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RESUMO 
 

     A fragmentação de hábitats, processo que reduz áreas contínuas em 

remanescentes florestais, foi avaliada nos municípios de Barra do Piraí, Barra 

Mansa, Piraí, Pinheiral, Porto Real, Quatis e Volta Redonda, integrantes da região 

administrativa do Médio Vale do Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro. 

Nesta região, as diferentes atividades econômicas desenvolvidas desde o século 

XIX, baseadas na intensa exploração do solo e, atualmente, as atividades 

industriais e a urbanização, produziram uma nova paisagem onde a Floresta 

Estacional Semidecidual original foi reduzida a fragmentos isolados. A 

classificação desses fragmentos florestais, segundo os seus estágios de 

sucessão ecológica secundária, e a avaliação de sua vulnerabilidade frente à 

pressão antrópica, foram realizadas tendo como base o tamanho e a forma dos 

remanescentes, via um Sistema de Informações Geográficas. Através do 

mapeamento da Cobertura Vegetal, os fragmentos com áreas superiores a 10 

hectares foram classificados em intervalos de tamanho, sendo aplicado um Índice 

de Forma (IF) para a análise da forma, e a Densidade de Borda na avaliação dos 

efeitos advindos da extensão da borda dos fragmentos. Os resultados 

demonstram que a cobertura vegetal na área de estudada encontra-se bastante 

fragmentada, com o predomínio do Estágio Intermediário da Sucessão Ecológica. 

Fragmentos com    áreas superiores a 100 hectares são representativos na 

Floresta Estacional Semidecidual. Entretanto, os remanescentes da Mata 

Atlântica que apresentam maior extensão, apresentam igualmente borda irregular, 

estando mais  suscetíveis aos efeitos advindos do meio externo. Esse fator, por 

outro lado, é compensado pelo tamanho do fragmento que o torna menos 

vulnerável às pressões antrópicas. Os resultados desta pesquisa propiciarão uma 

contribuição ao planejamento e ao manejo da cobertura vegetal, tanto pelo poder 

público municipal quanto pelo setor privado da região do Médio Vale do Paraíba 

do Sul fluminense. 
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ABSTRACT 

 

        The habitat fragmentation, a process that  reduces continuous areas to forest 

relicts, was evaluated in Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral, Porto Real, 

Quatis e Volta Redonda districts, in the administrative area of the Médio Vale do 

Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. In the study area, the different economic activities 

developed since the XIX century were based on the intensive exploration of land, 

industrial activities and urbanization, which have led to a new landscape pattern 

where the original Seasonal Semideciduous Forest  was reduced to isolated 

fragments. The classification of the forest fragments, according to their secondary 

ecological successional stages, and the evaluation of the vulnerability regarding 

the anthropogenic pressure, were accomplished based on the size and form of the 

fragments, in a Geographic Information System. As a result of the Vegetation 

Cover Map, the fragments larger than 10 hectares were classified in size intervals. 

The Shape Index was adopted in the fragment shape analysis, and the Edge 

Density was used to evaluate the edge effects of fragments. The results have 

shown that the vegetation cover in the studied area is quite fragmented and the 

Intermediate Ecological Successional Stage prevails. Fragments with area higher 

than 100 hectares are expressive in the Seasonal Semideciduous Forest. 

However, the Atlantic Forest relicts that shown larger areas also present irregular 

border, and consequently are more susceptible to the external environmental 

effects. This fact is compensated by the fragment size that turns it less vulnerable 

to anthropic pressures.  This research will contribute for the planning and the 

management of the remaining Atlantic Forest , as well as for the municipal public 

authority and for the private sector of the Médio Vale do Paraíba do Sul .  
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1. INTRODUÇÃO               
 

A intensa transformação do espaço geográfico promovida pelas sociedades 

humanas altera a estrutura, a composição e o funcionamento dos ecossistemas 

(Diniz & Furlan, 1998). Como conseqüência imediata desta transformação, as 

formações vegetais encontram-se fragmentadas, apresentando variadas 

fisionomias estruturais, composições florísticas e funcionalidade, refletindo na 

redução da biodiversidade e na  deterioração da paisagem das regiões. 

A fragmentação de hábitats subdivide áreas contínuas transformando-as 

em pequenas manchas, podendo ocorrer por processos naturais através da  ação 

do fogo ou do vento, entre outros. No entanto, a ocorrência em larga escala está 

associada justamente à expansão e à intensificação humana do uso da terra 

(Andrén, 1994).     

Esse processo de fragmentação integra as escalas espacial e temporal, 

dependendo de sua extensão. A escala espacial engloba áreas geograficamente 

amplas e áreas mais restritas, enquanto a escala temporal retrata um rápido 

crescimento na taxa de fragmentação em áreas tropicais (Spellerberg & 

Sawyer,1999). 

Dentre os ecossistemas brasileiros a Mata Atlântica é a que mais sofreu e 

vem sofrendo intensos e persistentes processos de degradação e fragmentação 

florestal.      

A proteção total e o manejo dos fragmentos florestais remanescentes da 

Mata Atlântica são considerados essenciais na conservação de sua 

biodiversidade, uma vez que a proteção das espécies tropicais está diretamente 

relacionada aos seus hábitats ocupados (SOS Mata Atlântica, 1990 apud 

Zimmermann, 1999).  

Além de remanescentes da biodiversidade, os fragmentos vegetais 

representam “focos” de irradiação e colonização de áreas adjacentes e 

contribuem para a heterogeneidade espacial e a estabilidade da paisagem. Esses 

fragmentos são responsáveis, igualmente, pelas funções ambientais vitais 

relacionadas à manutenção das condições climáticas, à ciclagem de nutrientes, à 

degradação de poluentes e recuperação de áreas degradadas. Representam, 
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dessa forma elementos- chave no planejamento e na conservação ambiental  

(Martins et al.,1998; Pires, et al., 1998).     

Na identificação e na avaliação das conseqüências da fragmentação 

florestal na paisagem, parâmetros como: a quantidade, composição e distribuição 

dos fragmentos remanescentes, a distância entre eles, o grau de isolamento, a 

matriz1, o trânsito de animais, de polens e de sementes entre os fragmentos 

florestais, o tamanho e a forma, são considerados elementos importantes (Pires, 

1998; Zaú 1997). 

Apesar dessa possibilidade de avaliação, os estudos a respeito da 

fragmentação florestal como fenômeno derivado dos processos de transformação 

acelerados ainda são escassos (Bierregaard et al., 1992; Zaú, 1997, Diniz & 

Furlan, 1998; Zimmermann, 1999).  

Na paisagem do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, uma das mais 

importantes áreas industriais do país, praticamente inexistem áreas de florestas  

extensas e contínuas. O histórico de ocupação da região ligado a diferentes 

desafios econômicos, como a cafeicultura e a pecuária, baseados na intensa 

exploração do solo, e as atividades industriais atuais e a urbanização, sem 

questionar a eficiência e a eficácia de seus métodos, produziu uma nova 

paisagem onde a cobertura vegetal original foi reduzida a fragmentos isolados, 

com evidentes problemas de erosão e de assoreamento dos rios.   

Diante do quadro de fragmentação da Mata Atlântica no Médio Vale do 

Paraíba do Sul, a evolução dos métodos e das técnicas de geoprocessamento, 

como a utilização dos Sistemas de Informação Geográfica e do Sensoriamento 

Remoto, permite a obtenção de respostas rápidas e efetivas relacionadas à 

avaliação da paisagem na região.  

 Diferentes estágios da sucessão ecológica secundária dos remanescentes 

florestais da Mata Atlântica são identificados através da interpretação visual da 

imagem de satélite, reconhecendo as características fisionômico-estruturais da 

cobertura vegetal. A avaliação da vulnerabilidade dos fragmentos vegetais 

remanescentes frente à pressão antrópica, através da análise dos parâmetros 

                                                           
1  - A matriz é o tipo de paisagem com maior extensão total e engloba outros elementos da 
paisagem, exercendo grande influência na dinâmica da paisagem como um todo (Formam, 1999).      
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tamanho e forma dos fragmentos, é avaliada em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica.  

Os fragmentos florestais nos sete municípios do Médio Vale do Paraíba do 

Sul fluminense (Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Porto Real, Quatis e 

Volta Redonda) constituem os últimos depositários da biodiversidade e da 

conservação de elementos da paisagem na região; representam um fator de 

proteção para os cursos d´água e para o controle da erosão dos solos. Assumem 

importância, também, por tratarem-se de remanescentes florestais não-

assegurados por lei sob a forma de Unidades de Conservação, e por estarem 

localizados em propriedades particulares. 

Esta pesquisa procura contribuir para o conhecimento da estrutura da 

paisagem regional do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, fornecendo 

subsídios ao planejamento e à utilização dos recursos naturais, do solo e dos 

recursos hídricos e, desta forma, gerando melhoria na qualidade de vida e no 

desenvolvimento social e econômico da população.    

A região de estudo se configura como objeto de interesse ao 

desenvolvimento de metodologias visando ao planejamento e à gestão territorial 

que já vêm se desenvolvendo ao longo da realização do “Projeto Gestão 

Territorial do Médio Vale do Paraíba do Sul”2, do qual este trabalho é parte 

integrante. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 - O Projeto Gestão Territorial do Médio Vale do Paraíba do Sul foi realizado pelo Núcleo de 
Pesquisa em Gestão Territorial e Análise Territorial, do qual a autora desta pesquisa faz parte, da 
Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este Projeto contou ainda 
com a participação da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e foi 
patrocinado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Teve como objetivo a criação de um 
Banco de Dados Geográfico, contando com diversas temáticas para subsidiar a tomada de 
decisão tanto do poder privado quanto do poder público dos municípios envolvidos. 
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1.1. O Ecossistema Mata Atlântica 
 

Desde o início do século XIX geógrafos, ecólogos e botânicos, tiveram a 

atenção voltada para compreender, classificar e mapear a vegetação natural e 

potencialmente natural nas mais diversas partes do mundo. Deste modo, 

inúmeras classificações fitogeográficas proliferaram, utilizando os mais variados 

critérios de classificação, como o fisionômico, o ecológico e o florístico, bem como  

a combinação  entre os três critérios (Diniz & Furlan, 1998). 

A fitogeografia brasileira iniciou-se com Martius em 1824 que, baseado no 

critério florístico, utilizou nomes de divindades gregas para denominar seus 

distritos. Após 102 anos a esta classificação, Gonzaga Campos caracterizou a 

vegetação segundo critérios fisionômico-estruturais. Em 1940, Alberto Sampaio, 

retomando o conceito florístico, dividiu a vegetação brasileira em Flora Amazônica 

ou Hyleae brasileira e Flora geral ou Extra-Amazônica, incluindo assim, nesta 

denominação, a Mata Atlântica.  

Dentre as formações vegetais que ocupam a maior parte do Brasil, a Mata 

Atlântica constitui um complexo de tipos florestais que se desenvolve ao longo da 

costa do Brasil, abrangendo a maior parte dos estados do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo, e parcialmente os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que corresponde a 

cerca de 15% do território brasileiro (SOS Mata Atlântica/INPE 2001). Está 

situada em duas zonas macroclimáticas, uma tropical e outra subtropical, 

apresentando temperaturas médias elevadas durante todo o ano, e precipitação 

elevada e bem distribuída durante todo o ano. Os solos da floresta tiveram 

origens graníticas, basálticas e gnáissicas antigas, altamente intemperizados e, 

conseqüentemente, de baixa fertilidade. É a grande quantidade de matéria 

orgânica em decomposição no solo que confere à floresta fertilidade suficiente 

para suprir toda a vegetação (Ross, 2000). 

A Mata Atlântica é fisionomicamente semelhante à floresta amazônica. São 

igualmente densas, com árvores altas em setores mais baixos do relevo, e os 

troncos são recobertos por grande diversidade de epífitas. A existência de grupos 
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semelhantes de espécies entre a Amazônia e a Mata Atlântica sugere que essas 

florestas se comunicaram em alguma fase da evolução (Ross, op.cit.).   

 Há mais de 6.000 anos a Mata Atlântica sofria a intervenção dos 

caçadores-coletores e dos agricultores itinerantes. O processo de transformação 

se acelerou com a chegada dos colonizadores portugueses e, posteriormente, a 

cada novo ciclo econômico de desenvolvimento do país, de maneira irreversível e 

de forma cada vez mais rápida, somando cinco séculos de ocupação, e levando a 

Mata Atlântica, conseqüentemente, ao triste legado do ecossistema que mais 

sofreu com a ação do homem.     

A devastação da Mata Atlântica ao longo dos muitos anos pode ser 

explicada como conseqüência de muitos impactos antrópicos atuantes nesse 

ecossistema, fazendo com que, atualmente, restem apenas 5% do total da área 

original (Figura 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1: Distribuição dos remanescentes da Cobertura Vegetal da Mata       

                    Atlântica (SOS Mata Atlântica/INPE, 2001, modificado). 
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Em áreas da Mata Atlântica estão localizados os maiores centros 

industriais e agrícolas, além de ser a região mais densamente povoada do país 

(Mittemeier et al., 1992). As partes menos degradadas situam-se nas regiões 

mais elevadas dos estados que compreendem desde o Rio de Janeiro até Santa 

Catarina; a devastação mais extensa ocorreu desde o Espírito Santo até o Rio 

Grande do Norte. 

Especialmente no Estado do Rio de Janeiro, a Mata Atlântica cobria, 

originalmente, 98% do território fluminense. Hoje, estima-se que cerca de 16% da 

sua superfície original esteja coberta por florestas (Figura 2). A degradação da 

floresta neste Estado se deu não só pela exploração de produtos florestais, mas 

principalmente, para ceder espaço à expansão das fronteiras rurais e urbanas 

(SOS Mata Atlântica/INPE, 2001).  

    

 

 Mata Atlântica segundo 
Decreto 750/93 

 
Remanescentes florestais  

 

     

    Figura 2: Remanescentes Florestais no Estado do Rio de Janeiro (SOS      

                   Mata Atlântica/INPE, 2001, modificado).  
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Essa situação permanece crítica: o Rio de Janeiro, no período de 1990 –

1995, foi o Estado que mais devastou esse ecossistema, resultando em uma 

perda de 13,3% de remanescentes florestais nesses cinco anos (SOS Mata 

Atlântica/INPE, op. cit.). 

No Sul do Brasil, as Florestas com Araucária, responsáveis até há algum 

tempo por 90% da exportação brasileira de madeiras (pinho-do-Paraná), foram 

quase totalmente destruídas. Os pouquíssimos remanescentes merecem ser 

protegidos, por iniciativa das autoridades ambientais do Brasil e com o apoio da 

sociedade em geral (Mittermeier et al., 1992).   

  As Florestas Estacionais de São Paulo, Minas Gerais e da região Sul foram 

devastadas para dar lugar à pecuária e à agricultura, restando apenas manchas 

com pequena extensão e muito dispersas umas das outras.  

Por essa razão, segundo Mittermeier et al. (1998), a Mata Atlântica faz 

parte das 15 regiões identificadas mundialmente como hotspot – áreas com alta 

biodiversidade, altas taxas de endemismo e ao mesmo tempo com alta pressão 

antrópica, ocupando, por isso, posição prioritária nos esforços para sua 

conservação.  

No sentido de conferir proteção à Mata Atlântica, este ecossistema foi 

considerado Patrimônio Nacional pela Constituição e definido como Reserva da 

Biosfera pela Unesco desde 1991. Uma parcela significativa deste bioma 

encontra-se também sob a proteção legal da União, estados e municípios, através 

de Unidades de Conservação Ambiental de uso direto e indireto.  

 A par de toda a discussão tanto da classificação deste ecossistema quanto 

da degradação que vem sofrendo, a Mata Atlântica possui a maior diversidade 

biológica por hectare entre as florestas tropicais, e altas taxas de endemismo. Do 

total das espécies de aves, cerca de 160 são endêmicas, das 130 espécies de 

mamíferos, 39% são endêmicos, sendo endêmicas 9 das 23 espécies de 

marsupiais, 30 das 57 de roedores, e 17 espécies e subespécies de primatas (11 

das quais ameaçadas de extinção). Existem ainda, 183 espécies de anfíbios, 

dessas 168 endêmicas e 146 espécies de répteis, com 60 espécies endêmicas. 

Entre cerca das dez mil espécies botânicas, são endêmicas  53% das  espécies 

arbóreas, 74% das espécies de bromélias e 64% das espécies de palmeiras. 
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Apresenta grande variedade de madeiras nobres, como o pequi, o jequitibá e o 

jacarandá, disputadas no mercado internacional (SOS Mata Atlântica, 1992).   

Esta alta diversidade pode ser explicada pela sua distribuição em 

diferentes condições climáticas e de altitudes, favorecendo a diversificação de 

espécies que estão adaptadas às diferentes condições topográficas e por outro 

lado pelas mudanças climáticas ocorridas durante as glaciações do período 

Quaternário que favoreceram seu isolamento e, portanto, criando condições para 

as diferenciações genéticas. 

A ameaça também se dá ao patrimônio étnico e cultural do Brasil, ou seja, 

as comunidades indígenas, caiçaras e roceiros que, por séculos, viveram de 

forma relativamente sustentável com esse ecossistema. O patrimônio é composto 

de conhecimentos sobre a floresta e seus ciclos, o valor de suas madeiras, fibras, 

folhas e frutos, a variedade de suas plantas medicinais e um conjunto excepcional 

de ritos, mitos e manifestações artísticas que corre o risco de desaparecimento 

junto com essas comunidades, cada vez mais expulsas de seus locais e restritas 

em suas atividades (Consórcio Mata Atlântica, 1992).       

Na região do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, área de estudo 

desta pesquisa, a Floresta Estacional Semidecidual foi devastada para ceder 

lugar a práticas econômicas. Já no século XIX foi substituída de forma predatória 

pelo cultivo do café, em um período em que a Bacia do Rio Paraíba do Sul foi 

responsável pela quase totalidade da produção cafeeira do país. Posteriormente a 

lavoura de café cedeu lugar à criação extensiva de gado e pelas atividades dela 

decorrentes (Dean, 1996).  Como resultado dessas atividades, a área de estudo 

apresenta hoje a predominância de cobertura vegetal rasteira destacando a 

presença de plantas herbáceas, principalmente gramíneas e fragmentos de 

florestas secundárias, principalmente nas áreas mais elevadas. Conta ainda com 

uma área legalmente protegida a nível Federal, a ARIE3 (Área de Relevante 

                                                           
3 - ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico, categoria criada pelo Decreto nº 89.336,  de 31 
de janeiro de 1984. São áreas que, abrigando características naturais extraordinárias ou raros 
exemplares da biota nacional, exigem cuidados especiais de proteção por parte do Poder Público. 
São  áreas com extensão inferior a 5.000ha (cinco mil hectares) e pequena ou nenhuma ocupação 
humana por ocasião do ato delatório. Sua utilização é regulada por normas e critérios a serem 
estabelecidos pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente (IBAMA, 1997). A ARIE 
Floresta da Cicuta foi criada pelo Decreto nº 90.792 de 09/01/1985.    
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Interesse Ecológico) Floresta da Cicuta, localizada nos municípios de Barra 

Mansa e Volta Redonda.  

