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Apresentação 

• Zoneamento Interno 
• Zonas e Áreas 

 

• Zona de Amortecimento 
• Setores 

 

• Corredor Ecológico 

 
 



Localização da EE de Itapeti 





Contexto de UCs 



Zoneamento Interno 





Zoneamento Interno 



Zona de Preservação 

17 ha, 20%, arbóreo alto, denso, pouco alterado, proteção, fiscalização, monitoramento, pesquisa científica 



Zona de Conservação 

64 ha, 72%, zona de transição, preenchimento, arbóreo médio a alto,  pouco alterada  



Zona de Uso Extensivo 

1 ha, 1%, abriga estruturas físicas mais pesadas como sede e alojamento 



Zona de Recuperação 

7 ha, 7,5%, divisa, lago, próximos a sede, necessitam intervenção humana  



Área de Uso Público 

Trilha do Palmital, área do lago 



Área de Administração 

Sede adm, núcleo EA, alojamento pesquisadores 



Zoneamento Interno (zonas e áreas) 



Zona de Amortecimento 

“O entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas as normas e 
restrições específicas, com o propósito 
de minimizar os impactos negativos 
sobre a unidade.” 

(art. 2°, XVIII, Lei 9.985/2000)  



• ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

• CONECTIVIDADE VEGETAÇÃO 

• HIDROGRAFIA 

• VETORES DE PRESSÃO 

• RECORTE DOS PERÍMETROS POR MARCOS FÍSICOS 

• LIMITE MUNICIPAL 

• OUTROS REGRAMENTOS 

Zona de Amortecimento 
(CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO) 





Zona de Amortecimento 

2.120 ha – limites, uso do solo, objetivo 
Setor I – Alta conectividade, RPPN e Reserva Legal. Evitar a fragmentação da vegetação  
Setor II – Média conectividade, mineradoras, ocupação de baixa densidade. Conter  os impactos da expansão urbana. 



Corredor Ecológico 

“ 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 a sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades 
individuais.” 

art. 2°, XIX, Lei 9.985/2000 



Corredor Ecológico 

525 ha, limites: hidrografia e curvas de nível. APA. Evitar fragmentação da vegetação 
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