencia visível degradação 

de suas áreas naturais e intenso processo de fragmentação. Em 2013, o Ministério 

Público do Estado da Bahia, através das 3.ª e 5.ª Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente da Capital, concluiu o Diagnóstico da Vegetação do Bioma Mata Atlântica 

de Salvador, no qual foram mapeados e quantificados os estágios sucessionais dos 

remanescentes existentes. De acordo com este mapeamento, cerca de 84% de toda 

a vegetação de Mata Atlântica da cidade já foi destruída.  

Em 2013, foram identificados apenas 5.249 ha, classificados em estágios inicial (2.251 

ha – 3,3%), médio (2.950 ha – 4,3%) e avançado de regeneração (48 ha – 0,07%), 

encontrando-se dispersos e isolados na paisagem da cidade como ilhas de florestas, 

circundadas por grande urbanização.  

Atualmente em Salvador, existem poucas manchas (fragmentos florestas), cujo 

tamanho, forma e distribuição espacial são variadas, imersas numa matriz totalmente 

convertida em áreas urbanas (Figura 64). 

Considerando a configuração da paisagem atual, pode-se afirmar que a situação da 

Mata Atlântica e de suas espécies florestais em Salvador é muito grave; foram 

identificados apenas 11% de remanescentes florestais do Bioma (SOS MATA 

ATLANTICA, 2014; INPE, 2017), ou seja, ocorreu supressão de quase 90% dos 

habitats naturais. Esse índice é extremamente preocupante segundo a Teoria dos 
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Limiares de extinção, a qual sugere extinção em massa das espécies em paisagens 

naturais que sofreram redução de até 70% da sua cobertura vegetal natural (FAHRIG, 

2003). 

Figura 64 – Analise da paisagem da cidade do Salvador, evidenciando intenso processo de 
fragmentação e conversão da matriz para áreas urbanas. 

 

Fonte: Autoria própria. Base de dados MPBA (2013). 

Entende-se por limiares, pontos ou zonas de mudança abrupta (ou em curtos 

intervalos) do estado de uma matéria ou de um sistema, ou seja, mudanças que não 

obedecem a um padrão linear. Na ecologia, esses limiares são descritos através das 

perdas aceleradas no número de espécies em decorrência da degradação ou redução 

de ambientes naturais. O ponto em que ocorre essa perda acelerada, geralmente 

associada à quantidade de vegetação nativa remanescente na paisagem, é chamado 

de limiar de extinção (RIGUEIRA e MARIANO-NETO, 2013; RIGUEIRA, 2011). 
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Além da questão dos limiares, conforme já explicitado, evidencia-se que as maiores 

manchas existentes (fragmentos florestais) (Figura 64) são “relativamente pequenas”, 

inferiores a 1.000 ha, apresentam formas distintas, e estão desconectadas, bastante 

susceptíveis a outro efeito, o de borda. Dentre as inúmeras consequências, este 

também ocasiona alterações na composição das espécies tipicamente florestais.  

A perda de habitat, a fragmentação florestal e os processos associados, em virtude 

da urbanização e da ocupação territorial, tornam a situação bastante preocupante; a 

matriz da paisagem, antes florestal, atualmente é composta por áreas urbanas 

antropizadas e quase que totalmente desprovidas de vegetação natural ou plantada 

(arborização urbana), de baixa permeabilidade. Assim, adicionada a desconexão das 

áreas remanescentes, a matriz dificulta o deslocamento das espécies ao longo da 

paisagem, comprometendo processos biológicos essenciais à manutenção da 

biodiversidade local (migração, fluxo gênico, variabilidade genética, densidade 

populacional, perpetuação das espécies tipicamente florestais, extinções, dentre 

outros), como ocorre com o fragmento do Parque da Cidade. 

A Figura 65 mostra uma vista aérea do Parque da Cidade, um dos poucos fragmentos 

florestais remanescentes de Salvador, circundado por áreas urbanizadas. A 

conversão da matriz da Paisagem antes florestada, e atualmente antropizada, é 

impermeável e dificulta o deslocamento das espécies ao longo da paisagem, 

comprometendo processos biológicos essenciais à manutenção da biodiversidade 

local. 