 
 
1.2. A Bacia do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul 

 

O processo histórico que deu início à ocupação do Médio Vale do Paraíba 

do Sul fluminense está associado a dois grandes ciclos econômicos que se 

desenvolveram na região. Com o ciclo do ouro iniciou-se o povoamento na região, 

através da abertura de novos caminhos para escoar a produção aurífera. Neste 

período, a transfiguração da Mata Atlântica se deu basicamente em áreas onde  a 

produção aurífera era escoada. 

No século XIX, o ciclo de café foi o responsável pelas grandes 

transformações operadas na paisagem da região, pois grandes fazendas foram 

instaladas, e a cultura cafeeira passou a representar um grande marco econômico 

para aqueles municípios. Surgiram, desta forma, os primeiros núcleos de 

povoamento na região.  

A partir da década de 40, a região tornou-se uma área estratégica para o 

desenvolvimento  de um pólo industrial;  a implantação da Companhia Siderúrgica 

Nacional tornou-se um marco importante no crescimento urbano-industrial de 

cidades como Volta Redonda e Barra Mansa (Ferreira et al., 2000b).  

Com uma população atual de 543.181 habitantes, uma taxa média de 

urbanização da ordem de 89,1%, e uma densidade demográfica de 314,96 

hab/Km2 (Tabela 1), a região do Médio Vale do Paraíba fluminense  ocupa a 

segunda posição no que se refere à população residente por regiões de governo 

do Estado  do Rio de Janeiro, com destaque para os municípios de Volta 

Redonda e Barra Mansa, que apresentam maior densidade demográfica.  

Apesar da tendência da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o 

desenvolvimento agropecuário, a atividade industrial na região é bastante 

significativa. A facilidade do escoamento da produção, com meios de transporte 

acessíveis (rodoviário e ferroviário), o grande mercado consumidor, influenciado 

pelas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, são fatores que 

contribuíram para o investimento industrial na região. Ainda hoje pode-se 
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observar investimentos de grande porte no Município de  Porto Real, onde se 

concentram as fábrica  da Peugeot-Citröen, da  Guardian e da Galvasud (Costa, 

1994 apud Bizerril et al., 1998; Ferreira et al.,2000b). 

 

Tabela 1: Dados demográficos dos sete municípios do Médio Vale do  

                Paraíba do Sul analisados.   

 

Municípios 

  

 Área        

(Km2)  

 

População  

Taxa Média  

de Urbanização  

         (%) 

Densidade 

demográfica 

(hab/Km2) 

Barra do Piraí   577,62   85.391    94,73    146,7 

Barra Mansa   546,84 166.745    97,45    304,3 

Pinheiral     77,26   16.575    92,63    213,0 

Piraí   504,78   23.653    74,62      46,9 

Porto Real     50,61     8.664    36,90    170,2 

Quatis   285,88     9.866    85,86      34,4 

Volta Redonda    182,34 232.287    99,90 1276,3 

Total  2225,33 543.181    89,10   314,96 

Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Rio  de Janeiro, 1999-2000. 

 

 

A pecuária extensiva, voltada à criação de gado de corte, é a maior 

atividade rural na região de estudo, totalizando 1241,61Km2, (55,8% de toda a 

área), com maior expressão, no Município de Barra Mansa (376,70Km2) .  

A produção leiteira já ocupou posição importante no setor agropecuário, e 

atualmente encontra-se restrita a poucas fazendas, como a Santa Rosa  

(Lacticínio Linda Linda), no Município de Piraí e a Lacticínio Campo Belo, em 

Porto Real (Ferreira et al.,op. cit.).       

 Ocorre, também, um processo de mudança gradativa do uso do solo rural, 

através da inserção de novas atividades econômicas associadas ao potencial 

turístico municipal, exemplificado pela transformação de antigas fazendas de café 

em hotéis fazenda e/ou condomínios de lazer, e a formação de clubes, haras e 

pesque-pagues (Ferreira et al., 2000c).   
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1.2.1. Processos Econômicos de Impacto sobre a Cobertura Vegetal 
 
1.2.1.1.  O Ciclo Cafeeiro 

 

Na história da evolução econômica do Brasil, pode-se reconhecer ciclos 

sucessivos (do pau-brasil, até 1560; do açúcar, até 1690; do ouro, de 1690 a 

1770; do café, do cacau e da borracha) localizados em pontos específicos do 

país, que foram responsáveis pela depredação da fauna e flora, além do 

extermínio de populações indígenas, já no primeiro século de dominação colonial 

(Ribeiro, 1992).   

Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, as províncias do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais passaram por um enorme desenvolvimento econômico. O Rio de 

Janeiro havia se desenvolvido como porto de escoamento da produção aurífera e 

entrada de diversos produtos europeus para o abastecimento das ricas cidades 

mineiras, estabelecendo, assim, um forte comércio entre as duas províncias. 

Nesse período, a Bacia do Rio Paraíba do Sul permaneceu praticamente 

inexplorada, sendo utilizada basicamente como caminho entre a área de 

mineração e o litoral.         

O crescimento da região foi de  tal importância que, em 1763,  a capital da 

colônia foi transferida de Salvador para a cidade do  Rio de Janeiro. No entanto, 

no final do século XVIII, a mineração entrou em crise, gerando miséria e 

decadência, principalmente  às cidades da região  de Minas Gerais (Aquino & 

Farias, 1998; Azevedo & Araújo, 1997). 

Com o término da mineração, e a crise instalada na Europa, em 1808 a 

Corte portuguesa chegou ao Brasil e enfrentou sérios problemas para manter a 

colônia como um império mercantilista fundamentado na exportação de um 

produto que tivesse penetração no mercado europeu. Desta forma foi necessário 

o incentivo de um novo produto que, ao mesmo tempo, se adaptasse às 

condições climáticas do Brasil, principalmente da região Sudeste onde a Corte 

havia se instalado, e conseguisse uma boa inserção no mercado europeu 

(Azevedo & Araújo, op. cit.). 
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O café passou, desta forma, a ser o produto das grandes fazendas doadas 

em sesmarias, enquanto a corte portuguesa residia no Rio de Janeiro, tornando-

se um comércio totalmente fortuito para o Império (Dean, 1996).  

Esta nova economia conduziu à continuidade do sistema escravista, 

porque exigia uma grande quantidade de mão-de-obra e representava, para os 

fazendeiros, a opção mais barata diante da baixa lucratividade e os altos custos 

nos primeiros anos do plantio.  

O café, por ser uma planta mesial, exige solos que não sejam nem 

encharcados nem secos. Deste modo, as encostas do vale do Rio Paraíba do Sul 

se tornaram o local ideal para o seu plantio. Fatores como o clima propício, as 

propriedades do solo e a localização da região próxima à capital, fizeram da 

região uma alternativa excelente para o desenvolvimento cafeeiro (Azevedo & 

Araújo, 1997).   

Os fazendeiros da época acreditavam que o plantio do café deveria ser 

feito em solo coberto por florestas “virgens”. Por essa razão, as florestas primárias 

que tinham sido pouco alteradas por mais de 250 anos de colonização européia, e 

alguns milhares de anos de ocupação indígena, foram quase que integralmente 

destruídas. Após a derrubada da floresta, o plantio se fazia em linhas retas, 

perpendiculares aos pés dos morros, ou fileiras verticais, acelerando, desta forma, 

a erosão nas encostas e o assoreamento dos rios (Dean, 1996; Drummond, 

1997).  

As plantações eram abandonadas após 15 ou 20 anos, pela exaustão dos 

solos. Em muitas encostas o solo simplesmente desaparecia e, nesses trechos 

abandonados, se formavam fendas erosivas e/ou rala vegetação invasora de 

gramínea, samambaias e outras ervas, cobriam os morros. Como conseqüência, 

outras áreas de matas primárias eram derrubadas ou queimadas para nova 

plantação de cafezais, e o processo de abandono deixava apenas um cenário de 

degradação (Drummond, 1997).                  

A expansão dos cafezais no vale do Rio Paraíba deu um novo impulso à 

economia nacional e à produção cafeeira, em particular. O Brasil se tornou o 

primeiro produtor de café mundial, em 1832, e o café ocupou o primeiro lugar na 

pauta das exportações brasileiras; em 1837/38, esse valor alcançava 53,2%, 
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representando valores acima de todos os demais produtos exportados (Valverde, 

1985).   

A produção cafeeira fluminense atingiu seu auge em 1882, caindo 

verticalmente quando as fronteiras de terras livres fluminenses tiveram seu fim. 

Para o  Domínio da Mata Atlântica, o ciclo cafeeiro foi a atividade econômica que 

mais afetou esse ecossistema no Estado do Rio de Janeiro, suplantando a 

agricultura coivara-tupi e as plantações comerciais da cana-de-açúcar 

(Drummond, 1997). 

 

 1.2.1.2.  A Pecuária 

 

Na região do Médio Vale do Paraíba do Sul a pecuária bovina apresentou-

se como atividade econômica capaz de substituir satisfatoriamente a cultura 

cafeeira em termos de valor de produção gerado, quando o café passou a 

apresentar problemas de superoferta no mercado internacional e quedas de 

rendimento em terras esgotadas. Além disso, a pecuária representava uma 

atividade mais estável, comparada às incertezas da lavoura e pelo fato de ter, na 

época, preços de mercado em ascensão (Keller, 1977). 

As práticas do plantio do café realizadas sem a preocupação com a 

conservação das terras utilizadas deixaram, como resultado, solos exauridos e 

praticamente sem condições para o desenvolvimento de outras atividades 

agrícolas, fato que favoreceu  a pecuária como a única alternativa viável.  Assim, 

em áreas onde a floresta poderia se recuperar, foi plantado capim-gordura ou 

meloso (Melinis minutiflora), dominante na região, para a alimentação do gado. 

Nos dois últimos decênios do século XIX, quando a pecuária começou a 

substituir os cafezais decadentes no Médio Vale do Paraíba, o Rio de Janeiro era 

o principal mercado leiteiro do país. As áreas de produção leiteira compreendiam 

a Serra do Mar e o Médio Vale do Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro, o 

extremo oriental de São Paulo, confinando com a bacia paulista em Cachoeira 

Paulista, Sul do Espírito Santo, a maior parte da Zona da Mata de Minas Gerais, 

prolongando-se até o Vale do Rio Doce em Governador Valadares, e parte do 

planalto da Mantiqueira (Valverde, 1985). 
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Atualmente, as áreas de pastos são predominantes, o que demonstra ser a 

pecuária a atividade mais representativa do meio rural (Figura 3). A pecuária 

voltada para criação de gado de corte, em regime extensivo, é a de maior 

importância econômica; o Município de Barra Mansa é aquele que apresenta 

maior área destinada a essa atividade (68,9% da área total municipal) (Ferreira et 

al., 2000b). 

 

Percentual do número de estabelecimentos por atividade agrícola 
na área de estudo 

55%

13%

6%

0%

17%
9%

Pecuária

Lavoura Temporária

Horticultura e Viveiro 

Silvicultura

Economia Mista

Lavoura Permanente

 

Figura 3: Número de estabelecimentos por atividade agrícola na  

               área de estudo. Fonte: Censo Agropecuário, 1996. 

 

 

Em conseqüência das atividades voltadas à criação de gado, no Estado do 

Rio de Janeiro as pastagens representam mais de 70% da cobertura vegetal 

(Aquino & Farias, 1998; Ferreira et al., 2000b).   

 

1.2.1.3.  O Processo de Industrialização 

 

O surgimento da indústria no Médio Vale do Paraíba do Sul está  ligado à 

economia agro-exportadora cafeeira. O capitalismo industrial nasceu como 

desdobramento do capital cafeeiro empregado no núcleo produtivo do complexo 

exportador, na produção e beneficiamento do café, e em seu segmento urbano, 
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como as atividades comerciais, inclusive as de importação, serviços financeiros e 

transportes.  

Na década de 40, com a configuração de uma política de industrialização 

baseada na substituição da importação e na implantação das indústrias de base 

(siderúrgica), associada à questão de caráter geopolítico, a região do Médio Vale 

do Paraíba do Sul tornou-se uma área estratégica para a implantação do pólo 

industrial. 

A infra-estrutura de transportes deixada pela economia do café, aliada à 

privilegiada situação geográfica e boa disponibilidade de recursos hídricos, foram 

fatores importantes que contribuíram para estabelecer o progresso subseqüente, 

baseado no desenvolvimento industrial.   

Em 1946, com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

em Volta Redonda, e a expansão da atividade industrial de São Paulo, em direção 

ao Vale do Paraíba, foi desencadeado o processo que resultou na formação de 

um grande eixo industrial, integrando economicamente aqueles dois estados.  

De acordo com o cadastro IBGE, existe um total de 922 unidades 

industriais na área de estudo. Dentre estas, predominam as indústrias de bens de 

consumo, confecção de artigos de vestuário e acessórios, de móveis, indústrias 

de base, química e afins, e a de extração de minerais não-metálicos.  

Os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa são os que possuem 

maior concentração de indústrias (Figura 4) e uma maior diversidade de 

atividades industriais. Dentre as empresas de grande porte, além da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN),  destacam-se: Dupont do Brasil, Metalúrgica Barbará 

e , em menor escala, as indústrias alimentícias .  

Em Piraí predominam estabelecimentos industriais ligados à fabricação de 

produtos alimentícios e bebidas, e fabricação de produtos minerais não-metálicos. 

Atualmente, o município vem adotando uma política de atração de indústrias, 

principalmente alimentícias e de bebidas, tais como a Santa Amália e a Cervejaria 

Cintra que se encontram em fase de implantação (Ferreira et al., 2000d).  

Mesmo não estando localizado no eixo principal de desenvolvimento da 

região, o setor industrial é a segunda  economia mais importante do Município de 

Barra do Piraí. De um total de 163 indústrias destacam-se a de vestuário, 
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alimentícia e de bebidas, e a fabricação de produtos de metal (Ferreira et al., 

2000c). 
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                       Figura 4: Número de estabelecimentos industriais por município  

                        (CNAE, 1996). 

 

 

Os municípios de Quatis e Pinheiral possuem pouca expressão na 

atividade industrial. Em Quatis as atividades industriais de pequeno porte são 

representadas pelo extrativismo de areia e seixo no leito do Rio Paraíba do Sul; 

as principais atividades do município incluem agricultura (milho e cana –

forrageira), pecuária leiteira e a avicultura (frango de corte). Pinheiral, recém 

emancipado (13/06/1996) do Município de Piraí, não tem sua economia pautada 

em atividades industriais, e apenas 30% da população exerce atividade 

econômica no município; a população economicamente ativa trabalha em 

municípios próximos, especialmente Volta Redonda (Ferreira et al.,2000c).  

A localização estratégica no eixo Rio-São Paulo e a proximidade de Porto 

Real com outros municípios que possuem suporte econômico vinculado à 

indústria de base, bem como a existência e disponibilidade de terrenos planos 

representados pelos terraços do Rio Paraíba, e os incentivos fiscais promovidos 
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pelo governo de Estado do Rio de Janeiro e pelo próprio município, são fatores 

importantes para a atração de investimentos de grande porte, tais como a fábrica 

de automóveis da Peugeot-Citröen,  a fábrica da Gardian e a fábrica metalúrgica 

Galvasud (Ferreira et al.,op.cit).       

A região do Médio Vale do Paraíba do Sul tem significativa importância no 

cenário industrial. Como conseqüência, não só devido ao processo de 

industrialização, mas também pela forma de uso do solo e pela falta de 

investimentos de recuperação das áreas degradadas, essa região apresenta um 

crescente processo de degradação da paisagem, seja pela grande área 

desprovida de vegetação, pelos graves problemas de erosão, ou pelo 

assoreamento dos rios.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

 

Este estudo tem como objetivo (1) fornecer informações que possam 

contribuir para a avaliação da vulnerabilidade dos fragmentos florestais frente à 

pressão antrópica na região do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, (2) 

fornecendo assim subsídios para a conservação da Mata Atlântica e a estabilidade 

ambiental. Essas informações servirão de (3) base para o planejamento e gestão 

territorial, contribuindo para melhor a qualidade ambiental para a população 

daquela área.     

Através da (4) análise da forma e tamanho dos fragmentos florestais, este 

estudo tem como objetivo específico o (5) conhecimento da situação atual da 

cobertura vegetal da Mata Atlântica na área de estudo, através do seu (6) 

mapeamento e caracterização em diferentes estágios da sucessão  ecológica 

secundária.    
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3. ÁREA DE ESTUDO           
 

 

3.1. Localização  
 

A área de estudo desta pesquisa abrange os municípios de Barra do Piraí, 

Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis e Volta Redonda (Figura 5), 

parte integrante da chamada região administrativa do Médio Vale do Paraíba do 

Sul, no Estado do Rio de Janeiro, totalizando  2 .225,33 Km2 . 

 

3 

4 
5 

6 
7 

2 

Figura 5: Localização dos municípios da área de estudo. 

Legenda : 
1 – Barra do Piraí 
2 – Barra Mansa 
3 – Pinheiral 
4 – Piraí 
5 – Porto Real 
6 – Quatis 
7 – Volta Redonda 
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Esses municípios estão localizados a Sudoeste do Estado do Rio de Janeiro, 

entre as latitudes 22º13’18” e 22º48’52”S e as longitudes 44º22’51” e 43º44’49”W, 

tendo como  principal via de acesso a Rodovia Federal Presidente Dutra ou BR 116, 

e possuem posição econômica estratégica visto que estão situados entre os grandes 

centros consumidores do país, Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo com que a área 

seja alvo de grandes investimentos.      

 

 

3.2. Geologia e Geomorfologia 
 

A área de estudo está inserida na depressão do Médio Vale do Paraíba do 

Sul, domínio do Planalto Sudeste do Brasil, situada entre as Serras da Mantiqueira e 

Serra do Mar  (Moreira & Camelier, 1977).     

A geologia da região enfocada encontra-se representada em quase toda a sua 

totalidade, por unidades geológicas bastante antigas (constituídas principalmente por 

rochas gnáissicas), pré-cambrianas que, temporalmente compreende períodos que 

vão desde o Proterozóico Inferior (cerca de 2.0 bilhões de anos) até o Proterozóico 

Superior (entre 600 e 500 milhões de anos). Essas unidades dispõem-se, 

preferencialmente, em faixas de atitude NE-SW, que corresponde à direção geral de 

estruturação imposta às rochas pré-cambrianas do Estado do Rio de Janeiro, 

durante o último evento orogenético de idade brasiliana (Ferreira, 2000a). 

De maneira geral, ocorrem três grandes compartimentos de relevo (Figura 6): 

primeiramente uma unidade morfológica formada por uma sucessão de cristas 

gnáissicas separadas por vales profundos, representando um nível mais dissecado 

do relevo, que se apresenta muitas vezes escarpados e que corresponde às 

unidades geológicas mais antigas (rochas pré-cambrianas); com maior expressão 

aparecem os “mares de morros”, caracterizados por colinas suaves, apresentando 

uma dinâmica de evolução geomorfológica particular que evidencia a complexidade 

das transformações ambientais ocorridas durante o período Quaternário; por fim, o 

assoalho dos vales onde estão instalados os canais de drenagem principais (Guerra 

& Botelho, 1998; Ferreira et al., 2000a).  
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Figura 6: Aspecto sintetizado dos compartimentos do relevo na região de 

estudo, no Município de Quatis: (1) cristas gnáissicas; (2) domínio dos 

“mares de morros”; e (3) o assoalho dos vales. 

