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RESUMO

Destruição (perda) do habitat é a maior ameaça à diversidade biológica e maior causa de extinção em vertebrados, invertebrados, plantas e fungos. Áreas de vegetação nativa

aptas à agricultura vêm sendo desmatadas, habitats naturais são destruídos e número incalculável de espécies estão sendo extintas. Define-se como perde de habitat a

conversão definitiva de um ecossistema para outra utilidade. Já a fragmentação de habitat compreende o fracionamento de um habitat originalmente contínuo gerando uma matriz

complexa de manchas de habitats em meio a uma paisagem dominada pela atividade humana. Em linhas gerais, a perda e fragmentação de habitat são resultantes,

principalmente, da expansão de áreas para agricultura, pecuária e expansão das cidades. O município de Passos-MG apresenta uma localização ecologicamente especial, pois

situa-se no ecótono de transição entre a Mata Atlântica e Cerrado, dois dos mais importantes e diversos biomas brasileiros e região de alto endemismo tanto de espécies vegetais

como de animais. Estima-se que cerca de 50% das espécies vegetais são endêmicas desta área, várias com propriedades medicinais e/ou importantes ecológica e

economicamente. Uma das importantes estratégicas para conservação em áreas onde houve perda ou fragmentação de habitats é a implementação de corredores ecológicos.

Corredor ecológico é um elemento linear que conecta a paisagem. De modo geral, corredores ecológicos propiciam e facilitam o fluxo biológico entre duas ou mais unidades da

paisagem. Paisagens urbanas (cidades) apresentam grande predomínio de plantas exóticas, e culturalmente têm se priorizado arborização urbana com espécies não nativas,

sejam elas, árvores, arbustos, herbáceas e/ou plantas ornamentais utilizadas na arborização das vias públicas, praças e jardins residenciais. No entanto, plantas exóticas podem

funcionar ecologicamente como uma barreira ao deslocamento da fauna nativa. Animais nativos são especializados a utilizarem como recurso (alimento, abrigo, local para

acasalamento e nidificação, etc) plantas nativas características da vegetação de nossa região. Ao adentrar nas cidades, os animais nativos deparam-se com predomínio muito

grande de plantas exóticas. Como não estão familiarizados em utilizar tais plantas exóticas como recurso, acabam retornando para o ambiente nativo e a cidade torna-se uma

barreira ecológica ao deslocamento destes animais através da cidade. Poucas são as iniciativas com o foco deste presente projeto no Brasil e um exemplo de excelência e de

sucesso que vale muito a pena ter como modelo e adaptá-lo para nossa realidade e contexto é o Projeto Connect to Protect implementando em Miami pela Fairchild Tropical

Botany Garden (FTBG) que promove plantio de espécies nativas de um importante ecossistema do sul da Flórida, EUA, chamado “Pine Rockland” que consiste em um dos

ecossistemas mais ameaçados do mundo e muitas das plantas são endêmicas. O mesmo ocorre com o Cerrado e Mata Atlântica, entretanto ambos ecossistemas são muito mais

diversos que o “Pine Rocklands”, mas igualmente ameaçados e precisam urgentemente de medidas de proteção. Podemos conservar estes ecossistemas tanto através de

Parques Nacionais, Reservas, Estações Ecológicas, RPPNs, mantendo Reservas Legais nas propriedades rurais, etc, como também plantando espécies nativas em nossas

cidades. O presente projeto de extensão possui extrema importância ecológica e relevância social, pois promoverá conservação de incontáveis espécies nativas de nossa flora e

fauna, tornará a zona urbana de Passos-MG uma paisagem amigável para nossos animais que poderão migrar através da cidade de um lado a outro. Dessa forma a cidade

deixará de ser uma barreira ao trânsito destes animais e se tornará uma conexão entre paisagens de vegetação nativas situadas nos limites da cidade. Em adição, toda cidade

será arborizada e plantas nativas com valor ornamental e ecológico serão plantadas em jardins públicos e residenciais. A cidade terá uma área sombreada por árvores muito

maior que a atual, apresentará temperaturas muito mais amenas e agradáveis, cidadãos poderão se deslocar pela cidade sob as sombras das árvores e com ventos mais frescos,

ficando menos expostos ao calor extremo e até mesmo minimizando o risco de cânceres de pele e outros problemas de saúde. Árvores frutíferas nativas que cumpram os

requisitos deste projeto serão plantadas em bairros mais carentes para que a população possa ter acesso a todos benefícios de se alimentar de frutas (calorias, vitaminas, etc) de

forma gratuita, e ainda usufruir dos benefícios que a arborização lhes proporcionará. Este projeto tem como objetivo promover e facilitar o fluxo de animais nativos através da

matriz urbana (cidade) via plantio de espécies vegetais nativas conectando habitats naturais, conservando espécies nativas de nossa fauna e flora. Os objetivos específicos são:

1) elaborar projeto de arborização com espécies nativas das vias públicas da cidade de Passos-MG; 2) desenvolver projeto de plantio de espécies nativas de arbustos, herbáceas

e/ou plantas ornamentais utilizadas na arborização das vias públicas, praças e jardins residenciais da cidade de Passos-MG; 3) identificar plantas com placas contendo

informações ecológicas visando aulas de educação ambiental em vias públicas, praças e jardins, e para que população passe a conhecer melhor nossa flora, respeitá-la e

preservá-la. Neste primeiro momento, estamos elaborando os seguintes projetos: 1) Conectar para Conservar: Programa de arborização de vias públicas com espécies nativas; 2)

Conectar para Conservar: Programa de introdução de plantas ornamentais nativas em jardins públicos e residenciais. E, como resultado final, esperamos que Passos-MG se

torne um município modelo, exemplo de cidade que conciliou dois temas muito relevantes nos dias atuais, arborização urbana e conservação de nossas espécies nativas.  

Projeto 1