268 

 

 

Apoio: 

ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSIDIAR A CRIAÇÃO DA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO 

VALE ENCANTADO 

Figura 65 – Vista aérea do Parque da Cidade 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Baseado na Teoria de Biogeografia de Ilhas, onde a diversidade de espécies da ilha 

aumenta somente por imigração de outras ilhas ou de uma massa continental, 

denominada fonte (RICKLEFS, 2003), a densidade dessa biodiversidade é dada 

através do balanço entre imigração e extinção das espécies, sendo influenciado pelo 

tamanho e isolamento da ilha. 

11.2  Principais Remanescentes Florestais de Salvador e o Parque Ecológico 

do Vale Encantado 

A partir da análise das imagens de Satélite de 2017, identificou-se que os principais 

remanescentes existentes estão concentrados na porção central da cidade, a saber: 

Remanescentes na APA Joanes-Ipitanga, Avenida Paralela, Parque Ecológico do 

Vale Encantado, Parque Metropolitano de Pituaçu, Reserva 19BC, Parque da Cidade, 
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e Parque Zoobotânico. Destacam-se também os remanescentes na Base Naval de 

Aratu, na APA Bacia do Cobre e no Parque São Bartolomeu (Figura 66). 

Esses fragmentos são verdadeiras ilhas de florestas remanescentes - rodeadas por 

áreas urbanizadas e alteradas – porém, possuem extrema importância biológica, 

porque representam as últimas áreas de “refúgio” para as espécies naturais 

sobreviventes, principalmente aquelas localizadas na parte central, no entorno da 

Avenida Luis Viana Filho (Avenida Paralela). 

Figura 66 – Principais Remanescentes Florestais de Mata Atlântica em Salvador – Bahia, em 2017. 
As maiores manchas estão concentradas na porção central da cidade. 

 

Fonte: Autoria própria. Base de dados MPBA (2013). 

O Parque Ecológico do Vale Encantado e seu entorno florestal contíguo, com cerca 

de 100 ha, e o Parque Metropolitano de Pituaçu, com 390 ha (Neves, 2011), 
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correspondem às principais áreas núcleo dessa porção, e imprescindíveis à 

manutenção das espécies tipicamente florestais sobreviventes (Figura 67). O Vale 

Encantado representa um dos principais remanescentes florestais da cidade, de 

grande relevância para a conservação da biodiversidade regional e local, devido sua 

localização geográfica e ao seu grau de conservação. 

Figura 67 – Localização do Vale Encantado 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017) 

O Vale Encantado ainda apresenta um destaque maior, porque além da sua 

localização estratégica entre os demais fragmentos, apresenta diferentes 

fitofisionomias de Mata Atlântica (estágios inicial, médio e avançado de regeneração), 

e ecossistemas distintos, como restinga, lagoas e áreas brejosas, com grande 

biodiversidade regional (biodiversidade Beta) e local (biodiversidade Alfa), 

indispensável para migração, reprodução de espécies nativas e repovoamento de 

áreas vizinhas. 
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A construção de rodovias como a Av. Paralela, na década de 70, foi um dos marcos 

do desmatamento nessa região, acarretando significativo isolamento dos 

remanescentes florestais, dividindo-os em dois grandes blocos longitudinais 

(leste/oeste). 

As rodovias são empreendimentos lineares considerados grandes vetores de 

fragmentação e isolamento de ambientes naturais. A construção de rodovias como a 

Av. Paralela, implica em danos ambientais de várias ordens: ocasiona aumento de 

emissão de ruídos poeira e gases, favorece aceleração de processos erosivos, 

carreamento de sólidos, assoreamento da rede de drenagem, alteração de cursos 

d’água, supressão de vegetação nativa, invasão de espécies exóticas, aumento da 

caça predatória e atropelamento de animais, entre outros impactos negativos. 