 

 

Associadas a esses três compartimentos de relevo ocorrem as seguintes 

classes de declividade: classes entre 30 e 42%, e classes de declividade superior a 

42%, que se desenvolvem sobre as unidades morfológicas mais antigas e de relevos 

residuais e do ponto de vista da inclinação da encosta representam um alto potencial 

erosivo para esses ambientes;  classes de declividade entre 18 e 30%, 

caracterizadas como média declividade estão associadas aos “mares de morros”, 

onde predominam processos de erosão; e para a última unidade morfológica, que 

representa o assoalho dos vales, as classes de declividade são caracterizadas como 

baixa declividade, compreendendo o intervalo de 0 a 18%. Este conjunto pode ser 

considerado como de baixo potencial erosivo (Ferreira et al., 2000a). 

No Município de Porto Real predominam as classes de declividade de 0%, 

caracterizando relevos planos representados por feições de terraços; no Município 

de  Piraí predominam classes de declividades superiores a 30%,  caracterizando a 
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predominância de relevos com alto controle litológico e alto potencial de erosão 

(Ferreira et al., op. cit.).   

Na região estudada, a erosão dos solos pode ser constatada pela forte 

incidência de ravinas e voçorocas (processos erosivos lineares) (Figura 7) presentes 

de forma generalizada por toda encosta, associada ao processo natural de 

esvaziamento dos fundos de cabeceiras de drenagem, ou ao mal-uso e as condições 

pedológicas. Portanto, a maior parte dessas feições tem origem histórica, pouco 

associada aos fenômenos geológicos, tendo sido reativadas sobretudo pela retirada 

da cobertura vegetal que exerce um papel efetivo de proteção, controlando a erosão 

generalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      Figura 7: Processos erosivos lineares (voçorocas) em conseqüência da        

                     retirada da cobertura vegetal, no Município de Pinheiral. 

 

 

O processo erosivo difuso (erosão laminar, rastejamento ou creep) (Figura 8), 

também é marcante na região, acarretando perda parcial ou total do horizonte 

superficial do solo, através da movimentação lenta e contínua dos materiais coluviais 

e/ou solos, pelas encostas.  O uso intensivo  das encostas através da atividade 
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pecuária tem acelerado, ao longo dos anos, os processos de rastejamento que se 

apresentam de forma generalizada nos vários segmentos das encostas. Mais uma 

vez, a ausência da cobertura vegetal facilita tal processo erosivo que pode levar ao 

empobrecimento dos solos, principalmente pela perda do teor de matéria orgânica e 

de nutrientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 8: Processo erosivo difuso no Município de Barra Mansa (estrada                      

                          Ribeirão de São Joaquim/ Nossa Senhora do Amparo), julho/1999. 

 

 

O acelerado processo de erosão favorece também o assoreamento dos canais 

de drenagem, à medida que o volume de material carreado das encostas, que atinge 

os fundos de vales, compromete a qualidade das águas e também afeta as 

pequenas e grandes represas, numerosas na região. 
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3.3. Clima e Hidrografia 
 

A condição climática regional é caracterizada como tipicamente tropical, com 

verões chuvosos e invernos secos, marcados pela presença da atuação das massas 

de ar Tropical Atlântica (mTa)- quente e úmida- e a Polar Atlântica (mPa)- fria e 

úmida- relacionadas aos sistemas de chuvas frontais. Em linhas gerais, a 

pluviosidade média anual está em  torno de 1.500 mm, apresentando, sobretudo na 

faixa atlântica do Planalto Sudeste Brasileiro, uma distribuição espacial controlada 

pela orografia (Nimer, 1989).          

 Associada à característica do regime climático, apresenta-se uma vegetação 

nativa representada pelo Domínio da Mata Atlântica na modalidade Floresta 

Estacional Semidecidual.  

A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul está incluída na Bacia do Atlântico 

Sul/trecho Leste, que compreende a área de drenagem dos rios que deságuam no 

Atlântico Sul, entre a divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e a foz do 

Rio São Francisco (Bizerril et al., 1998) (Figura 9). Nasce no Estado de São Paulo e, 

no Município de Resende, se insere em território fluminense. Os rios Paraibuna, 

Pomba e Muriaé, todos da margem esquerda, são os que lhe fornecem maior volume 

de água (Botelho, 1977).            

Ao longo do seu traçado e do percurso da rede contribuinte, o Rio Paraíba do 

Sul drena dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Destes, o 

Estado do Rio de Janeiro é o que exibe maior área drenada pelo sistema, com 37,9% 

da área total (Costa, 1994 apud Bizerril et al., 1998) .  

Hidrograficamente, a região de estudo é composta por 153 sub-bacias, que 

fluem diretamente para o Rio Paraíba, perfazendo um total de 3.229,86 Km2, 

apresentando 15.660 segmentos de canais (Ferreira, et al., 2000d). 

Economicamente a bacia tem importância na geração de energia elétrica,  

cerca de 1010 Mw, representando o somatório de diversas usinas de médio e 

pequeno porte, operando por várias concessionárias, como as usinas hidrelétricas do 

complexo de Ribeirão das Lajes, usina do Funil e da Ilha dos Pombos. Também cabe 

ressaltar que o Rio Paraíba do Sul serve de fonte de abastecimento de água potável 
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            Figura 9: Bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

para cerca de 14 milhões de pessoas, incluindo 8 milhões de habitantes da região 

metropolitana do Rio de Janeiro (Costa, 1994 apud Bizerril et al.,1998) . 
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4.       METODOLOGIA 
 
 
 

4.1.   Geoprocessamento nas Questões Ambientais 
 
 
 

O geoprocessamento tem se mostrado útil nas avaliações ambientais, na 

medida em que considera a localização, extensão e relações espaciais dos 

fenômenos analisados, visando contribuir para a sua presente explicação e para o 

acompanhamento de sua evolução passada e futura (Silva,1992). 

Geoprocessamento compreende uma disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. 

Para esse fim utiliza ferramentas como o Sistema de Informação Geográfico (SIG), 

que permite realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao 

criar banco de dados georreferenciado, o Processamento Digital de Imagens (PDI)  e 

o  Sensoriamento Remoto (Câmara, 1999). 

Dentro do campo do geoprocessamento o Sistema de Informação Geográfica 

surgiu da necessidade de combinar dados descritivos com a sua representação 

cartográfica para a realização de análises espaciais. Seu desenvolvimento pode ser 

vinculado aos avanços da cartografia, computação gráfica e geografia, 

principalmente os decorrentes da informatização e novos recursos proporcionados 

pela introdução dos computadores (Teixeira et al. 1995). 

A discussão quanto à definição do termo Sistema de Informação Geográfica 

tem sua origem na criação e persiste até os dias atuais (Rocha, 2000). Assim entre 

as diversas definições para o termo destacam-se: 

   

   “um sistema de informação Geográfica é um conjunto integrado de 
programas (software) especialmente elaborados para serem utilizados 
com dados geográficos, executando espectro abrangente de tarefas no 
manuseio dos dados. Essas tarefas incluem a entrada, o 
armazenamento, a recuperação e os produtos resultantes do manejo de 
dados, em adição à ampla variedade de processos descritivos e 
analíticos“ (Calkins &Tomlinson, 1977 apud Silva, 1999). 
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“um sistema de informação gráfica representa simplesmente um sistema  
computacional para gerenciar dados espaciais, apresentando 
capacidade funcional para a coleta, entrada, manipulação, 
transformação, visualização, combinação, análise, modelagem e saída 
de dados de diversas fontes, tais como mapas temáticos, imagens de 
satélite, informações cadastrais, etc., tendo por objetivo facilitar a 
avaliação de diferentes fenômenos naturais” (Bonham-Carter, 1996).  
 

 

O SIG apresenta multiplicidade de usos e aponta para uma perspectiva 

interdisciplinar de sua utilização. Desta forma pode-se entender que o Sistema de 

Informação Geográfica é uma ferramenta capaz de armazenar, recuperar, integrar, 

manipular e analisar, dados espaciais e não-espaciais, advindos das mais variáveis 

fontes de dados, como imagens de satélite, dados cartográficos,  dados censitários e 

levantamentos de campo e que são exibidos no vídeo ou como mapas.  

A definitiva incorporação dos SIG nos mais diversos setores da sociedade 

deu-se na década de 80, prevalecendo até hoje um aumento crescente, 

principalmente pela evolução tecnológica da informática e alta capacidade de 

performance.  A necessidade de resolução de problemas ambientais, resultante da 

intensa exploração econômica estimulou seu uso em áreas, como por exemplo na 

agricultura, planejamento urbano, engenharia florestal, hidrologia e outras. 

Para a representação do mundo real os Sistemas de Informação Geográfica 

utilizam dados geográficos (espaciais ou gráficos), que descrevem as características 

geográficas da superfície (forma e posição) e dados não-gráficos, alfanuméricos ou 

descritivos, que descrevem os atributos destas características geográficas (Rocha, 

2000). É esta habilidade de processar as feições cartográficas em termos de seus 

atributos espaciais e não-espaciais que vem a ser o critério  que distingue  o SIG dos 

demais sistemas (Burrough, 1986). 

No ambiente computacional os dados gráficos admitem representações 

vetoriais ou matriciais (Figura 10). 

Na representação vetorial, a localização e aparência de cada objeto são 

representadas por um par de coordenadas X , Y ou Longitude e Latitude e pelas de 

ponto, linha ou área (polígono) (Rocha, 2000 ) .  
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Figura 10: Ilustração dos dois principais métodos de representação dos dados 

no SIG (Coulson et al., 1991, modificado). 

 

 

A representação matricial, ou raster, consiste numa matriz, composta de 

colunas e linhas, que é a representação do espaço, onde cada célula ou pixels 

(picture element) corresponde  a uma porção do terreno. As imagens de satélite são 

representadas desta forma. Esta representação é particularmente mais utilizada para 

os vários tipos de análises espaciais e simulação de modelo por que cada unidade 

(célula) tem a mesma forma e tamanho.  

A organização de informações espaciais em um Sistema de Informação 

Geográfica  é composta por um conjunto de níveis, categorias, ou ainda camadas ou 

planos de informações que variam em número, tipo de formato e de temas conforme 

a necessidade do estudo. Cada Categoria de Informação representa uma mesma 

área com informações geográficas diferentes.  Portanto, as informações sobre a 

Vetor 

Mapa Temático

Célula (Matriz)  

Gramínea

Floresta 
Lago  
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cobertura vegetal da área de estudo se configuram como a Categoria de Informação 

Vegetação.   

Por trabalhar tanto com dados espaciais quanto alfanuméricos, e também com 

grande volume de informações, os SIG necessitam de um Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Um SGBD é um software de caráter 

geral para a manipulação eficiente (consulta e atualização) de grandes coleções de 

informações estruturadas e armazenadas de forma consistente e integrada 

(Medeiros & Pires,1998). 

O SGBD utilizado nesta pesquisa foi o Oracle, que utiliza o modelo de dados 

relacionais, e é  atualmente o mais utilizado para o tratamento de dados não-

espaciais (alfanuméricos), onde os diversos arquivos são ligados de forma apenas  

lógica (Medeiros & Pires, op. cit.). 

A base de dados relacional consiste de uma série de arquivos que são 

denominados de relações ou tabelas; cada tabela contém um número de campo de 

dados (ou colunas de dados), permitindo que duas tabelas sejam relacionadas pelos 

seus campos comuns, e formando uma nova tabela  (Paredes, 1994).  

Integrado ao SIG tem-se o Sensoriamento Remoto, empregado em diversas 

áreas como fonte única de informações atualizadas para os Sistemas de 

Informação Geográfica. Desta forma, tem contribuído significativamente para 

melhorar a qualidade das informações, principalmente quanto ao dimensionamento 

e distribuição das áreas ocupadas pelas diferentes coberturas vegetais ou 

estabelecidas pelo homem. 

Além disso, as análises sinópticas das imagens de satélite ajudam a identificar 

as relações não-evidentes durante os trabalhos de campo (Heckendorff & Lima, 

1985; Heckendorff & Ulbricht, 1994, 1997 apud Ulbricht & Heckendorff, 1998; Fisch & 

Ponzoni,1995), o que tem contribuído essencialmente para o desenvolvimento de 

sua aplicação do campo da Biologia. Fish & Ponzoni (1995) consideram que a 

utilização do sensoriamento remoto pode-se tornar um meio viável para estudos da 

dinâmica florestal tropical.  

A evolução do sensoriamento remoto através de sensores mais potentes, 

proporcionando imagens com resolução cada vez melhores, associadas às técnicas 
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de extração de informações oriundas do processamento de imagens, vem ampliando 

sua aplicabilidade a diversas áreas do conhecimento: levantamento de recursos 

ambientais, análise ambiental, geologia, agricultura, florestas, estudos urbanos. 

Outro fator relevante é a periodicidade de suas imagens, as quais permitem 

monitorar situações de desmatamento, desertificação, inclusive com possibilidades 

de prevenção de desastre naturais e a análise das interações entre radiação 

eletromagnética e as substâncias componentes do planeta terra em suas mais 

diversas manifestações (Novo, 1989; Rocha, 2000 ).  

  No processo de interpretação da imagem de satélite o conhecimento do 

comportamento espectral4 dos objetos da superfície terrestre e dos fatores que 

interferem neste comportamento é de fundamental importância para se extrair 

informações a partir dos dados de Sensoriamento Remoto (Novo, 1989; Ponzoni & 

Disparati, 1995). A partir do entendimento do comportamento espectral dos objetos 

pode-se melhor selecionar as faixas espectrais, através da combinação de bandas 

ou canais e filtros para combinação colorida, de grande significância na 

discriminação de tais objetos.     

Considerando que a folha é o principal elemento da vegetação sob o ponto de 

vista de sua interação com a radiação eletromagnética, suas propriedades espectrais 

são função da composição, morfologia, estrutura interna e da variação de idade. 

Assim as características espectrais de um dossel deverão ser muito semelhantes 

àquelas apresentadas pelas folhas que o constitui (Batres, 1998; SOS Mata 

Atlântica/INPE, 2001).  

As variações fisionômicas-estruturais da vegetação são, sem dúvidas, as mais 

perceptíveis quando se utilizam os produtos de Sensoriamento Remoto com vistas 

ao mapeamento da vegetação em regiões tropicais, pois são elas que mais 

fortemente vão influenciar na reflectância e, conseqüentemente, nos padrões 

apresentados em imagens orbitais (Ponzoni & Filho, 1988). 

                                                 
4 Segundo Ponzoni &Disparati (1995) o termo comportamento espectral é comumente relacionado à 
maneira pela qual um determinado alvo reflete a radiação eletromagnética sobre ele incidente.  
 



 31

As imagens de satélite SPOT serviram como fonte atual de entrada de dados 

para o mapeamento da cobertura vegetal, nesta pesquisa. A configuração da 

Categoria de Informação Vegetação teve sua operacionalização baseada na 

utilização do Sistema de Informação Geográfica da Intergraf, o MGE (Modular GIS 

Environment).  

 

 

4.2.   Mapeamento da Cobertura Vegetal 
 

 

4.2.1.  Critérios de Nomenclatura 
 

Dentre as diversas classificações da Mata Atlântica, será utilizada nesta 

pesquisa a apresentada por Veloso & Góes-Filho (1982), baseada em critérios 

fisionômico-ecológicos. Nessa classificação, a Mata Atlântica é divida em subclasses 

de formação, e estas em formações propriamente ditas; estão ordenadas segundo 

hierarquia topográfica, que refletem fisionomias diferentes condicionadas às faixas 

de altitude em que estiver localizada a floresta (Figura 11), seguindo a orientação da 

classificação de Mueller-Dombois & Ellemberg (1974).   

Desta forma, a Cobertura Vegetal remanescente da área de estudo faz parte 

da Floresta Estacional Semidecidual. Este conceito ecológico relaciona-se ao clima 

de duas estações, uma chuvosa e outra seca, ou com acentuada variação térmica. 

Estes climas determinam uma estacionalidade foliar dos elementos arbóreos 

dominantes, os quais têm adaptações ora à deficiência hídrica, ora à queda da 

temperatura nos meses frios. Neste tipo florestal, a porcentagem das árvores 

caducifólias, no conjunto florestal e não das espécies que perdem as folhas 

individualmente, situa-se entre 20 e 50% na época desfavorável.     

Além da classificação da Mata Atlântica para a área de estudo, para o 

mapeamento da Carta de Cobertura vegetal foram definidos os critérios constantes
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Figura 11: Formações Vegetais da Mata Atlântica (Fundação Biodiversitas, 1996). 
 

 

da resolução nº6 de 04/05/94 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

que reconhece e estabelece para a região, com fins de preservação, as 

fitofisionomias da Floresta Estacional Semidecidual (FL), como formação clímax, e 

seus Estágios de Sucessão Secundária Inicial (E1), Intermediário (E2) e Avançado 

(E3). 

Esses estágios de sucessão ecológica foram reconhecidos no campo através 

do critério visual como: presença ou ausência de cipós e a dominância de uma 

mesma espécie, ambos caracterizando o Estágio Intermediário; porte da vegetação, 

que separa o estágio Inicial dos demais; e os estratos emergentes que caracterizam 

a vegetação clímax (a Floresta Estacional Semidecidual). Desta forma, as 

características de cada estágio estão representadas na Tabela 2.  
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Tabela 2: Estágios de Sucessão Ecológica no Médio Vale do Paraíba do Sul  

                fluminense. 

 Estágio Descrição Figuras 

 
FL 
 

 
Floresta Estacional 
Semidecidual 

formação vegetal clímax da região, 
constituída predominantemente de 
plantas lenhosas com alturas que 
podem ultrapassar 20 -30m 

 
Figura 12 
 
 

 
 
 
E3 

 
 
Estágio Avançado de 
Sucessão Vegetal 
Secundária 

comunidades de fisionomia arbórea, 
de dossel fechado e uniforme, com 
grande variedade de espécies 
lenhosas, de alturas superiores a 20m 
e presença de cipós, epífitas, sub-
bosque e serapilheira 

 
 
 
Figura 13 

 
 
 
 
E2 

 
 
 
 
Estágio Intermediário 
de Sucessão Vegetal 

comunidades de fisionomia arbóreo-
arbustiva fechada, com poucas 
espécies dominantes; as espécies 
lenhosas ultrapassam 15m de altura. 
Segundo Resolução do CONAMA são 
espécies comuns para este estágio: 
quaresmeira (Tibouchina spp.), ipê-
amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
jacaré (Piptadenia comunis), entre 
outras 

 
 
 
 
 
Figura 14 

 
 
 
 
E1 

 
 
 
 
Estágio Inicial de 
Sucessão Vegetal 

comunidades de fisionomia 
graminóide, herbácea e arbustiva, com 
predominância de espécies heliófitas e 
de crescimento rápido e ciclo biológico 
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 Figura 12: Floresta Estacional Semidecidual (F). Fazenda 
Ponte Alta, Município de Barra do Piraí, 31/07/99. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Estágio Avançado da Sucessão Ecológica Secundária  
                 (E3). Plano intermediário. Município de Quatis, 
                 

 
01/08/99. 
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Figura 14: Estágio Intermediário da Sucessão Ecológica  
                 Secundária (E2). Município de Barra Mansa,18/04/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Estágio Inicial da Sucessão Ecológica Secundária (E1). 

