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Resumo - A expansão do uso e ocupação antrópica do espaço terrestre leva a uma severa fragmentação dos
habitats naturais. Corredores ecológicos podem facilitar o deslocamento de organismos entre fragmentos de
habitats e têm sido cada vez mais adotados como uma ferramenta para manter e restaurar a biodiversidade. A
teoria da metapopulação é uma das bases para os atuais estudos sobre corredores ecológicos. Esses estudos ainda
estão pouco desenvolvidos, especialmente em ecossistemas tropicais, carecendo de bases científicas sólidas
para apoiar a sua utilidade. No entanto, os efeitos da fragmentação florestal são tão severos que é justificável o
planejamento e a execução de medidas que busquem atenuá-las, apesar de não estarem disponíveis resultados
de pesquisas que demonstrem a eficácia ou mesmo o acerto destas medidas.
Termos de Indexação: Corredores ecológicos, fragmentação florestal, monitoramento, permeabilidade da
paisagem.

Ecological corridors as an instrument for the desfragmentation of tropical
forests
Abstract - The expansion of the human land use leads to a severe fragmentation of the natural habitats. Biological
corridors may facilitate the movement of organisms among habitat patches and have been frequently adopted
as a tool to conserve and restore biodiversity. Metapopulation theory gives the theoretical starting point for the
actual biological corridors studies, which are still in their infancy. There are not yet a solid scientific knowledge
to recommend the use of biological corridors as a tool in conservation biology. Nevertheless, the effects of forest
fragmentation are so severe that the planning and executing of strategies to attenuate it are justifiable, even though
research results demonstrating its effectiveness and benefits are not available.
Index terms: Biological corridors, forest fragmentation, monitoring, landscape permeability.

Introdução
A expansão do uso e ocupação antrópica do solo
tem como um de seus resultados uma generalizada
perda e fragmentação dos habitats naturais, que podem
levar ao maior evento de extinção global da história. A
perda de habitats naturais tem severas consequências
sobre a biodiversidade, ao afetar a taxa de crescimento
populacional, diminuir o comprimento e a diversidade da
cadeia trófica e alterar as interações das espécies, entre
outros efeitos negativos (Forero-Medina & Vieira, 2007).
Por sua vez, a fragmentação de habitats é considerada
como uma das maiores ameaças à conservação da
biodiversidade ainda existente (Crooks & Sanjayan,
2006; Brasil, 2006; Global..., 2006). Entendendo
a desfragmentação de habitats como a eliminação
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dos efeitos negativos da perda e da fragmentação de
habitats, necessita-se urgentemente de ações que visem
à desfragmentação dos habitats naturais restantes. A
conectividade, que é a habilidade de uma população ou
espécie de se locomover entre elementos da paisagem em
um mosaico de tipos de habitats (Hilty et al., 2006), é um
dos processos principais para a desfragmentação florestal
e, portanto, para a conservação de biodiversidade;
a promoção da conectividade entre áreas a serem
conservadas tem sido uma recomendação constante na
literatura (Hirsh, 2003a, 2003b; Crooks & Sanjayan,
2006; Davies & Pullin, 2007), especialmente com a
previsão de aceleração das mudanças climáticas (Philipps
& Gentry, 1994). Corredores ecológicos, elementos da
paisagem que aumente a habilidade de organismos de
se locomoverem entre manchas de seu habitat (Hilty et
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al., 2006), tem sido cada vez mais citados e adotados
como ferramenta para alcançar a conectividade (Noss,
1987; Vieira et al., 2002; Damschen et al., 2006; Hilty et
al., 2006). Os corredores ecológicos têm sido utilizados
nos Estados Unidos com resultados empiricamente
positivos desde o início do século 20, principalmente
direcionados para o manejo de espécies de caça em áreas
em desenvolvimento agrícola do centro-oeste norteamericano (Harris & Atkins, 1991). Outras alternativas
para impedir o isolamento de populações em fragmentos
de habitat, como por exemplo, a translocação artificial
de indivíduos, são possíveis para um número limitado
de espécies, alcançando somente uma pequena fração
da diversidade animal e vegetal de uma região.