Além desses impactos gerados pelas rodovias, nos últimos 10 anos vem ocorrendo 

outro pico de desmatamento extensivo nessa área proveniente de intensa 

urbanização e falta de planejamento territorial – associado ao aumento da densidade 

demográfica, especulação imobiliária, implantação de condomínios, construção de 

novas rodovias adjacentes, implantação de linhas de transmissão, barramentos de 

rios, dentre outros aspectos – acirrando o processo de fragmentação dos 

remanescentes florestais também do ponto de vista transversal (norte/sul). Tal 

fenômeno vem resultando na perda significativa das características originais das 

áreas e o seu isolamento, comprometendo a manutenção das suas comunidades 

biológicas, conforme comentado anteriormente.  

O infomapa da Figura 68 destaca a fragmentação e destruição das áreas naturais da 

cidade de Salvador em decorrência da urbanização e da falta de planejamento 

territorial, principalmente na região da Av. Paralela, representando grandes ameaças 

à manutenção das comunidades biológicas. 
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Figura 68 – Infomapa destacando a urbanização como causa da fragmentação florestal em Salvador. 

 

Fonte: Autoria própria. Base de dados: Google Earth (2018). 

No caso específico do Parque de Pituaçu e do Parque Ecológico do Vale Encantado, 

a construção da estrutura viária da Avenida Pinto de Aguiar e a instalação de 

empreendimentos imobiliários no local, acarretou a perda de conectividade física entre 

essas áreas, atualmente bastante fragmentadas. É necessário garantir a integridade 

individual de cada área núcleo sendo imprescindível conectá-las fisicamente. A 

estratégia mais eficaz para garantir a gestão e conservação dessas áreas é através 

de Corredores Ecológicos. O Parque Metropolitano de Pituaçu e o Vale Encantado 
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são áreas núcleo, refúgios para a fauna e flora silvestres, porém estão cada vez mais 

desconectados fisicamente (Figura 69). 

Figura 69 – Localização do Vale Encantado e do Parque de Pituaçu. 

 

Fonte: Dantas (2018). 

Diante do exposto, torna-se emergencial a implementação de um modelo de gestão 

da paisagem capaz de reverter ou minimizar essa situação, extrapolando suas 

dimensões locais e abrangendo uma escala de paisagem – escala de ocorrência dos 

processos biológicos. Principalmente porque a paisagem da cidade evidencia 

baixíssima percolação (possibilidade de migração ao longo de toda a paisagem), e 

perda de área de cobertura florestal nativa superior a 70% (valor acima do estimado 

pela Teoria dos limiares de extinção). 
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11.3 Formação de Corredores Ecológicos 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei n. 9.985, de 

18/07/00, no seu Art. 2o, item XIX, os Corredores Ecológicos são porções de 

ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam Unidades de Conservação e 

possibilitam o fluxo de genes e o movimento da biota entre elas, facilitando a dispersão 

de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 

populações que demandam áreas com extensão maior do que aquela das unidades 

individuais. 

O mosaico de áreas naturais remanescentes em Salvador favorece a formação de 

Corredores Ecológicos; a exemplo do Macro Corredor de Todos os Santos, sugerido 

por Dantas (2018) (Figura 70). 

Considerando a extensão territorial desse Macro Corredor e o grau de isolamento de 

alguns fragmentos, realizamos um estudo para identificar áreas prioritárias para a 

implantação de corredores ecológicos no entorno da área proposta para criação do 

Refúgio de Vida Silvestre do Vale Encantado, visando priorizar a conservação das 

principais áreas-núcleo na paisagem da cidade. 
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Figura 70 – Corredor Ecológico “De Todos os Santos”. 

 

Fonte: Adaptado da apresentação de DANTAS, 2018. 

Foram realizados os seguintes passos metodológicos para mapeamento e 

identificação das áreas prioritárias: 

1. Modelagem matemática aplicada a softwares de geoprocessamento 

voltados para a Ecologia de Paisagem, Geografia e Urbanismo, atendendo 

os seguintes parâmetros: 

a) Distância máxima média de aproximadamente 2.000 metros entre os 

fragmentos para geração de ‘buffer’, que é um polígono ampliado 

radialmente com origem nos fragmentos florestais selecionados, unindo-

os em uma só área de influência. 
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b) Agrupamento de todos os fragmentos florestais mais próximos entre si, 

levando-se em consideração os aspectos e as características ecológicas 

descritas neste estudo. 