Arrozal, Município de Piraí, 31/07/99.  
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4.2.2 . Etapas do Mapeamento da Cobertura Vegetal 
 

 

As informações sobre a cobertura vegetal da área de estudo iniciaram-se com 

a interpretação de imagem do satélite SPOT (Sistem et Proboitoire de Observation 

de la Terra). Este sistema de sensor remoto é compreendido por um satélite, 

instrumentos e estação de rastreamento, recepção e processamento de dados, e faz 

parte de um programa espacial francês que foi concebido pelo Centro National 

d’Etudes Spatiales (CNES) (Novo, 1989).  

O satélite SPOT possui órbita polar com altitude de 832 Km, sincronizada com 

o sol, onde a mesma área é imageada em intervalos de 26 dias. É um sistema de 

imageamento eletro-óptico, pois os dados são registrados em forma de sinal elétrico, 

o que possibilita sua transmissão à distância. Na formação de imagens utiliza 

sensores de varredura eletrônica, através dos quais a cena é imageada em sua 

totalidade pelo arranjo linear de detectores. Opera com dois sensores de alta 

resolução (HRV – Haut Resolution Visible), nos modos pancromáticos e 

multiespectral. O modo pancromático corresponde à observação da cena numa 

ampla faixa do espectro eletromagnético (0,51 – 0,73 μm), que é restituída sempre 

em preto e branco e com uma resolução espacial5 de 10 x10 metros ou 100m2. O 

modo multiespectral (colorido) corresponde à observação da cena em três faixas 

estreitas do espectro eletromagnético - XS1 (0,50-0,59μm), XS2 (0,61-0,68μm) e 

XS3 (0,79-0,89μm ) com resolução espacial de 20m.  

O passo que antecedeu a interpretação das imagens consistiu no tratamento 

da imagem do satélite SPOT, que engloba a realização de correções geométricas, 

visando retificar os problemas da distorção geométrica, além de posicionar a imagem 

corretamente sobre a superfície terrestre. Para a retificação geométrica são 

utilizados pontos de controle (ground control point), ou seja, pontos coordenados que 

                                                 
5 Resolução espacial é a capacidade do sensor de detectar objetos a partir de uma determinada 
dimensão. Quanto maior a resolução do sistema sensor, menor é o tamanho mínimo dos elementos 
que podem ser detectados individualmente (Rocha, 2000).     
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possuem seus correspondentes na imagem definidos, utilizando um Datum que, 

neste caso, foi o SAD-69 e o sistema de projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM- zona 23 sul). 

Neste processo foram utilizados 51 pontos de controle com erro médio de 19 

m para a cena 721/395 e de 21 m para a cena 720/395 utilizando 29 pontos de 

controle.  

O processamento propriamente dito envolveu a fusão das imagens do satélite 

SPOT, onde foi realizada a união das características do sensor PAN com as 

características do sensor XS, para obter uma composição colorida com resolução 

espectral do XS e resolução espacial da PAN, através da técnica de transformação 

RGB/IHS; e o mosaico das cenas para que toda a área pudesse ser processada e 

estudada simultaneamente, já que a área de estudo é coberta por duas cenas.  

A identificação dos diferentes estágios da sucessão secundária da vegetação 

do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense foi realizada através das imagens do 

satélite SPOT PAN/XS, adquiridas em 29/07/98 e 19/08/98, em composição colorida 

falsa-cor das bandas 3(Red), 2(Green) e 1(Blue). Nesta composição, a vegetação 

arbórea apresenta uma resposta espectral que varia em tons vermelho a marrom-

escuro, para a vegetação mais densa, e a vermelho-claro para a cobertura vegetal 

de menor porte (Figura 16).  

Juntamente com a imagem de satélite foram utilizados os grids de vegetação 

definidos pela Carta de Cobertura do Solo6 (Ferreira, et al., 2000b)   no sentido de 

validação,   controle  e   correlação      para   este   mapeamento     como   forma   de  

melhor retratar a verdade terrestre. 

                                                 
6 Carta de Cobertura do Solo, temática constante no banco de dados do Projeto “Gestão 

Territorial do Médio Vale do Paraíba do Sul”, foi  confeccionada através de técnicas de classificação 
digital (supervisionada) no módulo MAI Modular Advance Image, da família Intergraph. Segundo Novo 
(1988), as técnicas de classificação supervisionada implicam na implementação de um processo de 
decisão para que o computador possa atribuir certo conjunto de pontos da imagem (pixel) a uma 
determinada classe.   
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Figura 16: Composição colorida 3, 2, 1 de um recorte da imagem do satélite 

SPOT (1998), mostrando a variação dos tons de vermelho por essa 

composição; FL= Floresta; E3= Estágio Avançado; E2= Estágio 

Intermediário; E1=Estágio Inicial; e Us= Uso rural.  
 

 

O método de extração de informações da imagem de satélite para a realização 

do mapeamento utilizado neste estudo foi interpretação visual. Esta consiste na 

aquisição de informações sobre um dado alvo da superfície terrestre, através da 

análise de sua resposta em diferentes bandas (canais) individuais ou combinados 

sob a forma de composição colorida (Pereira et al., 1989; Almeida et al., 1990). É 

mais precisa que a análise digital não-supervisionada, já que em seus processos 

explora outros atributos da imagem denominados elementos de reconhecimento,  

como forma e textura, além dos dados espectrais somente utilizados na interpretação 

digital (Gong et al., 1990 apud Centeno et al., 1993).     

Esses elementos de reconhecimento são característicos das imagens, 

independentes de sua resolução e escala, e permitem uma melhor extração das 

informações sobre a superfície (Novo, 1989).  
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Pelo padrão regular do plantio de eucalipto foi possível o distinguir das formas 

irregulares dos aspectos naturais dos estágios da sucessão ecológica. O padrão 

também auxiliou na separação do uso da terra por cultivos, uma vez que se pode 

identificar um aspecto retilíneo no arranjo espacial deste tipo de uso.  

A cor foi importante na identificação de objetos diferentes, uma vez que cada 

objeto reflete, emite e transmite diferentes quantidades e comprimentos de onda de 

energia, que são gravadas como variações tonais em uma imagem policromática. 

Por esse elemento foi possível separar a cobertura vegetal que através das 

combinações de bandas utilizadas nesta pesquisa, apresenta coloração vermelha. O 

elemento tonalidade serviu como um fator de diferenciação na identificação dos 

estágios da sucessão ecológica secundária e a floresta estacional.            

A variação de tonalidades ou cores, em função dos objetos muito pequenos 

para serem percebidos individualmente, é definida pela textura, que oferece a 

impressão visual de um objeto liso ou rugoso, constituindo em um elemento 

fundamental para sua identificação (Novo, 1989). 

Nesta pesquisa a textura permitiu diferenciar áreas reflorestadas de áreas 

florestadas. As áreas de reflorestamento, por possuírem uma vegetação mais 

homogênea no que se refere ao espaçamento das árvores, altura e idade dos 

indivíduos, apresentam em geral, textura mais lisa que as áreas de florestas naturais.               

Assim, com a utilização dos elementos de reconhecimento durante a 

interpretação visual, a classe vegetação arbórea referente à Carta de Cobertura do 

Solo foi detalhada conforme os estágios de regeneração Avançado (E3), e 

Intermediário (E2) e Floresta (FL)  em que se encontravam a vegetação (Figura 17). 

 Com o objetivo de identificar os padrões das diferentes fitofisionomias 

(estágios inicial, médio e avançado da sucessão secundária e floresta), os trabalhos 

de campo foram realizados nos meses de março/98 a agosto/99, a partir de critério 

visual de reconhecimento desses diferentes estágios de regeneração e o seu 

georreferenciamento com o uso de GPS. Da amostra aleatória de 200 pontos de 

controle, foram georreferenciados 105 pontos; os demais foram  inviabilizados pela 

falta de acesso. 
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     Figura 17 : Recorte da Carta de Cobertura do Solo (à esquerda) e da Carta de 

Cobertura Vegetal (à direita) individualizando os estágios de 

regeneração não evidentes na Carta de Cobertura do Solo. 

 

 

As atividades em campo possibilitaram igualmente o reconhecimento da 

associação de alguns fragmentos de Floresta com Estágio Avançado ou 

Intermediário de Sucessão. Esses fragmentos foram mapeados com o auxilio das 

Curvas de Nível (nas cotas mais altas) da Base Cartográfica do Projeto “Gestão 

Territorial do Médio Vale do Paraíba do Sul” (Ferreira et al., 2000), onde foi possível 

delimitar o domínio da floresta em porções mais elevadas do relevo.               

O mapeamento da cobertura vegetal, via computador, consistiu na vetorização 

manual dos polígonos, realizada no módulo MAI (Modular Advance Image) e no 

MICROSTATION (que representa o CAD do sistema).  

Terminada a vetorização, seguiu-se à etapa de edição dos dados vetoriais, 

para que o mapeamento pudesse ser corrigido realizado através do módulo MGE 

MAPPER acessados através da seqüência Tools – Linework Processing.  

A edição de dados possibilitou a implementação da Categoria de Informação 

Vegetação (ou plano de informação) no Banco de Dados do Projeto, permitindo o 

acesso a essas informações para as mais diversas pesquisas e cruzamentos com 

outras categorias, através do Sistema de Informação Geográfica, e também  a edição 

final do mapa para a plotagem,   
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A implementação da Categoria de Informação vegetação consistiu no 

povoamento das informações obtidas com o mapeamento, ao banco de dados, cujas 

feições gráficas foram implementadas ao banco na representação vetorial, através 

do elemento polígono e ponto.   

Na construção da Categoria de Informação Vegetação além dos atributos de 

vegetação, outros atributos foram incorporados ao Banco de Dados como o 

reflorestamento de eucalipto (Re) e uso rural do solo (Us). Em alguns pontos o 

reflorestamento apareceu associado à vegetação nativa, dificultando a delimitação 

de sua área. Nestes locais a associação foi georreferenciada e incorporada ao Banco 

de Dados como pontos, e não como polígonos, o que inviabilizou o cálculo de sua 

área.    

Assim os padrões mapeados e identificados na Carta de Cobertura Vegetal foram 

os seguintes: 

FL -  Floresta Estacional Semidecidual; 

E3 -  Estágio Avançado da Sucessão Secundária; 

E2 -  Estágio Intermediário da Sucessão Secundária; 

E1 -  Estágio Inicial da Sucessão Secundária; 

Re -  Áreas reflorestadas - com espécies vegetais exóticas (Eucaliptus e Pinus)    

         com objetivos econômicos; 

     Us - Uso rural - áreas onde a ocupação e atividades humanas predominam.      

             Corresponde às áreas com atividades agrícolas, pecuárias, sítios, fazendas,  

             haras, condomínios e pequenos núcleos rurais, e 

    Au - Área Urbana. 
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4.3.  Avaliação da Cobertura Vegetal 
 

 
4.3.1.  Fragmentação Florestal 

 

A fragmentação de ecossistemas está diretamente ligada à dinâmica do uso 

do solo de áreas rurais e urbanas, que são dirigidas por fatores econômicos, sociais, 

culturais, constitucionais e tecnológicos (Dale & Pearson,1997 apud Vianna et 

al.,1997). É, portanto, um fenômeno presente em praticamente todas as etapas de 

expansão da fronteira agrícola no país, desde as mais antigas que ocorreram na 

Mata Atlântica, até as atuais que se desenvolvem sobre as áreas do Cerrado do 

Centro-oeste e das florestas úmidas da Amazônia. Está presente também na 

expansão de áreas urbanas, na implementação de projetos industriais e em outras 

atividades antrópicas (Vianna et al., 1992).   

Por fragmentação entende-se a transformação de áreas essencialmente 

contínuas, em pequenas áreas isoladas do hábitat original (ilhas de hábitat), 

circundada por áreas diferentes, cujas transformações podem se dar por processos 

naturais ou por atividades antrópicas (Forman, 1997) (Figura 18). 

Essa alteração da paisagem original em um mosaico de ilhas de hábitats, tem 

sido considerada uma das maiores ameaças à biodiversidade, onde as extinções 

previstas para as próximas décadas são alarmantes (Wilson, 1998 apud Fernandez, 

2000). A fragmentação ocasiona também mudanças físicas na paisagem, que variam 

em intensidade, em função do tamanho, forma e posição  do remanescente dentro 

do contexto, e que irão se refletir no fragmento florestal (Saunders et al., 1991).  

As conseqüências imediatas da fragmentação são a redução da área de 

hábitat disponível e a subdivisão do mesmo, ocasionando uma drástica redução na 

diversidade biótica local, seja imediatamente, através da perda da área, ou a longo 

prazo, através dos efeitos da insularização. A perda da área pode excluir 

imediatamente algumas    espécies    se    as   mesmas forem raras ou  estiverem
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                Figura 18:  Fragmento de Floresta circundado por áreas de  

                                  pastagens. Município de Barra do Piraí. 08/05/99. 
 

 

distribuídas em manchas. Além disto, populações reduzidas das espécies 

remanescentes aumentam a probabilidade de sua extinção, e o isolamento pode 

diminuir ou mesmo eliminar a colonização por espécies presentes em áreas 

adjacentes, além de impedir que as espécies tenham acesso aos recursos que se 

encontram fora de uma determinada área (Spellerberg & Sawenyr, 1989; Shafer, 

1990 apud Pires, 2000).  

A base do estudo da fragmentação florestal é em boa parte oriunda da Teoria 

de Biogeografia de Ilhas MacArthur & Wilson (1967). Esta teoria desenvolveu um 

conhecimento teórico significativo, envolvendo modelos descritivos e preditivos onde 

o número de espécies (diversidade de espécies ou riqueza) está diretamente 

relacionada a três fatores: área da ilha, isolamento e idade da ilha (Forman & 

Godron, 1986; Vianna et al., 1992).  

 Após o reconhecimento de que os princípios encontrados em ilhas oceânicas 

deveriam ocorrer nos fragmentos florestais, passou-se a adotar seus princípios 

principalmente na criação e manutenção de reservas naturais (Pires, 2000).    
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Vianna et al. (1992) apontam fatores que não foram levados em consideração 

na aplicabilidade dessa teoria nas questões dos fragmentos florestais. Segundo 

esses autores, a direção dos processos populacionais é oposta nos dois hábitats em 

questão. Nas ilhas oceânicas tem-se a colonização de novas ilhas através da 

expansão das populações. No caso dos fragmentos tem-se a extinção local de 

espécies pelo desaparecimento físico ou pelo declínio gradual da população. Outro 

fator apontado pelos autores refere-se ao isolamento, que nas ilhas oceânicas é 

determinado simplesmente pela distância entre as ilhas. Nos fragmentos florestais 

além da distância, o isolamento depende também da “porosidade” da vizinhança. 

Essa porosidade é entendida como a dificuldade ou facilidade do trânsito de animais, 

entre dois fragmentos, em função da diferença nas condições ecológicas da 

vizinhança. Desta forma, uma vizinhança é dita mais porosa quando, por exemplo, 

dois fragmentos florestais são interconectados por uma  floresta secundária não 

muito recente. Por outro lado, a porosidade é  menor se essas mesmas áreas 

estiverem separadas por algum tipo de uso da terra, como cultivo e pastagens e até 

mesmo por áreas urbanizadas. Ou seja, quanto mais porosa uma vizinhança, menor 

será o isolamento das populações de fragmentos terrestres porque essa vizinhança é 

permeável ao fluxo de animais e o tamanho efetivo do fragmento pode ser 

aumentado. 

E por fim, outra diferença salientada entre a Biogeografia de Ilhas e os 

fragmentos florestais, é o efeito de borda. É na borda do fragmento que tem início a 

maior parte dos processos biológicos ligados à fragmentação, como mudança na 

luminosidade, temperatura, umidade e velocidade do vento, entre outras.    

O efeito de borda é o resultado da interação entre dois ecossistemas 

adjacentes separados por uma abrupta transição (Murcia, 1995). Este afeta os 

organismos nos fragmentos florestais por causarem mudanças como: (1) efeitos 

abióticos, envolvendo mudanças nas condições ambientais resultantes da 

proximidade de hábitat estruturalmente distinto; (2) efeitos biológicos diretos, os 

quais envolvem alterações na abundância e distribuição de espécies, causadas 

diretamente pelas condições físicas próximas à borda, e determinadas pela 

tolerância fisiológica das espécies às condições na borda e próximo a ela; e (3) 
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efeitos biológicos indiretos, que envolvem mudanças nas interações ecológicas tais 

como predação, dispersão  de sementes, e competição entre outros. 

O tamanho e a forma dos fragmentos são parâmetros que contribuem 

diretamente sobre o efeito de borda. O tamanho do fragmento florestal é relevante, 

pois grandes fragmentos possuem maior área central que não é afetado 

ambientalmente e nem sofrem mudanças bióticas associadas à borda. Ao contrário, 

nos fragmentos pequenos a dinâmica do ecossistema é predominantemente 

influenciada por fatores externos (Saunders, 1991). 

A área do fragmento determina o potencial do tamanho da população e de 

seus componentes (Saunders, op.cit.). Os fragmentos pequenos tendem a 

apresentar poucos indivíduos de uma mesma população, o que pode aumentar o 

declínio desta, resultando na perda da biodiversidade e na não sustentabilidade do 

fragmento (Vianna, et al., 1992). O fragmento pode ter aumentado seu tamanho 

quando esses se encontram próximos, se a matriz onde estão inseridos é permeável 

ao fluxo de animais, sementes e pólens ou se estiverem conectados por corredores 

ecológicos7.   

A forma do fragmento refere-se à feição de uma área determinada pela 

variação na borda marginal do mesmo. É, portanto, um conceito muito mais 

complexo que o tamanho, devido às variações de formas que podem ser obtidas. Os 

fragmentos circulares, com as bordas regulares, apresentam menor superfície de 

contato com a vizinhança e, portanto, os efeitos da borda diminuem em direção ao 

seu interior. Ao contrário, nos fragmentos mais alongados, os efeitos da borda se 

refletem mais rápido no interior do fragmento.      

Pouco se conhece sobre os efeitos da forma dos fragmentos na dinâmica de 

populações, comunidades e ecossistemas (Forman, 1997). Assim, o entendimento 

das bases teóricas sobre a fragmentação florestal é fundamental para estudos que 

                                                 
7 Corredor Ecológico ou Corredor entre Remanescentes deve ser entendido como uma faixa de 
vegetação natural ou que se forma por regeneração natural, ou reflorestamento, entre remanescentes 
de vegetação primária ou de vegetação em estágio médio a avançado da sucessão ecológica, capaz 
de proporcionar ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos fragmentos (Resolução do 
CONAMA  n0 10 de 01/10/1993 apud Santos et al., 1999) .   
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visam contribuir para a conservação desses fragmentos, seja pela sua importância 

para a biodiversidade, seja pela recuperação da paisagem. 

 

 
4.3.2. Critérios de Avaliação 
 

A partir das informações geradas com a implementação da Categoria de 

Informação Vegetação e do conhecimento das bases teóricas sobre a fragmentação 

florestal, realizou-se a análise espacial dos remanescentes da cobertura vegetal na 

área de estudo, tendo como instrumento o Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

De acordo com os parâmetros “tamanho” (área em hectare) e “forma” foi possível 

avaliar a vulnerabilidade desses fragmentos frente às pressões antrópicas.  