O primeiro grande esforço no sentido de se construir
uma teoria sobre como os organismos lidam com
manchas desconectadas de habitat foi a teoria da
biogeografia de ilhas, de MacArthur & Wilson (1963,
1967), que formularam um modelo simples para
explicar o número de espécies encontradas em um local,
considerando que o número de espécies é o resultado de
um equilíbrio entre as taxas de imigração e extinção.
Tal modelo se encaixa razoavelmente bem nos dados de
números de espécies, tanto em ilhas verdadeiras quanto
em ilhas “virtuais”, como os fragmentos florestais, e
prediz que ilhas maiores terão mais espécies que ilhas
menores. O modelo de MacArthur e Wilson prediz que
pequenos fragmentos florestais suportarão populações
menores e menos espécies que fragmentos maiores, que
as comunidades insulares são mais pobres em espécies
que as comunidades continentais equivalentes e que a
riqueza diminui com o isolamento da ilha. Os trabalhos
de Bierregaard & Lovejoy (1988, 1989) confirmam a
predição desse modelo, que ainda hoje é importante no
estudo da ecologia de paisagens (Hilty et al., 2006). Esta
teoria forneceu aos conservacionistas uma base teórica
para exigir a criação de grandes reservas.
Na década de 1980, os cientistas perceberam que as
atividades humanas, ao fragmentar habitats naturais,
estavam transformando populações contínuas em
metapopulações perturbadas. Por consequência, o
conceito de metapopulação começou a substituir a
teoria da biogeografia de ilhas como o paradigma
predominante da biologia da conservação. Segundo
Hanski & Simberloff (1997), o modelo de metapopulação,
inicialmente elaborado por Levin (1969), considera que
o espaço é um mosaico, sendo possível distinguir entre
manchas do ambiente adequadas para a espécie em

questão e o restante do ambiente, denominado matriz,
talvez adequado para a migração de indivíduos entre
populações, mas inadequado para o estabelecimento
populacional. Ou seja, uma metapopulação é um
conjunto de populações localizadas em manchas de
habitats, inseridas em uma matriz onde a migração entre
as populações pode ser possível.
As dinâmicas metapopulacionais ainda incluem
extinção de populações e, através da migração de
indivíduos, recolonização de manchas onde houve
extinção da população e colonização de partes da matriz
que se tornaram manchas adequadas para a espécie
(Hanski & Gilpin, 1991). A condição básica para a
persistência em longo prazo de uma metapopulação é
que o número esperado de novas populações geradas
por cada população durante a sua existência seja maior
que um. No entanto, seja tal condição de reposição
alcançada ou não, uma metapopulação de populações
em uma rede mal conectada se encontra mais ameaçada
que uma metapopulação mais bem conectada (Hanski,
1998). Neste sentido, com a fragmentação florestal, o
isolamento de populações de uma espécie em pequenos
fragmentos florestais pode levar à perda de variabilidade
genética natural da espécie, principalmente devido ao
gargalo genético (em curto prazo) e à deriva genética
aleatória (em longo prazo) (Hall et al. 1996a; Seoane et
al., 2005). Assim, muitas espécies podem estar presentes
em locais que já não possuem capacidade de manter suas
populações em longo prazo (Hanski, 1998).
Estas pesquisas acima descritas somam-se a outras
publicações (por exemplo, Horskins et al., 2006), que
levaram à formação de uma opinião comum entre os
pesquisadores da biologia da conservação de que, além
da urgência de se estabelecerem medidas de proteção dos
remanescentes florestais, torna-se necessário restaurar
a interligação entre os fragmentos florestais, para que
a reprodução da fauna e da flora possa ocorrer entre
indivíduos de diferentes fragmentos florestais.
Preocupações em relação a esta perda de diversidade
biológica motivaram os estudiosos da biologia da
conservação a discutirem as ações necessárias para
aumentar o tamanho efetivo das populações (Meffe
& Carroll, 1997). Observações teóricas e empíricas
demonstraram que o aumento do intercâmbio de
indivíduos entre populações pode aumentar a persistência
populacional local e regional, principalmente para
populações pequenas e isoladas (Sjogren, 1991; Fahrig &
Merriam, 1994; Rosemberg et al., 1997). A importância
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de tal intercâmbio, tanto reduzindo as taxas de extinção
quanto aumentando as taxas de colonização, tornou-se
um paradigma na biologia da conservação (Simberloff,
1988; Doak & Mills, 1994; Hilty et al., 2006).