Assim, tendo em vista a importância biológica das áreas que compõem o Parque 

e sua Zona de Amortecimento (Dantas, 2018), sugere-se um corredor constituído por 

fragmentos que permitam a conectividade entre as Unidades de Conservação (APA 

Joanes-Ipitanga, Parque Ecológico do Vale Encantado, Parque Metropolitano de 

Pituaçu, Jardim Botânico e Reserva 19BC, APA Bacia do Cobre e Parque São 

Bartolomeu) e manchas predominantemente em estágios médios de regeneração, 

todos esses remanescentes apresentam uma distância máxima de 2.000 metros. 

Será necessário estabelecer conexão física em pontos “chave” entre os Mini-

Corredores, via recuperação de áreas degradadas e/ou implantação de passagens 

aéreas e terrestres de fauna nas rodovias, para minimizar os seus impactos negativos, 

assim como propor uma gestão conjunta em escala de paisagem para as áreas 

(conforme previsto no SNUC, uma gestão em mosaico), ainda que estas sejam 

compostas por diversas categorias (APA Joanes-Ipitanga - UC Estadual), Parque 

Ecológico do Vale Encantado - futura Unidade de Conservação Municipal, Parque 

Metropolitano de Pituaçu (área protegida estadual), Jardim Botânico – área estadual, 

Reserva 19BC- área federal do exército brasileiro, APA Bacia do Cobre e Parque São 

Bartolomeu (UCs Estaduais), áreas próximas ao Parque Costa Verde, consideradas 

como Áreas de Proteção de Recursos Naturais- APRNs no PDDU de Salvador – 

compostas por propriedades particulares. 

A implementação do Corredor favorecerá a manutenção das comunidades biológicas 

dessa região, além de possibilitar conectividade funcional com outros remanescentes 

da Mata Atlântica relevantes no contexto da paisagem da cidade (Figura 71). 
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Figura 71 – Área para implementação do Corredor Ecológico de Todos os Santos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O SNUC, no seu artigo 25, estabelece que as Unidades de Conservação, exceto Área 

de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devam possuir 

uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos, cujos 

limites poderão ser definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente (§ 1o e 

§ 2o). 

A escolha da implantação do corredor está atrelada, sobretudo aos objetivos dos 

gestores públicos e às características da área. Os gestores devem aproveitar as 

potencialidades e propor adaptações aos entraves presentes na paisagem, de modo 

a reduzir possíveis conflitos e tornar mais confiável o processo de tomada de decisão 

para o aumento da conectividade entre remanescentes de vegetação. Conforme 
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explicitado, o Vale Encantado está se tornando cada vez mais um fragmento isolado, 

que atualmente sofre diversas agressões e interferências antrópicas no seu entorno. 

Essas interferem significativamente na configuração da sua borda, trazendo 

consequências negativas como perda de área e alteração na composição das 

comunidades biológicas existentes. Sua importância para a conservação da 

biodiversidade da cidade é indiscutível, e para que o Parque Ecológico do Vale 

Encantado possa, de fato, cumprir esse papel é necessário realizar sua gestão nesse 

contexto de Corredores Ecológicos e efetivamente implementá-los. 

11.4 Considerações finais 

Ao se garantir a presença de áreas verdes no meio urbano, através de um 

planejamento e gestão da paisagem, viabiliza-se a sociedade a continuidade de 

serviços ecossistêmicos fundamentais para a qualidade ambiental, como o conforto 

térmico e acústico, promoção da qualidade do ar, da água, preservação do solo, 

promoção de espaços destinados à educação, lazer dentre outros. 

O município de Salvador foi desenvolvido sobre a Mata Atlântica, que se encontra sob 

grande ameaça nos dias atuais. A conservação do Vale Encantado e de outros 

remanescentes de Mata Atlântica da cidade será potencializada através da 

implementação de corredores ecológicos, os quais irão favorecer a manutenção dos 

serviços ecossistêmicos necessários a sobrevivência das espécies e também ao bem-

estar da população.  