Esta etapa da pesquisa foi realizada apenas para os remanescentes vegetais 

em Estágio Avançado da sucessão (E3), o Estágio Intermediário (E2) e a  Floresta 

(FL), por  apresentarem porte arbóreo, constituindo assim elementos fundamentais 

para a conservação. O Estágio Inicial (E1) foi desconsiderado por ser constituído, na 

maioria das vezes, por vegetação de porte herbáceo a arbustivo e, principalmente, 

por se tratar de um estágio dinâmico e instável, podendo facilmente ser degradado e 

transformado em área de uso, principalmente agrícola .     

Nesta pesquisa foi estabelecido o valor arbitrário de 10ha para a análise do 

tamanho e da forma do fragmento, uma vez que fragmentos florestais com menos de 

10ha são passíveis de sofrerem maiores alterações em função de sua área   

(Bierregaard et.al., 1992; Vianna et. al., 1992; Tabanez, 1997; Zaú, 1997).  

A partir da base de dados da Categoria de Informação Vegetação, realizou-se 

consulta orientada8 ao sistema, para a identificação dos fragmentos de E3, E2 e 

                                                 
8 Dentre as diversas funções dos SIGs, a consulta orientada ao sistema é a função mais simples e 
consiste em argüir o banco de dados,  para que o sistema informe, com maior acurácia possível 
informações sobre a localização geográfica de qualquer dado espacial e também as áreas dos 
polígonos em diferentes unidades de medidas. Além da consulta orientada os SIGs realizam funções 
como reclassificação, análise de proximidade e contigüidade, modelos digitais de operações 
algébricas não cumulativas e operações algébricas cumulativas e são realizadas através de 
modelamento matemático que compreendem as operações lógicas, aritméticas, trigonométricas e 
estatísticas multivariadas  (Silva, 1999). 
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Floresta (FL) com áreas superiores a 10ha, com o propósito de obter uma avaliação 

do tamanho de  cada um dos estágios da sucessão ecológica. Desta forma, os 

fragmentos florestais de cada um dos estágios foram separados nas seguintes 

classes de intervalos de tamanho: 10 – 20,99ha; 21 – 40,99ha, 41 – 60,99ha; 61 – 

80,99ha; 81 – 100,99ha e maiores que 101ha.         

Na determinação do tamanho dos fragmentos foi utilizado o módulo MGA 

Analyst  da família Modular GIS Environment (MGE). Esse módulo promove a análise 

espacial, gerando respostas para questões referentes ao relacionamento espacial 

que existe entre as feições geográficas.  

A partir de arquivos de desenhos, nesse mesmo módulo, foi criado um arquivo 

topológico, uma representação matemática do relacionamento entre elementos 

geográficos, na sua representação vetorial. Desta forma, pode-se compreender os 

relacionamentos espaciais entre os objetos e realizar as análises a partir de 

consultas (querys) por meio do comando Query-builder. 

Para cada um dos estágios Intermediário (E2), Avançado (E3) e de Floresta 

(FL) foi realizado uma consulta dentro dos seis intervalos de classes estabelecidos 

de acordo com a área dos fragmentos,  e tendo-se por base que fragmentos  maiores 

são menos suscetíveis às alterações antrópicas, podendo manter as condições 

físicas e bióticas em seu interior.     

Com relação à forma dos fragmentos, quanto mais esta se aproximar à 

conformação de um círculo, maior será a probabilidade de preservação que 

fragmento apresenta (Saunders et.al., 1991; Vianna et.al., 1992; Pires, 1997; Zaú, 

1997; Forman, 1997). A partir deste pressuposto, para o diagnóstico da forma dos 

fragmentos da área de estudo foi a aplicado o Índice de Forma (IF) modificado de 

Gulink et. al. (1993):    

IF= (4π.A).P-2      

onde:  

 A = área do fragmento (em km2); e 

 P = perímetro do fragmento (em km). 
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Através desse índice os valores iguais a 1 indicam que o fragmento possui a 

forma circular, enquanto um fragmento com forma totalmente irregular, e grande 

perímetro, apresenta um índice igual a zero, e refletirá a tendência à vulnerabilidade 

do fragmento. Na avaliação da forma dos fragmentos foi utilizado o software Arcview 

compatível com  o MGE Environment.   

Para a avaliação conjunta do tamanho e da forma para a identificação dos 

fragmentos vulneráveis à pressão antrópica foi aplicado o cálculo da Densidade de 

Borda (Hargis et al., 1997, modificado). A Densidade de Borda corresponde ao 

comprimento total da borda do fragmento (perímetro em Km) na unidade de área 

(ha), procedimento realizado no  Arcview.   

Este cálculo estabelece três categorias identificadas, onde:  alta densidade de 

borda ocorre em fragmentos irregulares e pequenos; média densidade ocorre em 

fragmentos de formas retangulares; e baixa densidade está associada a fragmentos 

bem definidos, devido ao grande tamanho. Foram estabelecidos os limites da 

Densidade de Borda média tendo como base um desvio padrão à esquerda e à 

direita da mesma. Desta forma, o intervalo de: 0,04-0,09 representa fragmentos com 

Baixa Densidade de Borda; de 0,09-0,19 fragmentos com Média Densidade de 

Borda; e de 0,19-0,50 fragmentos com Alta Densidade de Borda.   

No âmbito desta pesquisa, num total de 737 fragmentos, cada fragmento 

florestal recebeu um identificador (ID), tendo calculados a sua área (A) e seu   

perímetro (P), e  implementados o Índice de Forma (IF) e a Densidade de Borda (DB) 

(Anexos 1, 2 e 3).   
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5 .  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O mapeamento da Cobertura Vegetal constituiu o insumo básico para a 

análise dos fragmentos arbóreos, cujo objetivo foi avaliar a sua vulnerabilidade frente 

à pressão antrópica. Os resultados demonstraram que os parâmetros forma, 

tamanho e densidade de borda dos fragmentos representam variáveis importantes 

na representação e avaliação da paisagem da região do Médio Vale do Paraíba do 

Sul fluminense. 

 

 

5.1.  Mapeamento da Cobertura Vegetal 
 

Os remanescentes de cobertura vegetal (Figura 19) apresentam-se 

espacialmente distribuídos de forma irregular por toda a área de estudo. A paisagem 

encontra-se bastante fragmentada, com as mais variadas extensões e formas entre 

os estágios inicial, intermediário e avançado da sucessão secundária e 

remanescentes de floresta propriamente dita. Esta cobertura vegetal remanescente 

de Floresta Estacional Semidecidual perfaz uma área de 722,73 Km2 ou 32,47% do 

total da área de estudo.  

Na parte oeste da área, nos municípios de Quatis, Porto Real, Barra Mansa, 

Volta Redonda e parte de Pinheiral, observa-se ocorrência de menor número de 

fragmentos, que se apresentam mais dispersos e com fragmentação florestal mais 

acentuada. Esta situação poderia ser explicada pelo fato desses municípios estarem 

situados na depressão do Rio Paraíba do Sul em áreas com declividades mais 

suaves, o que facilita a ocupação e o acesso para o desmatamento. Somente nas 

áreas mais elevadas, como por exemplo na parte norte de Quatis, verifica-se um 

aumento do tamanho e do número de remanescentes. 

No restante da área, nos municípios de Barra do Piraí e Piraí, nota-se uma 

grande concentração de remanescentes com maior proximidade entre si e maior 

extensão em  área ocupada.  
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Na região de estudo, os remanescentes do Estágio Intermediário (E2) e do 

Estágio Inicial (E1) são aqueles que apresentam maior expressividade espacial 

significando respectivamente 310,91 Km2 (13,97%) e 294,02 Km2 (13,21%) de 

superfície (Tabela 3). O Estágio Intermediário (E2) ocorre com maior expressão em 

Piraí, onde recobre 126 Km2 (24,96% do município), enquanto que o Estágio Inicial 

(E1) predomina em Barra do Piraí. 

 
 

Tabela 3: Áreas dos municípios e dos padrões identificados na Carta de Cobertura 

Vegetal I (em Km2 e %).  

 
 

Município 
 

 
Área do 

município 

 
Floresta 

(FL) 

 
Estágio 

avançado de 
sucessão 

vegetal (E3) 

 
Estágio 

intermediário de 
sucessão vegetal 

(E2) 

 
Estágio inicial 
de sucessão 
vegetal  (E1) 

 
Uso 

(Rural) 

 
Área 

urbana 

 
Refloresta

mento 

 
Barra do Piraí 

 
577,62 

 

 
6,57 

(1,14%) 

 
47,04 

(8,14%) 

 
70,37 

(12,18%) 

 
104,10 

(13,21%) 

 
319,38 

(55,29%) 

 
23,95 

(4,15%) 

 
2,66 

(0,46%) 
 
Barra Mansa 

 
546,84 

 
1,08 

(0,20%) 

 
14,57 

(2,66%) 

 
47,50 

(8,69%) 

 
57,91 

(10,59%) 

 
388,96 

(71,13%) 

 
34,15 

(6,24%) 

 
1,03 

(0,19%) 
 
Pinheiral 

 
77,26 

 
- 

 
1,76 

(2,28%) 

 
10,46 

(13,54%) 

 
9,96 

(12,89%) 

 
49,79 

(64,44%) 

 
4,17 

(5,40%) 

 
- 

 
Piraí 

 
504,78 

 
1,59 

(0,32%) 

 
35,14 

(6,96%) 

 
126,01 

(24,96%) 

 
72,38 

(14,34%) 

 
244,61 

(48,46%) 

 
9,48 

(1,88%) 

 
5,42 

(1,07%) 
 
Porto Real 

 
50,61 

 
- 

 
0,93 

(1,84%) 

 
0,83 

(1,64%) 

 
0,39 

(0,77%) 

 
37,97 

(74,98%) 

 
9,05 

(17,88%) 

 
- 

 
Quatis 

 
285,88 

 
2,05 

(0,72%) 

 
7,05 

(2,47%) 

 
30,00 

(10,49%) 

 
38,43 

(13,44%) 

 
204,62 

(71,58%) 

 
2,04 

(0,71%) 

 
- 

 
Volta Redonda 

 
182,34 

 

 
0,02 

0 

 
- 

 
25,74 

(14,12%) 

 
10,85 

(5,95%) 

 
89,66 

(49,17%) 

 
47,70 

(26,16%) 

 
4,77 

(2,62%) 
 
Total 

 
2225,33 

 
11,31 

(0,51%) 
 

 
106,49 
(4,78%) 

 
310,91 

(13,97%) 

 
294,02 

(13,21%) 

 
1334,97 
(59,99%) 

 
130,54 
(5,87%) 

 
13,88 

(0,58%) 

 
 

 

Quanto à cobertura vegetal total, o Município de Piraí é aquele que apresenta 

a maior área (232,12 Km2), representando quase 50% da área total municipal. O 

Município de Porto Real apresenta uma área de 2,15 Km2 de cobertura vegetal, 

correspondendo apenas aos estágios de sucessão secundária (E3, E2 e E1), sem a 
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ocorrência da formação clímax (FL). Tal fato pode ser explicado pelo município 

encontrar-se totalmente em área plana, vinculada a antigos terraços do Paraíba do 

Sul, que ao longo da história econômica da região foi intensamente ocupada pelas 

atividades rurais. As comunidades florestais com fisionomia clímax (FL) são aquelas 

com menor expressividade espacial, correspondendo a 11,31 Km2 (0,51% de toda 

área de estudo), sendo observadas nas serras do Ipiranga, da Concórdia e Santa 

Teresa em Barra do Piraí, dos Tomazes em Piraí, na ARIE Floresta da Cicuta (Área 

de Relevante Interesse Ecológico) em Barra Mansa e Volta Redonda, e em porções 

mais elevadas do Município de Quatis. Essas apresentam maior expressão em Barra 

do Piraí, onde corresponde a 6,57 Km2, representando 1,14% da área municipal. 

        As comunidades do Estágio Avançado (E3), por sua vez, correspondem a 

106,49 Km2 (4,78% de toda área de estudo), com o predomínio no Município de 

Barra do Piraí, compreendendo 47,04 Km2 (8,14% da área municipal). Ainda 

possuem importância os fragmentos deste estágio localizados nas serras dos 

Cristais e da Caieira em Piraí, e do Rio Bonito em Barra Mansa.  

As observações de campo mostraram que as comunidades Florestais (FL) e 

do Estágio Avançado de Sucessão Ecológica (E3), muitas vezes aparecem  

associadas onde a floresta encontra-se nos topos do relevo e o E3 na alta encosta.  

Os remanescentes do Estágio Intermediário (E2), estágio predominante na 

área de estudo, ocorrem em diferentes situações topográficas e em diferentes 

associações com o Estágio Avançado (E3) e a Floresta (FL), recobrindo desta forma 

todo o relevo (Figura 20).  

Sugere-se que o predomínio deste estágio (E2) possa estar relacionado à 

estagnação da sucessão da cobertura vegetal pelo empobrecimento do solo, 

conseqüência dos processos econômicos realizados na região, ou em situação 

contrária, o abandono da atividade pecuária, a partir da década de 70, promoveu o 

estabelecimento da sucessão secundária. Cabe ressaltar que com a realização de 

uma análise temporal da cobertura vegetal, o que não constitui objeto de estudo 

desta pesquisa, pode-se elucidar tais questões. 
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Figura 20: Estágio Intermediário (E2) em torno de Floresta (FL), no Município 

de Piraí (A), e Estágio Intermediário isolado (E2) nos municípios de 

Volta Redonda e Pinheiral (B). 

 

 

Com relação ao  Estágio Inicial de Sucessão Vegetal Secundária (E1), este  

se distribui indistintamente em ambiente de encosta e em área de influência de fluvial 

(fundo de vales), correspondendo a 294 Km2 (13,2% de toda área de estudo), e tem 

sua maior expressão em Barra do Piraí, onde recobre 104,1Km2 (18% da área 
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municipal). Ocorre nas áreas onde vicejava a Floresta Estacional Semidecidual, 

constituindo pastagens abandonadas e estágios intermediário e avançado que foram 

degradados. A classe tem grande significado junto aos cursos d’água, onde se 

configura como recuperação da vegetação ribeirinha (mata ciliar). Aparece em 

contato direto com os outros estágios (FL, E3 e E2) ou no próprio interior desses,  

ressaltando cicatrizes de desmatamento de algum tipo de atividade. Diferentemente 

dos outros estágios, este abrange as fisionomias graminóide, herbácea e arbustiva, 

constituídas por espécies heliófitas (aquelas adaptadas aos ambientes ensolarados), 

pioneiras na ocupação de áreas degradadas e de crescimento rápido. A estrutura 

das comunidades neste estágio, varia com as condições dos solos e do relevo após 

intenso período de uso e lixiviação.   

Associado ao Estágio Inicial (E1), ocorre uma vegetação pioneira herbácea de 

influência fluvial em alguns trechos, junto a pequenos córregos, sobre depósitos 

aluviais inundáveis, caracterizada principalmente pela taboa (Typha domingensis), e 

pelo papiro (Ciperus spp.). Este tipo de vegetação não foi mapeado em função da 

incompatibilidade da extensão de suas áreas com a escala de trabalho, sendo 

considerado como pertencente ao Estágio Inicial da Sucessão Secundária. 

A análise quanto às atividades humanas demonstrou que o padrão 

reflorestamento (Re) ocorre em  áreas de tamanho diferenciado, sendo composto por 

espécies exóticas como eucaliptos e pinus, de grande importância econômica. A 

classe recobre 13,9 Km2 (0,6% da área de estudo) e possui maior expressão no 

Município de Piraí, correspondendo a 5,4 Km2 (1,2% de todo o município). 

Destacam-se os reflorestamentos pertencentes à Companhia Siderúrgica Barbará 

(Fazenda Santa Tereza) (Figura 21) e RICA, em Volta Redonda, da CESBRA e 

QUIMVALE , em Piraí . 

Verificou-se a ocorrência  do reflorestamento associado à vegetação nativa 

(Figura 22) localizada na encosta e nos topos de morros. Desta forma, no que se 

refere ao mapeamento, não foi possível separar esses dois padrões, nem com a 

utilização das curvas de nível. Este fato pode ser atribuído à menor resolução 

espectral do satélite SPOT. 
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 Figura 21: Reflorestamento na Fazenda Santa Tereza, Município de Volta  

                 Redonda, 07/05/1999. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 : Contato reflorestamento/mata nativa na RJ-141, Município de  

                  Piraí, 26/06/1999. 
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O uso rural (US) englobou as áreas com atividades agrícolas, pecuária, sítios 

fazendas, pequenos núcleos rurais, etc, que compreende 1334,9 Km2 (60% da área 

de estudo). Os trabalhos de campo evidenciaram que as pastagens prevalecem e 

que constituem a matriz principal da região. Nestas áreas observa-se o predomínio 

das gramíneas plantadas com finalidade de sustentar rebanhos bovinos, ou 

pastagens abandonadas onde a cobertura vegetal nativa ainda não conseguiu se 

regenerar (Figura 23). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 23: Aspecto das pastagens distribuídas por toda área de estudo.          

                                Município de Barra do Piraí, 21/05/99. 

 

 

A área urbana presente na Carta de Cobertura Vegetal corresponde a toda 

área de influência urbana direta, obtida a partir da integração dos dados da Categoria 

de Informação Urbanização9. Esta área está localizada principalmente ao longo do 

                                                           
9 - A Categoria de Informação Urbanização faz parte do banco de Dados do Projeto Gestão Territorial do Médio 
Vale do Paraíba do Sul.  
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Rio Paraíba do Sul e compreende um total de 130,5 Km2 (5,9% da área de estudo), 

sendo Volta Redonda o município que concentra maior superfície urbana.     
 

 

5.2. A Fragmentação da Cobertura Vegetal no Médio Vale do Paraíba do  
           Sul 
 

A análise da vulnerabilidade dos fragmentos florestais no Médio Vale do 

Paraíba do Sul fluminense frente à pressão antrópica, tem como base os fragmentos 

em estágios Intermediário (E2), Avançado (E3) e Clímax (FL), enfocada a partir dos 

parâmetros tamanho, forma e densidade de borda.  

 

 
5.2.1. Tamanho dos Fragmentos   
   

Na análise do tamanho dos fragmentos florestais, a partir da Categoria de 

Informação Vegetação, foram considerados aqueles fragmentos que apresentaram 

área igual ou superior a 10ha.  

A análise da vulnerabilidade integrou 737 fragmentos, sendo 591 fragmentos 

do Estágio Intermediário da Sucessão (E2), 135 do Estágio Avançado (E3) e 11 

fragmentos em Estágio Clímax (FL).    

No Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense mais de 80% dos fragmentos 

apresentam área superior a 10ha, sendo o Estágio Intermediário o mais expressivo, 

apresentando um cobertura total de 275,8 Km2 (Tabela 4).  