Fragmentação Florestal
Perturbações naturais sempre resultaram em algum
grau de fragmentação de habitats. No passado, áreas
perturbadas geralmente eram rodeadas por uma matriz
de estágios mais avançados da sucessão. Os animais
simplesmente se locomoviam desviando de ilhas de
perturbação (Csuti, 1991), podendo mesmo utilizar estas
áreas em estágios sucessionais menos avançados como
fontes de recursos. Contudo, as alterações causadas
pelo homem na cobertura vegetal original reverteram
esta situação matricial: as perturbações, permanentes
ou temporárias, dominam a paisagem; em muitas
regiões do planeta, as áreas ocupadas pelos ecossistemas
naturais são pequenas manchas rodeadas por áreas
ocupadas e utilizadas pelas atividades antrópicas. Este
processo é denominado fragmentação, definida como
a transformação de um habitat contínuo em manchas
de habitat, que variam em tamanho e forma (Fahrig,
2003). Estas pequenas manchas de ecossistemas
naturais, cercadas pelas atividades humanas, também
são chamadas de fragmentos ou remanescentes, e as
atividades humanas, que dominam a paisagem, de matriz
antrópica. Quando o ecossistema natural é uma floresta,
estas pequenas manchas de ecossistemas naturais são
denominadas fragmentos florestais, a exemplo do que
ocorre atualmente com os remanescentes de Mata
Atlântica.
Vários são os efeitos negativos da fragmentação
florestal sobre a sobrevivência da fauna e da flora nativa;
entre estes, um que merece destaque é o isolamento
reprodutivo. O mosaico de habitats que é gerado pelas
atividades humanas, incluindo manchas de ecossistemas
nativos, fragmentos antropogênicos e áreas agrícolas
e urbanas, apresenta probabilidades desprezíveis
de dispersão e estabelecimento de indivíduos de
parte da fauna (Janzen, 1990; Santos Filho, 1995). A
fragmentação pode levar a modificações nos padrões de
polinização e dispersão de sementes e, assim, acarretar
em modificações na diversidade e estrutura genética das
espécies tanto animais quanto vegetais, pois: a) altera
a composição dos agentes polinizadores e dispersores,
podendo alterar seus comportamentos; b) as espécies
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arbóreas das florestas tropicais são em sua maioria
alógamas (Bawa et al., 1985a), sendo sua polinização
fundamentalmente realizada por animais (Bawa et al.,
1985b), destacando-se insetos, morcegos e aves, muitas
espécies arbóreas tropicais têm dispersão de sementes
realizada por animais (Howe, 1984; Seoane et al., 2005).
Os indivíduos isolados muitas vezes não conseguirão se
reproduzir e, caso consigam, a reprodução acontecerá
entre poucos indivíduos presentes no fragmento florestal,
trazendo um efeito negativo para a sobrevivência da
espécie denominado “depressão endogâmica”, que
poderá levar à perda da adaptabilidade da espécie ou
mesmo à extinção (Young et al., 2000). Há na literatura
uma grande quantidade de estudos sobre os efeitos do
isolamento reprodutivo causado pela fragmentação
florestal (Hall et al., 1996; Tabarelli & Gascon, 2005;
Seoane et al., 2000, 2005).
