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Com o objetivo de subsidiar ações para a implantação de corredores ecológicos para conexão 
entre o Parque Ecológico Marlene e outras Áreas de Preservação Permanente urbano, no 
município de Sinop/MT, usou-se de análise documental, elaboração de mapas representativos 
por intermédio das imagens Landsat-TM7 e dos mapas cartográficos do Plano Diretor 
municipal.  Ao ser alocada como APP, essa área representava o limite urbano, próximo dos 
locais considerados de cinturão verde do Município, ladeando um córrego denominado 
Córrego Marlene, conforme artigo 226 da Lei Orgânica que estabelece como terra pública 
indisponível para o Município e portanto de preservação permanente, que deveria permanecer 
intocada respeitando-se totalmente sua fauna e flora. Com o adensamento urbano, todo o 
entorno da área foi loteado isolando a Reserva R7 por avenidas e ruas. A conectividade que 
existia através do córrego foi suprimida pela abertura de uma malha viária e a ampliação do 
perímetro loteado.Verificou-se que é possível uma interligação entre a área pesquisada e 
outras reservas, devido a existência de matas ciliares interligando as áreas verdes do 
Município. Essas matas encontram-se degradadas, não apresentando uma cobertura do solo 
suficiente para preservação da vegetação do entorno. Os resultados tornam viável a 
implementação a baixo custo de corredores e trampolins ecológicos ligando o Fragmento 
analisado às áreas de preservação permanente do entorno dos rios, as matas ciliares e, através 
dos trampolins ecológicos aumenta a conexão dessa reserva florestal à outras reservas 
presentes na matriz urbana do município.Conclui-se que a natureza deve ser inserida em 
qualquer proposta que considera o ecossistema urbano  como supostamente sustentável, 
garantindo a qualidade de vida humana e a conservação da biodiversidade.
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