Uma análise da distribuição espacial desses fragmentos, através da 

comparação entre a Carta de Cobertura Vegetal I e a Carta de Cobertura Vegetal II 

(gerada a partir da consulta orientada) (Figura 24), demonstrou que a fragmentação 

florestal, a partir do critério adotado (tamanho superior a 10ha), apresenta-se 

acentuada e com redução no número de fragmentos nos municípios de Quatis, Porto 

Real, Barra Mansa, Volta Redonda e parte de Pinheiral. 
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Tabela 4: Área total  dos remanescentes da cobertura vegetal no Médio  

                Vale do Paraíba do Sul. 
 Estágio Intermediário da 

Regeneração (E2) 

Estágio Avançado da 

Regeneração (E3) 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Área total do 
fragmento  (Km2) 

 
310,91 

 
106,49 

 

 
11,31 

Área total dos 
remanescentes com 

mais de  
10ha (Km2) 

 

275,80 

 

105,89 

 

11,15 

 

 

Os fragmentos com área igual ou superior a 10ha representam 56,1%, do total 

dos remanescentes florestais dos municípios abrangidos nesta pesquisa, enquanto 

43,9%, são representados por fragmentos com área menores que 10ha (Figura 25).    

Na classificação através de consulta ao SIG, os fragmentos foram 

caracterizados em 5 classes, de acordo com o tamanho: 10-20,99ha, 21-40,99ha, 

61-80,99ha, 81-101ha e >101ha para cada um dos estágios. 

Com relação a essa classificação, os fragmentos com maior área são menos 

freqüentes; a classe mais representativa é a de fragmentos com áreas entre 10-

20,99ha, correspondendo a 42,8% do total. Os fragmentos com áreas entre 81-

101ha são os menos representativos, compreendendo apenas 3,2% dos 

remanescentes da cobertura vegetal; os fragmentos com área maior que 100ha 

representam 10,1% (Figura 26). 

Dentre os fragmentos com áreas maiores que 100ha, predominam a floresta 

(36,4%) (Figura 27). Este fato está relacionado à localização desses fragmentos nas 

porções mais elevadas do terreno, onde o acesso é limitado e o impacto das áreas 

adjacentes é reduzido.  

Fragmentos florestais com áreas entre 10-20,99ha são representados em  

cerca de 27,3% da região, correspondendo à segunda maior representatividade da 

floresta estacional. 

Os intervalos mais representados na área de estudo, ou seja, aqueles de  

classes de tamanho de até 40ha (Figura 26), ocorrem freqüentemente nos estágios 

da sucessão secundária (E3 e E2) (Figura 27). 
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              Figura 25: Freqüência de ocorrência de fragmentos (E2, E3 e FL) com áreas        

                                inferiores e superiores a 10ha, nos municípios estudados. 
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        Figura 26 : Freqüência de classes de intervalo de tamanho da cobertura  

                                 vegetal, nos municípios estudados. 
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                               Figura 27: Freqüência das classes de cobertura vegetal, de  

                                                acordo com o tamanho da área do fragmento. 

 
             

           A grande maioria dos remanescentes do Estágio Avançado (E3) possui área 

inferior a 40ha, sendo 32,4% compreendidos nos intervalos de classe de tamanho de 

21-40,99ha, e 31,6% no intervalo 10-20,99ha. Os fragmentos com áreas maiores que 

100ha, neste estágio, representam apenas 16,2%.  

 O Estágio Intermediário (E2) apresenta uma estrutura semelhante ao 

denotado no Estágio Avançado (E3), ou seja, os fragmentos com áreas até 40ha são 

os mais expressivos. No Estágio Intermediário, fragmentos com áreas de 10-20,99ha 

predominam, com 45,6%; fragmentos com áreas entre 81-101ha são os menos 

abundantes (2,6%). 

 
 
5.2.2. Forma dos Fragmentos  
 

A análise dos fragmentos, obtida através da aplicação do Índice de Forma, 

adaptado de Gulinck (1993), e cujo valor varia de 0 a 1, evidenciou o grau de 

fragmentação dos remanescentes florestais da área de estudo, indicando sua 



       62

tendência à vulnerabilidade face à pressão antrópica.  A amplitude da variação nas 

formas dos fragmentos evidencia os diferentes graus de impacto a que os mesmos 

se encontram expostos. Fragmentos com formas muito irregulares (Figura 28 A) 

demonstram grande vulnerabilidade (menor IF), enquanto fragmentos de formas 

circulares (Figura 28 B) indicam maior estabilidade (maior IF).   

Os remanescentes de Floresta (FL), E3 e E2 apresentaram um IF máximo de 

0,92 e um valor médio em torno de 0,32. Do conjunto de fragmentos, 55,1% têm 

valor de IF abaixo da média. Entretanto, apenas 21,2% apresentam índice maior que 

0,50, valor médio do IF (Figura 29).  

A maior parte da cobertura vegetal remanescente na área de estudo 

apresenta formas que possuem borda muito irregular (78,8%). Assim, no que se 

refere ao estudo desse parâmetro, esses fragmentos se encontram mais suscetíveis 

às perturbações da área de entorno podendo, como conseqüência, reduzir o número 

de espécies e possibilitar a perda de sua sustentabilidade.     

Os remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual (FL) foram os que 

apresentaram os valores de IF mais baixos. A média para os 11 remanescentes de 

floresta foi de 0,33, valor próximo ao obtido para o conjunto da cobertura vegetal 

geral; os valores de IF mínimo e máximo foram respectivamente 0,16 e 0,58 (Figura 

30).  

Este fato está relacionado com a irregularidade de suas bordas, o que torna 

esses fragmentos sujeitos à interferência antrópica a partir da periferia. Em alguns 

casos, a grande área ocupada pelo fragmento pode suprir este efeito, possibilitando 

que, internamente, o fragmento possa ainda ser sustentável.  

Além destes fatores, a localização desses fragmentos em porções mais 

elevadas do relevo, pode ser considerada como outra forma de sustentação dessa 

formação vegetal, uma vez que o acesso a essas áreas é limitado. Nesta situação 

incluem-se os fragmentos da Serra do Ipiranga, a Leste, e aqueles da Serra dos 

Tomazes, na porção Norte, nos municípios de Barra de Piraí e Piraí (Figura 31) . 
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      Figura 28: Detalhe da  Carta de Cobertura Vegetal, Município de Piraí:      

(A) fragmento de E2 com menor IF (0,00); (B) fragmento de  

E3 com maior IF (0,92).  
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Figura 29 : Distribuição dos fragmentos considerando o Índice de Forma             

                  (IF) de toda cobertura vegetal:         média do IF obtido;         IF  

                  médio. 
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 Figura 30: Distribuição da Floresta Estacional Semidecidual considerando o          

                  Índice de Forma (IF) :         média do IF obtido;         IF médio. 
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                        Figura 31: Detalhe da Carta de Cobertura Vegetal, Município de  

       Barra do Piraí. Fragmentos de Floresta Estacional  (A, B  

                e C) com área maior que 100ha e baixos valores de  

                Índice de Forma (IF). 
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Os fragmentos do Estágio Avançado (E3), ao contrário do que foi observado 

na floresta semidecidual (FL), apresentam os mais altos valores de IF (0,92). Neste 

estágio, o valor da média dos fragmentos (0,43) foi mais próximo do Índice médio 

(IF=0,50). Isto implica em uma distribuição mais homogênea dos remanescentes 

vegetais com relação à forma dos mesmos (Figura 32).   
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Figura 32: Distribuição do Estágio Avançado da Sucessão Ecológica (E3) 

considerando o Índice de Forma  (IF):         média do IF obtido;  

          IF médio.  
 

 

Do total dos 135 fragmentos integrantes deste estágio 60% estão acima da 

média do IF obtido, e 46,7% encontram-se acima do IF médio (0,50), indicando que 

os fragmentos deste estágio tendem a ter uma forma circular, sendo assim menos 

vulneráveis à pressão antrópica.  

No Estágio Intermediário (E2), o valor de IF variou entre o mínimo de 0,00 e o 

máximo de 0,83; o valor médio da série neste estágio foi de 0,29. Dos 591 

fragmentos analisados 54,3% encontram-se abaixo do IF médio  (Figura 33). Este 
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estágio é o que mais favorece o delineamento da estrutura da curva de distribuição 

dos fragmentos através do Índice de Forma, no conjunto florestal analisado.   
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Figura 33: Distribuição do Estágio Intermediário da Sucessão Ecológica          

(E2) considerando o Índice de Forma (IF):         média do IF obtido;  

          IF médio.  

 
 

No Estágio Intermediário (E2) apenas 14,7% dos fragmentos apresentam o 

valor do Índice acima de 0,50, indicando que a maior parte dos mesmos encontram-

se vulneráveis às pressões antrópicas.      

Mesmo apresentando vulnerabilidade, tanto os fragmentos do estágio E2 

quanto dos demais remanescentes na paisagem constituem um fator de proteção 

para a conservação e manutenção dos canais de drenagem, representando a 

regeneração da  mata ciliar (Figura 34).    
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       Figura 34: Fragmentos de sucessão secundária constituindo  mata ciliar,  

              Município de Piraí. E2=Estágio Intermediário da Sucessão       

              Ecológica; E1=Estágio Inicial da Sucessão Ecológica; US=Uso Rural.  

  

 

5.2.3. Relação Tamanho/Forma dos Fragmentos 
 

Tamanho e forma são parâmetros significativos e integradores na avaliação de 

vulnerabilidade dos fragmentos frente às pressões antrópicas. Estes dois 

parâmetros, diretamente relacionados, contam com a inclusão do perímetro do 

fragmento, fundamental na estruturação e, conseqüentemente, na avaliação da 

vulnerabilidade da vegetação arbórea avaliada. O estudo da relação entre estes 

fornece subsídios que, em integrados, resultam indicadores da real situação da 

cobertura vegetal na área de estudo.  

Independentemente do tamanho dos fragmentos da Floresta Estacional (FL) 

não foi constatada uma relação entre esse parâmetro e a forma do fragmento 

(P>0,05). Os fragmentos com áreas maiores que 130ha não afetaram o IF; apesar do 

incremento na área, este permaneceu constante a partir de 130ha (Figura 35).   
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          Figura 35: Área (ha) e Índice de Forma (IF) da Floresta Estacional  

                            Semidecidual (FL). 

 

 

No Estágio Avançado (E3) há uma relação inversa entre a forma e a área do 

fragmento (Figura 36). Os fragmentos com áreas até 85ha apresentam uma grande 

amplitude  no índice; é neste intervalo que se verifica uma maior variedade de 

formas. São também estes fragmentos que possuem os mais altos valores de IF, 

apresentando, portanto, a forma mais próxima a um círculo . 

Baixos valores de IF associados a fragmentos com maior extensão em área  

podem estar relacionados, muitas vezes, à irregularidade de suas bordas. Neste 

caso, os fragmentos têm aumentado seu contato com a matriz, fazendo com que se 

tornem mais vulneráveis às pressões antrópicas e predispostos a novas 

fragmentações. Internamente, esses fragmentos podem apresentar-se sustentáveis, 

sem sofrerem mudanças bióticas associadas à borda, devido à sua grande 

superfície. Entretanto, fragmentos grandes, nessa situação, podem igualmente estar 

sujeitos a fragmentações momentâneas, evidenciadas através de rápida mudança 

nas classes de cobertura da vegetação (Figura 37). 
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      Figura 36: Área (ha) e Índice de Forma (IF) do Estágio Avançado de  

                       Sucessão Secundária (E3). 
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       Figura 37: Área com mais de 100ha predisposta a fragmentações do  

                         Estágio Avançado da Sucessão Ecológica (E3), Município  

                         de Barra do Piraí. 
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Na relação entre a área dos fragmentos e o Índice de Forma obtida para o 

Estágio Intermediário (E2) (Figura 38), nota-se uma tendência inversa semelhante 

àquela observada para o Estágio Avançado (E3): fragmentos maiores tendem a um 

menor valor de IF. Entretanto, diferentemente do E3, os fragmentos com áreas de 

até 40ha são os que apresentam maior variedade de formas, contemplando valores 

altos e baixos de IF, para o estágio intermediário. 
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              Figura 38: Área (ha) e Índice de Forma (IF) do Estágio Intermediário de  

                     Sucessão Secundária (E2). 

 

 

Os fragmentos com áreas superiores a 80ha não apresentam IF superior a 

0,30. À medida que os fragmentos tem aumentada sua área, há uma redução no IF. 

Essa relação inversa entre baixos valores de IF associados à maior extensão de área 

dos fragmentos, conforme já observado no Estágio Avançado (E3), está associada 

ao fato de que tais fragmentos apresentam bordas irregulares, possibilitando 

aumento de trocas com o meio externo e novas fragmentações.  
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5.2.4. Densidade de Borda 
 

Com o propósito de explicitar o efeito das bordas na avaliação da 

vulnerabilidade dos fragmentos florestais, já que essas constituem zona de transição 

na interação dos remanescentes com os fatores negativos do meio externo, foi 

efetuada avaliação da Densidade de Borda (DB), em todos os fragmentos que 

compõem o cenário desta pesquisa.  

Os valores da Densidade de Borda evidenciam o grau de vulnerabilidade dos 

fragmentos: valores de baixa densidade estão associados a fragmentos bem 

definidos, devido à grande extensão de suas áreas e forma circular; densidade média 

ocorre em fragmentos alongados; e alta densidade ocorre em fragmentos  pequenos 

e irregulares.  

Nos 737 fragmentos que compõem o mosaico nos municípios do Médio Vale 

do Paraíba do Sul fluminense a Densidade de Borda variou entre 0,04 (valor mínimo) 

e 0,50 (valor máximo), com uma média de 0,14. Nos fragmentos de Floresta 

Estacional (FL) os valores de DB variaram entre 0,04 a 0,21 (Anexo 1). Desses 

fragmentos, 7 apresentam Baixa Densidade de Borda (63,6%) e possuem área maior 

que 30ha; 3 apresentam Média Densidade (27,3%) e apenas 1 fragmento possui Alta 

Densidade. Neste, a área reduzida e a alta DB indicam grande vulnerabilidade. Os 

fragmentos que apresentam Alta Densidade de Borda, apesar das características de 

sua localização na paisagem (relevo elevado, pouca proximidade com rodovias e 

áreas urbanas), possuem pouca extensão (não ultrapassam 20ha), encontrando-se 

mais vulneráveis às pressões antrópicas (Figura 39). 

O fragmento de floresta (ID=11, Anexo1) localizado ao Norte do Município de 

Barra do Piraí, apesar de sua proximidade com a Rodovia RJ-139 (aproximadamente 

3,14 Km) e com a área urbana (3,21 Km), foi o que apresentou a mais Baixa 

Densidade de Borda, maior dimensão, adicionada a um baixo Índice de Forma (IF= 

0,33) (Figura 31 C).  Esses dados indicam ser este fragmento de floresta menos 

vulnerável às ações antrópicas, estando esse parâmetro diretamente relacionado à 

sua área, apesar de que sua forma indica grande possibilidade de maiores 

fragmentações. 



       73

Área (ha)

D
en

si
da

de
 d

e 
Bo

rd
a

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

ALTA

MÉDIA

BAIXA

 
Figura 39: Densidade de Borda da Floresta Estacional (FL), em função da   

                 extensão do fragmento (ha):          limites da DB;         média da DB;      

                 as setas denotam 1 desvio-padrão da média. 

 

     

   Esse resultado pode vir a confirmar a hipótese de que a extensão desses 

fragmentos contribui para a sustentabilidade do seu interior. Apenas pequenas 

porções de suas bordas estariam suscetíveis a sofrer novas fragmentações, podendo 

inclusive gerar novos fragmentos.  

Os 135 fragmentos do Estágio Avançado (E3) apresentaram o valor de 

Densidade de Borda entre 0,04 e 0,24 (Anexo 2). Destes 46,7% apresentam Média 

Densidade de Borda e apenas 2,2% dos remanescentes deste estágio encontram-se 

vulnerável, com uma Alta Densidade de Borda. A maioria dos fragmentos (51,1%)  

apresenta Baixa Densidade de Borda.  

Os fragmentos de E3 que apresentam Média e Alta Densidade de Borda 

possuem área inferior a 120ha; os fragmentos que possuem elevados valores de 

Densidade de Borda, demonstrando maior vulnerabilidade, possuem área inferior a 

40ha e baixos valores de IF (0,20) (Figura 40).  
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   Figura 40: Densidade de Borda do Estágio Avançado (E3), em função da  

                    extensão do fragmento (ha):         limites da DB;         média da   

                    DB; as setas denotam 1 desvio-padrão da média. 
 

 

Os fragmentos com área inferior a 100ha e Baixa Densidade de Borda, 

demonstram certa regularidade de suas bordas, apresentando uma forma mais 

próxima à circularidade; neste caso, esses fragmentos apresentaram os valores de  

IF mais altos.  

Nos fragmentos com área superior a 100ha, os resultados da avaliação da  

Densidade de Borda sugerem que a extensão de suas áreas pode compensar o 

efeito negativo de sua forma irregular, apesar desses fragmentos, no caso,  terem 

apresentado um baixo valor de IF. Um desses fragmentos, com as características 

mencionadas (Figura 41), e apesar de não ter sido contemplada a totalidade de sua 

área, pelo fato do mesmo estar localizado nos limites do Município de Barra do Piraí, 

integrou o presente estudo. 

No contexto geral dos remanescentes florestais estudados, o Estágio 

Intermediário da Sucessão Ecológica Secundária (E2) é aquele que apresenta a  
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           Figura 41: Remanescente de Estágio Avançado (E3), Município de Barra do  

Piraí: área=1018,85ha; perímetro=46,91km; IF=0,06 e  DB=0,05. 

 

 

maior amplitude de Densidade de Borda, variando entre 0,05 e 0,50 (Anexo 3). 

Destes, apenas 10,5% são menos vulneráveis, apresentando Baixa Densidade de 

Borda, enquanto a maioria (70,4%) possui Média Densidade de Borda, e 19,1% 

possuem Alta Densidade de Borda, configurando alta vulnerabilidade (Figura 42). 

Com exceção de um fragmento, que apresenta Alta Densidade e área maior 

que 100ha (ID= 627; Anexo 3), no Estágio Intermediário (E2), os fragmentos de até 

100ha variaram entre Baixa e Média Densidade de Borda. 

Os fragmentos que apresentam Baixa e Média Densidade de Borda e maior 

área, localizados no Município de Piraí, mesmo estando próximos às principais vias 

de acesso à área, a Rodovia Federal Presidente Dutra (BR-116) e a Rodovia 

Estadual RJ-139, são os que possuem menor tendência à vulnerabilidade por 

pressão antrópica, refletindo mais uma vez a importância do tamanho do fragmento.     

A mais Alta Densidade de Borda deste estágio foi obtida no fragmento 

(ID=627; Anexo 3) que apresenta também o menor valor para o Índice de Forma  
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 Figura 42: Densidade de Borda do Estágio Intermediário (E2), em função da  

                   extensão do fragmento (ha):          limites da DB;         média da      

                   DB;  as setas denotam 1 desvio-padrão da média. 

 

 

(0,00), denotando uma estrutura de borda bastante recortada e irregular, que 

demostra uma alta tendência à vulnerabilidade aos fatores antrópicos (Figura 43).     

Neste fragmento, a tendência a uma desestruturação e à formação de 

fragmentos menores é uma realidade. Entretanto, estudos temporais podem inferir  

sobre as reais condições dos remanescentes vegetais na região do Médio Vale do 

Paraíba do Sul fluminense. 
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 Figura 43: Recorte da Carta de Cobertura Vegetal destacando o  fragmento  

                   de Estágio Intermediário com Alta Densidade de Borda e baixo  

                   valor de IF, no Município de Piraí. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

Este estudo teve como propósito aprimorar o conhecimento sobre a atual 

situação da cobertura vegetal da região do Médio Vale do Paraíba do Sul, através da 

caracterização dos diferentes estágios de sucessão ecológica secundária gerando, 

dessa maneira, subsídios para a conservação, o planejamento e a gestão territorial 

dos sete municípios que compõem a área. 