Outro efeito da fragmentação florestal está relacionado
ao tamanho da área. As espécies que demandam uma
maior área para sua sobrevivência são muitas vezes as
primeiras a serem extintas. Soulé (1991) lembra que
espécies em grandes populações, mesmo em pequenas
áreas, têm uma grande probabilidade de persistência em
longo prazo, mesmo sem dispersão entre fragmentos de
habitat, assim, argumentando contra a necessidade de
corredores de movimento para tais animais. Contudo,
existem consequências evolucionárias do isolamento
que podem surgir em uma escala de tempo de maior
amplitude, e tais consequências seriam importantes o
bastante para haver a preocupação de evitá-las, através
da manutenção ou recuperação da conectividade entre
fragmentos de habitats. Uma delas surge do fato de que
qualquer população tem uma dada probabilidade de
sobrevivência por um determinado tempo, e passado
esse prazo, todas as populações provavelmente serão
extintas, caso não ocorra a recolonização por populações
vizinhas. Assim, se tal recolonização não ocorrer, a
espécie estará, a priori, erodida geneticamente e, depois,
extinta localmente. Portanto, uma questão básica para
a conservação das florestas tropicais é: “que tamanho
e forma deve ter uma reserva para ser eficiente na
preservação de espécies?” As estratégias de manejo
e conservação direcionadas para preservar a variação
genética intrapopulacional das espécies tropicais tem
que considerar a manutenção de grandes populações e/ou
metapopulações, o que requer grandes áreas destinadas
à conservação (Kageyama & Gandara, 1993; Hilty et
al., 2006).
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Baseando-se principalmente nos dados disponíveis
para Hevea brasiliensis (seringueira), espécie arbórea
da Amazônia com baixíssima densidade de indivíduos
por hectare, Kageyama & Gandara (1993) discutiram
sobre o tamanho mínimo de área para conservação dos
recursos genéticos dessa espécie tropical. Considerandose que um número mínimo empírico de 500 indivíduos
não endogâmicos é necessário para representar uma
população para a conservação (Frankel & Soulé, 1981),
uma população desta espécie ocupa uma área de 25 mil
hectares. Como para cada unidade de área onde ocorre
uma população de H. brasiliensis existe intercaladamente
uma média de três unidades equivalentes sem a espécie,
onde ocorrem outras populações de espécies de baixa
densidade, com dinâmicas populacionais semelhantes
às de H. brasiliensis, uma amostra da diversidade
arbórea amazônica ocupa cerca de 100 mil hectares.
Considerando-se que, na falta de dados específicos,
um mínimo de cinco populações seria o suficiente para
formar uma metapopulação (Hanski & Gilpin, 1991)
e assim viabilizar as espécies em longo prazo, a área
total para manter essas espécies passa para 500 mil
hectares (Kageyama & Gandara, 1993). Considerando
que, em termos de espaço, as espécies mais exigentes
são as de baixa densidade, uma área que compreenda
metapopulações daquelas espécies de menor densidade
deve também compreender metapopulações daquelas de
maior densidade. Assim, uma área de 500 mil hectares
garantiria a perpetuação da biodiversidade arbórea local,
isto se considerarmos uma área com forma arredondada,
garantindo um efeito de borda reduzido (Meffe &
Carrol, 1997). A maior parte da biodiversidade arbórea
tropical é composta por espécies de densidade baixa
(Kageyama & Gandara, 1993). Se considerarmos estes
500 mil hectares também como sendo a área mínima para
garantir a perpetuação da biodiversidade arbórea da Mata
Atlântica, é enorme a ameaça à biodiversidade deste
bioma representada pela atual fragmentação florestal ali
ocorrente, pois poucas são as áreas de Mata Atlântica
que alcançam um tamanho perto de 500 mil hectares
(Fundação S.O.S Mata Atlântica , 2008).

Migração, fluxo gênico e fragmentação florestal
As populações de quase todas as espécies exibem
algum grau de diferenciação genética entre locais
geográficos, simplesmente por que os juvenis geralmente
tendem a iniciar seu ciclo de vida perto uns dos outros

e de seus pais, e pares que se cruzam poucas vezes
representam amostras ao acaso a partir da área geográfica
onde a espécie ocorre (Ehrlich & Raven, 1969). Além
de muitas espécies terem uma estrutura genética
microgeográfica, em escalas geográficas amplas,
geralmente, aparecem diferenciações adicionais, devido
à estrutura espacial de habitats, isolamento por distância
e outros fatores (Avise, 1994). Assim, as populações
de muitas espécies variam na composição genética, às
vezes em áreas espaciais na grandeza de quilômetros ou
de metros (Stewart et al., 1990).
Um importante desafio para os cientistas é descrever
as arquiteturas genéticas populacionais dentro de
espécies e identificar e ordenar as forças evolucionárias
responsáveis por cada caso. Em termos gerais, tais
forças envolvem migração ou fluxo gênico, deriva
genética aleatória, várias formas de seleção natural,
divergência mutacional e oportunidade de recombinação
genética mediadas pelo sistema de cruzamento. O fluxo
gênico é definido como a transferência de material
genético entre populações, resultante do movimento
de indivíduos ou de seus gametas. Geralmente, o fluxo
gênico é expresso como a taxa de migração (m), definida
como a proporção de alelos em uma população em
cada geração que é de origem migrante (Avise, 1994).
Contrastando com forças disruptivas, o fluxo gênico
oriundo da migração é o movimento de organismos entre
populações, funcionando como uma cola genética que
segura as populações geneticamente juntas, na forma de
uma metapopulação. A migração tende a homogenizar
populações e a aumentar a variação dentro de populações.
É notável como pouca migração é necessária para evitar
uma significativa divergência genética entre populações
(Hartl & Clark, 1997; Hamrick & Nason, 2000).
O monitoramento da migração durante uma ou
poucas gerações geralmente é baseado em marcadores
físicos, marcadores fluorescentes, radiotelemetria e
caracteres morfológicos, podendo também empregar
marcadores moleculares para efetuar uma análise de
parentesco (Young et al., 2000; Seoane et al., 2005),
sendo a maior limitação para esta última metodologia
a impraticabilidade de monitorar precisamente
movimentos em longa distância. Tal fluxo gênico de
longa distância, mesmo que raro, pode ter uma influência
homogeneizadora significativa na estrutura genética das
espécies (Avise, 1994). Por outro lado, os migrantes talvez
não sejam tolerados pelos coespecíficos locais e também
podem não ser integrados nas populações receptoras se
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no local está ocorrendo falta de recursos ou espaço, o que
pode ser bem comum em fragmentos florestais. Portanto,
a detecção de migração de indivíduos não deve ser
considerada diretamente ligada ao fluxo gênico (Slatkin,
1994). Ainda, com o bloqueio de rotas de migração,
muitas das espécies não possuem mais as condições
de equilíbrio em sua genética de populações, pois sua
estrutura genética pode ter sido alterada, populações
podem ter sido extintas, e as remanescentes podem estar
fragmentadas e pequenas. Tais fatores podem levar ao
isolamento de populações que naturalmente trocavam
genes com outras populações.

Corredores Ecológicos
Desde a década de 1970, os corredores ecológicos
são citados como parte de estratégias para a conservação
de ecossistemas fragmentados (Diamond, 1975; Wilson
& Willis, 1975; Meffe & Carroll, 1997). Desde então,
vários estudos citam os potenciais benefícios dos
corredores; entre eles, destaca-se a possibilidade de
deslocamento das espécies nativas (Noss, 1983; Noss
& Harris, 1986; Hilty et al., 2006; Crooks & Sanjayan,
2006; Weldon, 2006). Os corredores ecológicos já
fazem parte da legislação ambiental brasileira, desde a
Lei Federal N° 9.985 /2000, que estabeleceu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em cujo
artigo 2.º se define corredores ecológicos: 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”.
Há muitas definições de corredores ecológicos na
literatura científica, além da citada por Hilty et al.
(2006). Estas definições podem ser agrupadas em duas
categorias de acordo ao que se referem, se à estrutura ou
à funcionalidade do corredor na paisagem. As definições
estruturais, também chamadas de definições de padrão,
salientam a linearidade da forma do corredor ecológico
e sua distinção fisionômica em relação à matriz; e as
definições funcionais, também chamadas de definições
de processo, referem-se aos elementos na paisagem e
sua suposta facilitação ao movimento de organismos. Da
mesma forma que para os corredores, há dois tipos de
conectividade considerados na literatura: a conectividade
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estrutural, que considera somente os aspectos físicos da
paisagem, e a conectividade funcional, que considera a
interação da paisagem e dos organismos nela presentes,
sendo dependente da capacidade de dispersão do
organismo e sua capacidade de usar a matriz e o habitat
(Forero-Medina & Vieira, 2007).