Na região do Médio Vale do Paraíba do Sul, o principal fator de degradação 

ambiental relaciona-se à introdução de atividades econômicas já iniciadas no século 

XIX. As lavouras de café, e mais tarde a atividade pecuária, foram desenvolvidas 

sem planejamento ou manejo, resultando no empobrecimento dos solos, e 

dificultando ou impossibilitando o restabelecimento da cobertura vegetal. Atualmente, 

o processo de industrialização, o abandono de terras agrícolas e a especulação 

imobiliária, também contribuem para a degradação da paisagem na região. 

Esta situação pode ser verificada através da extensa área de pastagem que 

cobre a região (1.241,61 Km2, equivalentes a 47,7%), onde predominam as 

gramíneas, se configurando também como a matriz principal da paisagem onde 

estão inseridos os fragmentos florestais.  

Os remanescentes da cobertura vegetal cobrem aproximadamente 722,73Km2 

(32,5% da área de estudo), sendo representados pelos Estágios da Sucessão 

Ecológica Inicial (E1), Intermediário (E2), Avançado (E3) e por remanescentes de 

Floresta Estacional Semidecidual (FL). Esta última representa apenas 0,51% de toda 

a área. Predominam na região de estudo fragmentos do Estágio Intermediário (E2) 

(13,97% da área total), com diferentes formas e tamanhos. Este predomínio reflete a 

estagnação da sucessão ecológica pelo empobrecimento do solo, ou a recomposição 

da vegetação após o abandono dos pastos.  

Dos fragmentos que integram a região, 43,9% apresentam área inferior a 

10ha. Dos fragmentos com áreas superiores a 10ha, aqueles com áreas até 40ha 

possuem maior representatividade (72,4%), sendo mais expressivos nos Estágios da 

Sucessão Secundária (E2). Mesmo não sendo o mais representativo na área de 



 79

estudo, o Estágio de Sucessão Avançada (E3) apresenta uma tendência a tornar-se 

menos vulnerável às pressões antrópicas.  

Independentemente dos estágios de sucessão ecológica, os remanescentes 

com áreas até 40ha, possuem a forma mais circular ou apresentam borda mais 

regular, conferindo a esses fragmentos uma situação de menor vulnerabilidade 

relativa à pressão antrópica. Entretanto, outros fatores como a distância entre esses 

fragmentos e a capacidade suporte das populações podem amenizar ou acentuar 

essa vulnerabilidade. 

Os fragmentos com áreas superiores a 40ha apresentam forma não-circular 

ou borda irregular, estando sujeitos a novas fragmentações e maior contato com o 

meio externo. Neste caso, o tamanho compensa o aspecto irregular das bordas 

desses fragmentos, fazendo com que seu centro se torne menos vulnerável aos 

efeitos advindos da matriz. 

No conjunto, o predomínio de fragmentos com Baixa Densidade de Borda, 

demonstra que os fragmentos analisados possuem uma tendência a menor 

vulnerabilidade frente à pressão antrópica.            

A análise dessas situações distintas, além da realização de estudos que 

considerem outros parâmetros como distância entre os fragmentos, distribuição e 

movimentação de organismos, por exemplo, são primordiais para definições de 

medidas mais eficazes no manejo e o planejamento destes remanescentes  

No que se refere à recuperação e conservação da cobertura vegetal, o Estágio 

Inicial da Sucessão Ecológica (E1) deve merecer atenção, pois representa o 

segundo estágio mais expressivo da região e, mesmo não fazendo parte da análise 

posterior desta pesquisa, este se configurou, em alguns municípios, como possível 

estágio inicial de recuperação da mata ciliar. Algumas dessas áreas, entretanto, 

podem configurar diferentes estágios de degradação.    

O novo tipo de uso do solo que cresce na região, os hotéis-fazenda, além de 

configurar-se como uma atividade econômica para os municípios é, ao mesmo 

tempo, uma atividade que concilia a conservação da cobertura vegetal, 

proporcionando um meio de maior conexão entre os fragmentos através da formação 

de corredores ecológicos. 
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A utilização do Índice de Forma e a aplicação da estimativa da Densidade de 

Borda constituem apenas algumas das várias ferramentas para avaliação dos efeitos 

da fragmentação florestal, e se mostraram adequados para a verificação do grau de 

vulnerabilidade potencial dos fragmentos frente à pressão antrópica. 

Os fragmentos mais vulneráveis, independentemente de sua localização, 

informam que, no Médio Vale do Paraíba do Sul, a ocupação e a expansão rural são 

fatores mais impactantes que a presença de áreas urbanizadas; da mesma forma, as 

rodovias existentes não demonstraram uma influência direta sobre o grau de 

fragmentação observado na vegetação florestal avaliada.  

O fragmento de floresta com maior extensão, e localizado ao Norte do 

Município de Barra do Piraí, apesar de sua proximidade com a área urbana e a 

rodovia, é o fragmento menos vulnerável às ações antrópicas. Neste caso, a 

extensão desse fragmento pode contribuir para a sustentabilidade no seu interior.       

O mapeamento dos remanescentes da cobertura vegetal em Estágios de 

Sucessão Ecológica Secundária mostrou-se extremamente útil para o entendimento 

fisionômico-estrutural dos remanescentes, e pode ser de grande valia para estudos 

temporais a respeito da regeneração da cobertura vegetal no Médio Vale do Paraíba 

do Sul.  

A avaliação espacial dos fragmentos florestais visando conhecer o estágio de 

sucessão ecológica secundária e a vulnerabilidade à pressão antrópica desses 

fragmentos, desenvolvida neste trabalho, por meio da utilização do SIG, representa 

uma proposta de obtenção rápida à problemática da fragmentação florestal, 

contribuindo para os estudos que envolvem tal questão.  

Os resultados desta pesquisa propiciarão uma contribuição para o 

planejamento e o manejo da cobertura vegetal, tanto pelo poder público municipal 

quanto pelo setor privado da região do Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense. 

Esses resultados, juntamente com outros parâmetros como a distância entre os 

fragmentos e sua localização topográfica, poderão subsidiar projetos que visem a 

implementação de corredores ecológicos principalmente nos municípios de Barra do 

Piraí, Piraí e em relevos mais acentuados, em Quatis, Volta Redonda e Barra Mansa. 

Também os remanescentes, independentemente do estágio de sucessão encontrado 
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ao longo dos canais de drenagem, podem vir a configurar-se como corredores, 

unindo os fragmentos florestais da paisagem tão fragmentada do Médio Vale do 

Paraíba do Sul fluminense.   

Esses estudos, como apoio à conservação da biodiversidade da região, bem 

como à sustentabilidade da paisagem, tornam-se úteis na viabilização de pesquisas 

que tenham como objetivos o controle da erosão dos solos, problema muito evidente 

na área de estudo, e a preservação de mananciais de água, essenciais ao 

funcionamento tanto do setor agrícola quanto industrial dos municípios envolvidos 

nesta pesquisa.  
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Anexo 1: Caracterização da Floresta Estacional Semidecidual (FL) no Médio Vale     

               do Paraíba do Sul fluminense, de acordo com as classes de tamanho  

               dos fragmentos florestais, perímetro, Índice de Forma (IF) e Densidade  

               de Borda (DB); ID=identificação do fragmento. 

 

    FL 10-20,99ha    

 ID Área (ha) 
Perímetro 
(Km)            IF          DB 

 2       10 1,72 0,42 0,17 
 3 12,22 2,55 0,24 0,21 
 1 16,97 2,47 0,35 0,15 
     
 FL 21-40,99ha   

 ID Área(ha) 
Perímetro 
(Km)            IF          DB 

10 34,04 3,02 0,47 0,09 
     
 FL 61-80,99ha   

 ID Área(ha) 
Perímetro 
(Km)            IF          DB 

11        73 6,49 0,22 0,09 
     
 FL 81-100,99ha    

 ID Área(ha) 
Perímetro 
(Km)            IF          DB 

 4 89,08 8,28 0,16 0,09 
 5 98,26 4,60 0,58 0,05 
     
 FL>101ha    

 ID Área(ha) 
Perímetro 
(Km)            IF          DB 

 6 124,76 9,49 0,17 0,08 
 8 160,79 7,81 0,33 0,05 
 7 225,27 9,03 0,35 0,04 
 9 271,03        10,16 0,33 0,04 
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Anexo 2: Caracterização do Estágio Avançado da Sucessão Ecológica  

               Secundária (E3)  no Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, de           

               acordo com as classes de tamanho dos fragmentos florestais, perímetro, 

               Índice de Forma (IF) e Densidade de Borda (DB); ID=identificação do  

               fragmento. 

   

  E3 10-20,99ha   
      ID       Área (ha)     Perímetro (Km)            IF           DB 

33 10,04 1,83 0,38 0,18
1 10,05 1,87 0,36 0,19

19 10,30 1,45 0,61 0,14
37 10,38 1,23 0,86 0,12
11 10,60 1,45 0,64 0,14
13 11,11 1,51 0,61 0,14

5 11,48 1,98 0,37 0,17
16 11,62 1,57 0,59 0,14
26 11,91 1,46 0,70 0,12

8 12,21 2,05 0,37 0,17
23 12,21 1,37 0,81 0,11
15 12,31 2,95 0,18 0,24
12 12,41 1,48 0,71 0,12
24 12,49 1,88 0,44 0,15

4 12,74 1,94 0,43 0,15
10 12,92 2,35 0,29 0,18
28 13,00 1,54 0,69 0,12
31 13,22 1,93 0,45 0,15
29 13,27 1,35 0,92 0,10
43 13,32 1,77 0,53 0,13

7 13,54 1,87 0,49 0,14
22 13,67 1,81 0,52 0,13
17 14,07 3,02 0,19 0,21
35 14,19 1,80 0,55 0,13
30 14,20 1,42 0,89 0,10
25 14,25 1,51 0,79 0,11
21 14,97 1,56 0,77 0,10
39 15,60 2,27 0,38 0,15
2 16,06 2,35 0,36 0,15

20 16,21 1,76 0,65 0,11
27 16,50 1,78 0,65 0,11

9 17,25 3,17 0,22 0,18
3 17,53 1,99 0,56 0,11
6 17,79 2,40 0,39 0,13

18 18,03 1,97 0,58 0,11
14 18,42 2,61 0,34 0,14
42 18,64 1,74 0,77 0,09
40 18,81 3,54 0,19 0,19
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34 18,93 2,33 0,44 0,12
36 19,25 2,12 0,54 0,11
32 20,01 1,85 0,73 0,09
78 20,01 1,85 0,73 0,09
38 20,02 1,75 0,82 0,09
82 20,02 1,75 0,82 0,09

 

 

  E3 21-40,99ha   
ID       Área (ha)     Perímetro (Km)             IF           DB 

68 21,00 1,93 0,71 0,09
51 21,42 1,75 0,88 0,08
72 21,60 2,03 0,66 0,09
85 21,89 3,89 0,18 0,18
64 22,25 2,19 0,58 0,10
48 22,26 2,02 0,68 0,09
55 22,75 2,29 0,55 0,10
86 22,91 1,93 0,77 0,08
50 23,31 2,35 0,53 0,10
53 23,35 2,04 0,71 0,09
52 23,60 2,20 0,61 0,09
74 23,71 2,02 0,73 0,09
46 23,71 4,80 0,13 0,20
83 24,73 3,01 0,34 0,12
71 25,65 2,69 0,45 0,10
87 26,49 3,79 0,23 0,14
66 26,97 2,57 0,51 0,10
69 27,19 2,05 0,82 0,08
54 27,30 2,27 0,66 0,08
56 27,46 2,30 0,65 0,08
81 27,77 4,52 0,17 0,16
60 28,18 2,93 0,41 0,10
79 28,84 2,24 0,72 0,08
47 28,89 4,68 0,17 0,16
61 29,03 2,15 0,79 0,07
59 29,12 2,70 0,50 0,09
76 29,16 3,39 0,32 0,12
84 29,47 3,32 0,34 0,11
49 30,01 3,48 0,31 0,12
65 30,18 2,78 0,49 0,09
75 30,31 2,77 0,50 0,09
58 30,85 2,43 0,66 0,08
70 31,03 2,72 0,53 0,09
73 31,20 2,44 0,66 0,08
62 31,31 3,02 0,43 0,10
80 31,38 2,54 0,61 0,08
57 33,26 2,44 0,70 0,07
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77 35,61 3,39 0,39 0,10
63 36,65 3,13 0,47 0,09
44 37,64 3,36 0,42 0,09
45 38,22 4,81 0,21 0,13
67 38,55 3,39 0,42 0,09

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 E3 61-80,99ha   

     ID       Área (ha)      Perímetro (km)             IF           DB 
110 64,15 3,80 0,56 0,06
109 66,15 6,93 0,17 0,10
104 69,35 5,63 0,27 0,08
101 72,50 5,69 0,28 0,08
102 76,45 4,83 0,41 0,06
106 76,70 3,62 0,74 0,05
103 77,61 5,55 0,32 0,07
112 80,93 4,48 0,51 0,06

     

  

 
 

E3 81-100,99ha   
      ID       Área (ha)      Perímetro (km)             IF           DB 

111 81,37 8,96 0,13 0,11
115 82,31 7,79 0,17 0,09
116 84,35 6,46 0,25 0,08
114 84,67 11,79 0,08 0,14
113 85,49 5,63 0,34 0,07

     
     

  

 
 

   

  E3 41-60,99ha   
    ID        Área (ha)      Perímetro (km)             IF           DB 

93 42,14 2,73 0,71 0,06
97 43,82 2,65 0,78 0,06
90 44,37 3,68 0,41 0,08
95 46,22 2,86 0,71 0,06
88 49,35 5,84 0,18 0,12
92 49,85 5,12 0,24 0,10
89 52,59 6,32 0,17 0,12
98 52,77 5,14 0,25 0,10
96 55,15 4,68 0,32 0,08
91 58,13 4,13 0,43 0,07
99 58,69 7,76 0,12 0,13
94 59,63 4,44 0,38 0,07

105 59,63 4,44 0,38 0,07
107 60,95 5,11 0,29 0,08



 96

 
 
 

E3 >101ha 
      ID       Área (ha)      Perímetro (km)             IF           DB 

161 110,12 5,28 0,50 0,05
145 121,54 12,30 0,10 0,10
152 125,30 8,69 0,21 0,07
141 146,33 10,43 0,17 0,07
118 157,79 11,23 0,16 0,07
151 165,77 14,18 0,10 0,09
139 167,16 12,81 0,13 0,08
117 167,28 8,88 0,27 0,05
160 180,68 6,83 0,49 0,04
157 188,93 11,22 0,19 0,06
148 206,05 14,95 0,12 0,07
146 226,90 11,40 0,22 0,05
142 267,95 15,84 0,13 0,06
156 311,04 25,27 0,06 0,08
122 378,66 25,15 0,08 0,07
134 388,76 33,17 0,05 0,09
119 409,00 19,73 0,13 0,05
149 521,70 37,19 0,05 0,07
143 547,22 26,68 0,10 0,05
124 582,46 39,43 0,05 0,07
153 642,13 41,20 0,05 0,06
158 1018,85 46,91 0,06 0,05
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Anexo 3: Caracterização do Estágio Intermediário da Sucessão Ecológica  

               Secundária (E2)  no Médio Vale do Paraíba do Sul fluminense, de  

               acordo com as classes de tamanho dos fragmentos florestais, perímetro,  

               Índice de Forma (IF) e Densidade de Borda (DB); ID=identificação do  

               fragmento. 
 
 

  E2 10-20,99ha   
       ID      Área (ha)       Perímetro (km)             IF             DB 

264 10,00 1,89 0,33 0,20 
103 10,00 1,51 0,53 0,16 
115 10,00 2,23 0,24 0,23 
251 10,00 2,65 0,17 0,28 
112 10,00 2,20 0,25 0,23 

64 10,00 1,68 0,43 0,17 
86 10,00 1,65 0,45 0,17 
85 10,00 2,95 0,14 0,30 
66 10,00 1,47 0,57 0,15 

146 10,00 1,51 0,54 0,15 
230 10,00 1,79 0,38 0,18 

55 10,00 1,82 0,37 0,19 
218 10,00 2,17 0,26 0,22 
252 10,00 2,05 0,29 0,21 
227 10,00 1,65 0,45 0,17 

63 10,00 2,14 0,27 0,22 
212 10,00 3,52 0,10 0,36 
126 10,00 1,61 0,48 0,16 

50 10,00 1,81 0,38 0,18 
2 10,00 1,45 0,60 0,14 
6 10,00 1,51 0,55 0,15 

90 10,01 2,06 0,30 0,21 
83 10,03 1,44 0,61 0,14 
77 10,04 2,42 0,22 0,24 

232 10,05 1,74 0,42 0,17 
256 10,07 2,06 0,30 0,20 
119 10,07 1,66 0,46 0,17 

68 10,13 2,38 0,23 0,23 
207 10,16 2,17 0,27 0,21 
208 10,22 1,55 0,53 0,15 

29 10,23 2,45 0,21 0,24 
124 10,24 1,60 0,50 0,16 

35 10,28 1,52 0,56 0,15 
241 10,30 1,31 0,76 0,13 
128 10,32 2,34 0,24 0,23 

84 10,34 1,88 0,37 0,18 
203 10,39 1,89 0,37 0,18 

36 10,46 1,84 0,39 0,18 
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37 10,47 1,77 0,42 0,17 
78 10,49 1,99 0,33 0,19 

137 10,52 1,84 0,39 0,18 
245 10,53 1,80 0,41 0,17 
123 10,54 1,62 0,51 0,15 
213 10,56 2,80 0,17 0,26 

42 10,57 1,32 0,76 0,13 
79 10,70 2,17 0,28 0,20 

257 10,75 2,92 0,16 0,27 
99 10,75 1,99 0,34 0,19 
40 10,76 1,82 0,41 0,17 
53 10,77 2,14 0,29 0,20 

195 10,78 3,07 0,14 0,29 
142 10,79 1,64 0,51 0,15 
202 10,80 2,72 0,18 0,25 
185 10,81 2,49 0,22 0,23 
204 10,85 1,78 0,43 0,16 
263 10,88 2,54 0,21 0,23 

98 10,94 2,16 0,29 0,20 
192 10,98 1,64 0,51 0,15 
239 10,99 1,71 0,47 0,16 
220 11,01 1,58 0,55 0,14 

44 11,02 1,60 0,54 0,15 
87 11,03 1,57 0,56 0,14 

261 11,05 1,45 0,66 0,13 
60 11,08 1,50 0,62 0,14 

186 11,14 1,68 0,50 0,15 
131 11,16 1,82 0,43 0,16 

8 11,19 1,34 0,79 0,12 
130 11,23 1,50 0,63 0,13 
154 11,27 2,47 0,23 0,22 
181 11,29 2,26 0,28 0,20 