Há efeitos negativos potenciais associados aos
corredores ecológicos, que podem ser agrupados àqueles
relacionados aos efeitos de borda, à deriva da comunidade,
facilitação de movimento para espécies invasoras,
impactos demográficos, impactos genéticos e mesmo
aos impactos econômicos na implantação de corredores
ecológicos (Hilty et al., 2006). No entanto, muitos
destes efeitos negativos são esperados principamente
em elementos da paisagem que não foram criados para
servirem como corredores ecológicos, como cercas
vivas, quebra-ventos e outras construções humanas.
Estes elementos da paisagem apresentam benefícios
paisagísticos e antrópicos e, em algumas circunstâncias,
podem estar funcionando como corredores ecológicos;
no entanto, não são invariavelmente corredores
ecológicos. É ainda fundamental reconhecer que, para
uma espécie, o que é propício como corredor pode não
ser para uma outra, podendo mesmo se constituir em
uma barreira. Além disto, ao facilitar a movimentação
de uma determinada espécie, o corredor pode estar
trazendo efeitos negativos sobre outra, como em uma
relação predador-presa (Weldon, 2006).
Segundo Primack & Rodrigues (2001), a conservação
de áreas grandes e alongadas é uma idéia biologicamente
interessante, mas representa ou um custo político que
poucos governos estão dispostos a pagar, ou um volume
de recursos difícil de obter. Dentro desta percepção, além
das definições de corredor apresentadas acima, que se
referem a corredores ecológicos sensu strictu, há na
literatura especializada e, principalmente, nas estatégias
governamentais, um outro tipo de corredor ecológico,
baseado na aumento de permeabilidade da matriz para
a movimentação das espécies (Rouget et al., 2006),
que aqui serão denominados de corredores ecológicos
institucionais. Trata-se de levar para o mosaico de
elementos encontrados na paisagem determinadas
mudanças no uso da terra, planejadas para manter ou
recuperar a conectividade entre fragmentos de habitats,
formando um mosaico planejado de áreas exploradas,
seminaturais e protegidas com função tanto econômica
quanto ecológica (Noss, 1983; Noss & Harris, 1986).
Pe’er et al. (2005) afirmam que, apesar de os corredores
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ecológicos geralmente serem percebidos como elementos
da paisagem claramente visíveis, encontrados em uma
matriz hostil, a biota muitas vezes irá canalizar seus
movimentos em rotas específicas que, à primeira vista,
parecem iguais à paisagem circundante. Os corredores
intitucionais seriam, assim, uma alternativa talvez mais
viável, em termos políticos e financeiros.
Nos corredores institucionais, o aumento da
permeabilidade de matriz seria alcançado ao implantar,
na matriz antrópica, práticas agrícolas e usos de solo
que sejam mais adequados para a passagem da biota
por ali como, por exemplo, a diminuição do uso de
agrotóxicos nas lavouras. Tal é o fundamento de alguns
programas governamentais em execução no Brasil, como
o Corredores Ecológicos, do Governo Federal Brasileiro
(Arruda, 2006a, 2006b; Ibama, 2007), que objetiva
contribuir para a conservação efetiva da biodiversidade
do país ao propor a criação de corredores intitucionais na
Floresta Amazônica e na Mata Atlântica, pretendendose manter ou restaurar a conectividade da paisagem
através da gestão do território em escala regional (Ibama,
2007). Para a consecução do Projeto, foram indicados
sete grandes corredores, que serviriam a cerca de 25%
das florestas tropicais úmidas do Brasil, sendo cinco
deles localizados na Amazônia (Corredor Central da
Amazônia, Corredor Norte da Amazônia, Corredor Oeste
da Amazônia, Corredor Sul da Amazônia, Corredor
dos Ecótonos Sul-amazônicos) e dois, na Mata Atlântica
(Corredor Central da Mata Atlântica e Corredor Sul da Mata
Atlântica ou Corredor da Serra do Mar) (Brasil, 2006).

Corredores ecológicos como ferramenta para a
desfragmentação de habitats
Harris e Atkins (1991) sustentam que há duas
maneiras de reduzir o efeito da fragmentação de habitats:
aumentar o tamanho de áreas de conservação vizinhas até
que elas formem uma só, recuperar ou criar corredores
ecológicos entre tais áreas. A estratégia de aumentar o
tamanho das áreas de conservação tem parcialmente
funcionado, por exemplo, na Flórida, EUA, onde parte
da arrecadação do imposto público tem sido revertido
para a compra de áreas de interesse estratégico para a
conservação biológica (Mann & Plummer, 1993), mas
tal êxito é uma exceção. No Brasil, é impraticável, tanto
econômica quanto socialmente, ter êxito em implantar
uma estratégia que vise a um aumento das Unidades de
Conservação de Proteção Integral e que se consiga áreas

de proteção integral grandes o suficiente para conservar
a biodiversidade das florestas, especialmente no caso
da Mata Atlântica. Sendo assim, o maior argumento
em favor da implantação e restauração de corredores
ecológicos nas florestas tropicais é o fato de eles
serem, se não a única, a estratégia mais viável para a
desfragmentação florestal.
Desde a década de 1990, pesquisas empíricas tem
gerado evidências para a viabilidade do uso de corredores
ecológicos como ferramenta para a desfragmentação
florestal, principalmente, ao mostrarem que corredores
ecológicos aumentam a locomoção em paisagens
fragmentadas para muitas espécies de menor tamanho
corporal e de tempo de vida mais curto (Haddad et al.,
2003; Haddad & Tewksbury, 2006). Davies & Pullin
(2007) revisaram os resultados de 26 estudos sobre a
utilização de cercas-vivas como corredores biológicos
e concluiram que, apesar das evidências empíricas
ainda serem insuficientes para avaliar a efetividade,
há indicações de que espécies utilizam as cercas-vivas
para sua movimentação. Além das cercas-vivas, alguns
trabalhos encontraram evidências de que outras formas
de corredor ecológico são funcionais (Mansergh &
Scotts, 1989; Dixon et al., 2006; Damschen et al.,
2006), enquanto outros não encontraram evidências
(Horskins et al., 2006). Estudos também apontam que
a reinterligação de fragmentos de habitats também
podem exercer efeitos negativos sobre a conservação da
biodiversidade (Simberloff & Cox, 1987; Csuti, 1991;
Soulé, 1991; Weldon, 2006).
Vários aspectos devem ser considerados sobre estas
evidências da funcionalidade dos corredores ecológicos.
Primeiramente, é a falta de evidência para espécies
maiores e de ciclo de vida mais longo, para as quais
as dinâmicas ambientais operam em uma escala de
tempo de década para séculos (Csuti, 1991). Assim,
para estas espécies, a contribuição de corredores
ecológicos implantados para a desfragmentação florestal
só poderá ser inteiramente entendida em longo prazo.
Segundo, os efeitos dos corredores ecológicos sobre
a viabilidade populacional são poucos estudados
(Haddad & Tewksbury, 2006). Terceiro, ainda há pouco
conhecimento sobre os efeitos dos corredores ecológicos
na estrutura e diversidade das comunidades.
Um quarto ponto importante é que, na maioria
dos estudos já realizados sobre o tema, os corredores
ecológicos são remanescentes dos ecossistemas naturais
originais (Powell & Bjork,1995; Seoane et al., 2005) e
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não ecossistemas antropicamente restaurados. Ou seja,
poucos estudos sobre corredores ecológicos se focaram
sobre a eficiência de um corredor ecológico implantado
pelo homem e, quando o fazem, em muitos deles, as
condições experimentais são muito diferentes dos
habitats naturais da espécie em questão (por exemplo,
Coffman et al., 2001). Um quinto ponto a ser considerado
é que a grande maioria dos estudos que mostraram
evidências da eficácia de corredores ecológicos não
foram realizados na floresta tropical.
Hilty et al (2006) enfatizam a necessidade de se
considerar a importância funcional do corredor em
detrimento de sua estrutura, já que o objetivo primeiro
do corredor ecológico é a facilitação da movimentação
das espécies através dele; a implantação de um
corredor ecológico pode levar imediatamente a uma
maior conectividade estrutural, mas nem sempre a
conectividade funcional é alcançada (Chetkiewicz et al.,
2006; Forero-Medina & Vieira, 2007). As estratégias de
conservação de áreas muito fragmentadas, como, por
exemplo, a Mata Atlântica, dependem de informações
sobre como os processos ecológicos e evolutivos podem
ser mantidos nos fragmentos pequenos, descontínuos
e alterados que ainda persistem. Um desses processos
é o movimento dos organismos entre os fragmentos,
influenciado pelo uso da matriz, mortalidade durante a
dispersão e capacidade de percepção de fragmentos à
distância, entre outros (Forero-Medina & Vieira, 2007).
Assim, é impossível extrapolar que há conectividade
funcional pelos resultados únicos da conectividade
estrutural, como normalmente ocorre com a instalação
de corredores ecológicos.
Um ponto em discussão na literatura é a largura
mínima que torna um corredor ecológico eficiente,
em função do efeito de borda adentrar nos corredores
ecológicos (Janzen, 1986; Csuti, 1991). Efeitos de
borda geralmente são encontrados a 200 m da borda
física (Temple & Cary, 1988) e às vezes a 600 m da
borda (Wilcove et al., 1986), inclusive em florestas
tropicais (Schroth et al., 2004). Assim, utilizando a
estimativa de 600 m, apenas um corredor com largura
maior que 1,2 km conterá habitat livre dos efeitos
da borda. No entanto, Primack & Rodrigues (2006)
afirmam que os principais efeitos de borda teriam
apenas 35 m de largura.
Quanto aos corredores institucionais, ainda poucos
estudos abordaram as diferenças das distintas matrizes
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antrópicas, em relação à sua permeabilidade ao fluxo
gênico das espécies nativas (Laurance, 2004). Ainda
não existem hipóteses formais sobre a permeabilidade
de matrizes dominadas por diferentes usos do solo;
um plantio de eucalipto, situado entre dois fragmentos
florestais, pode ser considerado um corredor ecológico?
E uma plantação de soja? E sistemas silvipastoris?
Intuitivamente, pode-se apontar este uso do solo ou
aquele outro como mais permeáveis para as espécies,
mas carecemos de dados obtidos através de métodos
científicos, e mesmo de hipóteses. Exceções a este
quadro são a ainda não testada ‘hipótese da matriz
agroflorestal’ de Schroth et al. (2004), segundo a qual
haverá uma maior dispersão de sementes através de
sistemas silvipastoris do que através de pastos limpos
ou monoculturas agrícolas, e a pesquisa de Castellon
& Sieving (2006), afirmando que uma matriz arbustiva
pode ser tão facilitadora para a movimentação da fauna
quanto um corredor ecológico sensu stritu.

Considerações finais
Os objetivos de implantação e restauração de
corredores ecológicos devem ser claramente voltados
para a funcionalidade destes. Contudo, como os estudos
sobre corredores ecológicos ainda são incipientes,
atualmente carecemos de bases científicas sólidas para
apoiar seu uso, ficando as iniciativas de manutenção,
restauração e implantação de corredores ecológicos
sujeitas à intuição dos técnicos envolvidos, ao jogo
político e às críticas. Por outro lado, os efeitos da
fragmentação da floresta tropical têm se mostrado tão
severos que é justificável o planejamento e a execução de
medidas que busquem atenuá-las, apesar de não estarem
disponíveis resultados de pesquisas que demonstrem a
eficácia ou mesmo o acerto destas medidas.
É necessário que os formuladores e implantadores
das políticas públicas em torno do tema “corredores
ecológicos” incluam em seus planos uma constante
revisão e reformulação destas políticas baseadas nos
novos resultados das pesquisas realizadas sobre o tema.
Neste sentido, mais preocupante do que o fato de não
haver demonstrações da eficácia das medidas sendo
implantadas, é o fato de que não seja do conhecimento
dos responsáveis por estas políticas a carência de bases
científicas sólidas para apoiar o uso de corredores
ecológicos.
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