58 11,29 1,71 0,49 0,15 
136 11,32 1,83 0,43 0,16 
211 11,38 2,53 0,22 0,22 

72 11,43 2,10 0,33 0,18 
125 11,45 1,89 0,40 0,17 

54 11,45 2,25 0,28 0,20 
150 11,49 2,04 0,35 0,18 
178 11,51 2,49 0,23 0,22 

81 11,52 1,85 0,42 0,16 
19 11,59 1,74 0,48 0,15 
17 11,62 2,72 0,20 0,23 

148 11,64 1,88 0,41 0,16 
144 11,71 1,74 0,49 0,15 

30 11,74 3,01 0,16 0,26 
268 11,74 2,69 0,20 0,23 
140 11,78 1,72 0,50 0,15 
215 11,79 2,97 0,17 0,25 
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43 11,81 2,00 0,37 0,17 
23 11,83 2,13 0,33 0,18 

113 11,83 1,91 0,41 0,16 
105 11,85 1,98 0,38 0,17 
197 11,90 1,50 0,66 0,13 

16 11,91 2,51 0,24 0,21 
260 11,93 1,82 0,45 0,15 

1 11,94 2,59 0,22 0,22 
224 11,95 2,87 0,18 0,24 

80 11,95 1,84 0,44 0,15 
69 12,03 1,86 0,44 0,15 

193 12,05 1,97 0,39 0,16 
158 12,08 2,66 0,21 0,22 
138 12,09 1,75 0,50 0,14 
187 12,09 1,52 0,66 0,13 
196 12,10 2,32 0,28 0,19 
159 12,12 1,55 0,63 0,13 
246 12,14 1,91 0,42 0,16 
274 12,19 1,74 0,50 0,14 
214 12,22 2,04 0,37 0,17 
254 12,25 1,97 0,40 0,16 
209 12,26 2,36 0,28 0,19 
121 12,30 2,21 0,32 0,18 
106 12,31 1,97 0,40 0,16 
191 12,36 2,22 0,31 0,18 
216 12,37 1,52 0,68 0,12 
269 12,62 2,49 0,26 0,20 
240 12,63 1,39 0,83 0,11 
110 12,67 2,67 0,22 0,21 
272 12,71 2,99 0,18 0,24 
180 12,74 1,88 0,45 0,15 
147 12,83 3,22 0,16 0,25 
188 12,92 2,17 0,35 0,17 
183 12,94 1,73 0,54 0,13 

49 12,97 1,48 0,74 0,11 
132 12,97 2,14 0,35 0,17 
163 12,99 3,04 0,18 0,23 
173 13,00 2,96 0,19 0,23 

96 13,04 1,75 0,53 0,13 
92 13,12 3,01 0,18 0,23 

236 13,15 2,84 0,21 0,22 
95 13,16 2,46 0,27 0,19 
26 13,19 1,97 0,43 0,15 
46 13,22 1,87 0,47 0,14 
59 13,24 2,36 0,30 0,18 

262 13,29 2,13 0,37 0,16 
190 13,30 2,95 0,19 0,22 
237 13,36 1,89 0,47 0,14 

9 13,39 2,35 0,30 0,18 
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235 13,40 2,64 0,24 0,20 
65 13,42 2,65 0,24 0,20 
56 13,44 1,96 0,44 0,15 
61 13,56 2,57 0,26 0,19 

171 13,58 1,96 0,45 0,14 
226 13,73 2,82 0,22 0,21 

45 13,75 2,83 0,22 0,21 
222 13,75 2,79 0,22 0,20 
141 13,75 2,95 0,20 0,21 
122 13,81 1,86 0,50 0,13 
101 13,89 2,23 0,35 0,16 
248 13,98 1,63 0,66 0,12 
165 13,98 2,77 0,23 0,20 

52 13,99 2,86 0,22 0,20 
200 14,02 2,56 0,27 0,18 
143 14,10 2,86 0,22 0,20 
244 14,10 2,62 0,26 0,19 
175 14,12 1,99 0,45 0,14 

27 14,14 2,87 0,22 0,20 
277 14,19 2,35 0,32 0,17 
270 14,22 5,21 0,07 0,37 
233 14,34 3,55 0,14 0,25 
229 14,42 1,78 0,57 0,12 
184 14,47 2,09 0,42 0,14 

51 14,51 1,62 0,70 0,11 
91 14,56 3,38 0,16 0,23 

157 14,56 1,65 0,67 0,11 
168 14,59 1,72 0,62 0,12 
210 14,60 1,65 0,67 0,11 
276 14,65 2,45 0,31 0,17 

97 14,74 1,81 0,57 0,12 
273 14,79 3,21 0,18 0,22 
267 14,80 2,11 0,42 0,14 
153 14,83 1,84 0,55 0,12 
243 14,86 2,27 0,36 0,15 

39 14,87 3,22 0,18 0,22 
242 14,88 2,36 0,34 0,16 
133 14,92 1,69 0,65 0,11 
234 14,94 3,55 0,15 0,24 
265 14,99 1,68 0,66 0,11 

38 15,03 1,60 0,73 0,11 
258 15,14 2,02 0,47 0,13 
238 15,14 2,53 0,30 0,17 
271 15,25 1,88 0,54 0,12 

14 15,34 2,63 0,28 0,17 
266 15,40 2,94 0,22 0,19 

18 15,41 4,56 0,09 0,30 
117 15,44 2,20 0,40 0,14 
166 15,46 5,32 0,07 0,34 
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164 15,48 2,78 0,25 0,18 
76 15,58 2,25 0,39 0,14 

194 15,72 2,02 0,48 0,13 
47 15,73 4,45 0,10 0,28 

177 15,78 3,36 0,18 0,21 
259 15,81 2,91 0,23 0,18 
135 15,82 1,75 0,65 0,11 

74 15,83 1,73 0,67 0,11 
221 15,90 2,72 0,27 0,17 
149 15,91 2,46 0,33 0,15 
129 15,91 1,79 0,62 0,11 
201 15,93 2,87 0,24 0,18 

88 15,94 2,16 0,43 0,14 
20 15,95 2,44 0,34 0,15 

225 15,96 1,60 0,79 0,10 
100 15,98 3,35 0,18 0,21 
161 15,98 2,65 0,29 0,17 

5 16,01 3,27 0,19 0,20 
41 16,05 2,28 0,39 0,14 

223 16,08 3,12 0,21 0,19 
62 16,26 3,56 0,16 0,22 

118 16,29 2,45 0,34 0,15 
199 16,29 2,91 0,24 0,18 

15 16,31 3,23 0,20 0,20 
217 16,32 2,64 0,29 0,16 
104 16,38 2,11 0,46 0,13 

11 16,48 3,38 0,18 0,21 
75 16,52 2,53 0,32 0,15 

155 16,55 4,07 0,13 0,25 
89 16,63 2,43 0,35 0,15 
67 16,74 1,93 0,57 0,12 
48 16,78 1,89 0,59 0,11 

167 16,85 2,62 0,31 0,16 
255 16,95 2,86 0,26 0,17 

57 17,00 2,84 0,26 0,17 
3 17,04 1,86 0,62 0,11 

250 17,05 2,01 0,53 0,12 
70 17,05 2,84 0,27 0,17 

102 17,09 1,73 0,72 0,10 
32 17,12 2,13 0,47 0,12 
25 17,23 2,79 0,28 0,16 

172 17,27 4,90 0,09 0,28 
139 17,38 3,14 0,22 0,18 
176 17,40 3,44 0,18 0,20 

71 17,46 1,89 0,62 0,11 
156 17,47 2,11 0,49 0,12 

34 17,48 2,02 0,54 0,12 
21 17,49 2,11 0,50 0,12 

109 17,52 2,36 0,39 0,13 



 102

134 17,54 2,41 0,38 0,14 
116 17,54 2,02 0,54 0,11 
247 17,64 2,15 0,48 0,12 
162 17,67 2,83 0,28 0,16 

12 17,67 4,50 0,11 0,25 
120 17,68 1,96 0,58 0,11 

33 17,68 3,12 0,23 0,18 
93 17,70 5,76 0,07 0,33 

228 17,71 3,83 0,15 0,22 
253 17,74 2,83 0,28 0,16 

22 17,78 2,65 0,32 0,15 
152 17,79 1,96 0,58 0,11 
275 17,86 2,86 0,27 0,16 

73 17,95 2,78 0,29 0,15 
82 17,97 3,03 0,25 0,17 

189 18,26 2,36 0,41 0,13 
170 18,27 2,08 0,53 0,11 
111 18,32 4,73 0,10 0,26 

31 18,39 2,57 0,35 0,14 
151 18,40 2,59 0,34 0,14 

28 18,41 4,23 0,13 0,23 
13 18,45 2,56 0,35 0,14 

198 18,51 2,48 0,38 0,13 
7 18,61 3,30 0,21 0,18 

182 18,68 2,14 0,51 0,11 
10 18,72 3,84 0,16 0,21 

4 18,75 4,64 0,11 0,25 
206 18,83 2,94 0,27 0,16 
231 18,93 2,32 0,44 0,12 
249 18,97 3,86 0,16 0,20 
127 19,04 2,70 0,33 0,14 
114 19,11 2,72 0,32 0,14 
107 19,29 3,00 0,27 0,16 
219 19,31 3,82 0,17 0,20 
145 19,32 4,27 0,13 0,22 
205 19,49 2,42 0,42 0,12 
160 19,60 3,98 0,16 0,20 
382 19,73 2,95 0,28 0,15 
174 19,86 4,16 0,14 0,21 
108 19,90 2,81 0,32 0,14 

24 19,96 4,29 0,14 0,22 
94 20,23 2,63 0,37 0,13 

179 20,33 3,95 0,16 0,19 
422 20,53 3,15 0,26 0,15 
386 20,61 3,81 0,18 0,18 
341 20,69 3,12 0,27 0,15 
410 20,72 2,63 0,38 0,13 
377 20,73 4,88 0,11 0,24 
346 20,78 2,08 0,60 0,10 
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437 20,79 4,46 0,13 0,21 
403 20,81 2,36 0,47 0,11 
306 20,82 3,14 0,27 0,15 
354 20,83 3,48 0,22 0,17 
310 20,83 3,01 0,29 0,14 
325 20,95 3,42 0,22 0,16 

 
 

                            E2 21-40,99ha   
  ID       Área(ha)     Perímetro(Km)             IF             DB 
417 21,03 3,37 0,23 0,16 
296 21,04 3,00 0,29 0,14 
453 21,13 2,73 0,36 0,13 
450 21,20 3,17 0,27 0,15 
316 21,26 4,81 0,12 0,23 
424 21,37 2,56 0,41 0,12 
408 21,41 2,50 0,43 0,12 
282 21,43 4,43 0,14 0,21 
399 21,46 4,56 0,13 0,21 
395 21,49 2,14 0,59 0,10 
409 21,51 2,22 0,55 0,10 
433 21,55 3,70 0,20 0,17 
308 21,55 3,07 0,29 0,14 
415 21,65 3,94 0,18 0,18 
331 21,71 3,20 0,27 0,15 
334 21,78 3,43 0,23 0,16 
313 21,84 3,36 0,24 0,15 
414 21,92 2,90 0,33 0,13 
347 22,04 2,25 0,54 0,10 
391 22,22 2,82 0,35 0,13 
343 22,31 2,12 0,62 0,10 
370 22,32 4,63 0,13 0,21 
442 22,33 3,19 0,28 0,14 
280 22,33 4,04 0,17 0,18 
279 22,42 3,21 0,27 0,14 
302 22,43 2,76 0,37 0,12 
311 22,44 2,55 0,43 0,11 
427 22,48 3,56 0,22 0,16 
361 22,53 2,42 0,48 0,11 
353 22,53 2,29 0,54 0,10 
416 22,56 3,94 0,18 0,17 
284 22,64 5,12 0,11 0,23 
328 22,67 2,00 0,71 0,09 
406 22,81 2,13 0,63 0,09 
350 22,89 4,99 0,12 0,22 
309 22,94 3,66 0,21 0,16 
326 22,95 3,94 0,19 0,17 
363 23,07 2,17 0,62 0,09 
367 23,14 5,58 0,09 0,24 
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301 23,23 3,56 0,23 0,15 
351 23,26 3,32 0,27 0,14 
390 23,53 3,92 0,19 0,17 
335 23,59 3,23 0,28 0,14 
291 23,65 5,71 0,09 0,24 
330 23,76 4,44 0,15 0,19 
402 23,78 3,30 0,27 0,14 
454 23,79 2,41 0,52 0,10 
430 23,79 2,03 0,72 0,09 
379 23,84 3,10 0,31 0,13 
431 24,13 2,20 0,63 0,09 
358 24,23 2,43 0,52 0,10 
286 24,27 3,34 0,27 0,14 
432 24,31 2,99 0,34 0,12 
339 24,36 3,17 0,30 0,13 
322 24,51 2,66 0,44 0,11 
434 24,64 2,99 0,35 0,12 
455 24,68 2,30 0,58 0,09 
435 24,88 2,76 0,41 0,11 
294 24,94 4,70 0,14 0,19 
439 24,96 4,38 0,16 0,18 
421 24,98 3,98 0,20 0,16 
369 25,03 2,81 0,40 0,11 
376 25,11 2,55 0,49 0,10 
429 25,15 4,21 0,18 0,17 
373 25,26 3,17 0,32 0,13 
342 25,31 2,32 0,59 0,09 
299 25,32 3,88 0,21 0,15 
449 25,51 5,08 0,12 0,20 
425 25,67 4,24 0,18 0,17 
287 25,83 5,91 0,09 0,23 
456 25,92 4,99 0,13 0,19 
428 25,93 3,77 0,23 0,15 
418 26,06 2,64 0,47 0,10 
348 26,13 3,25 0,31 0,12 
404 26,22 4,41 0,17 0,17 
412 26,42 3,48 0,27 0,13 
307 26,50 2,29 0,64 0,09 
366 26,54 4,09 0,20 0,15 
451 26,56 2,60 0,49 0,10 
388 26,61 3,07 0,35 0,12 
419 26,99 2,56 0,52 0,09 
312 27,51 3,41 0,30 0,12 
407 27,82 2,98 0,39 0,11 
381 27,94 3,98 0,22 0,14 
336 28,18 4,82 0,15 0,17 
283 28,35 3,79 0,25 0,13 
319 28,37 3,27 0,33 0,12 
332 28,38 3,13 0,36 0,11 
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387 28,54 2,18 0,76 0,08 
293 28,92 3,02 0,40 0,10 
396 28,99 2,78 0,47 0,10 
349 29,10 4,46 0,18 0,15 
441 29,14 3,93 0,24 0,13 
356 29,25 3,91 0,24 0,13 
394 29,39 3,82 0,25 0,13 
338 29,49 4,08 0,22 0,14 
292 30,05 3,30 0,35 0,11 
364 30,11 4,24 0,21 0,14 
420 30,19 6,39 0,09 0,21 
329 30,62 3,48 0,32 0,11 
452 30,62 5,63 0,12 0,18 
303 30,82 5,44 0,13 0,18 
426 30,97 4,03 0,24 0,13 
375 31,05 2,38 0,69 0,08 
327 31,08 5,61 0,12 0,18 
295 31,52 2,73 0,53 0,09 
383 31,57 6,46 0,09 0,20 
380 31,69 3,25 0,38 0,10 
321 31,71 3,40 0,35 0,11 
443 31,73 3,94 0,26 0,12 
445 31,91 4,14 0,23 0,13 
446 31,93 5,49 0,13 0,17 
290 32,02 6,29 0,10 0,20 
320 32,16 5,87 0,12 0,18 
359 32,45 3,19 0,40 0,10 
413 32,46 4,17 0,23 0,13 
318 32,54 7,14 0,08 0,22 
368 32,61 3,29 0,38 0,10 
357 32,80 4,13 0,24 0,13 
324 33,16 4,63 0,19 0,14 
315 33,24 4,88 0,18 0,15 
405 33,38 2,64 0,60 0,08 
438 33,99 5,33 0,15 0,16 
459 34,14 2,78 0,56 0,08 
297 34,76 5,67 0,14 0,16 
355 34,81 3,96 0,28 0,11 
372 35,13 7,26 0,08 0,21 
365 35,17 3,87 0,30 0,11 
423 35,34 4,20 0,25 0,12 
345 35,36 5,81 0,13 0,16 
436 35,50 5,40 0,15 0,15 
444 35,79 5,41 0,15 0,15 
352 35,91 4,61 0,21 0,13 
300 36,11 6,55 0,11 0,18 
411 36,51 4,34 0,24 0,12 
371 36,61 3,77 0,32 0,10 
401 36,75 3,18 0,46 0,09 
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285 36,86 2,89 0,55 0,08 
398 37,37 3,95 0,30 0,11 
317 37,38 4,23 0,26 0,11 
333 37,42 5,79 0,14 0,15 
447 37,78 6,85 0,10 0,18 
360 37,81 3,41 0,41 0,09 
374 38,16 4,61 0,23 0,12 
304 38,17 5,20 0,18 0,14 
400 38,29 4,88 0,20 0,13 
278 38,40 5,93 0,14 0,15 
397 38,40 4,68 0,22 0,12 
458 38,56 6,51 0,11 0,17 
362 38,72 4,79 0,21 0,12 
440 38,74 5,26 0,18 0,14 
305 38,81 5,88 0,14 0,15 
385 38,95 3,30 0,45 0,08 
281 39,08 3,61 0,38 0,09 
288 39,15 5,59 0,16 0,14 
323 39,32 5,82 0,15 0,15 
314 40,28 3,52 0,41 0,09 
289 40,35 3,66 0,38 0,09 
518 40,40 3,32 0,46 0,08 
514 40,85 4,63 0,24 0,11 

 
 

  E2 41-60,99ha   
     ID       Área(ha)       Perímetro(Km)             IF             DB 

483 41,03 3,69 0,38 0,09 
460 41,23 6,44 0,12 0,16 
520 41,35 4,18 0,30 0,10 
473 41,43 6,87 0,11 0,17 
502 41,61 6,91 0,11 0,17 
509 41,72 7,35 0,10 0,18 
507 41,76 7,28 0,10 0,17 
500 42,00 6,63 0,12 0,16 
484 42,05 3,13 0,54 0,07 
492 42,37 5,39 0,18 0,13 
516 42,73 3,76 0,38 0,09 
496 43,51 7,09 0,11 0,16 
471 43,65 5,22 0,20 0,12 
498 43,89 3,49 0,45 0,08 
490 43,96 3,71 0,40 0,08 
481 45,48 3,81 0,39 0,08 
505 45,52 6,18 0,15 0,14 
495 45,60 4,97 0,23 0,11 
508 45,66 7,35 0,11 0,16 
470 45,87 3,61 0,44 0,08 
477 45,98 4,87 0,24 0,11 
478 45,99 9,05 0,07 0,20 
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469 46,01 7,42 0,10 0,16 
510 46,30 8,76 0,08 0,19 
503 46,48 7,05 0,12 0,15 
487 46,60 4,19 0,33 0,09 
462 47,69 4,31 0,32 0,09 
461 48,05 4,50 0,30 0,09 
513 49,34 4,89 0,26 0,10 
474 49,69 5,89 0,18 0,12 
497 49,71 6,17 0,16 0,12 
464 49,85 4,23 0,35 0,08 
515 49,86 3,67 0,47 0,07 
475 49,94 5,30 0,22 0,11 
468 50,85 8,36 0,09 0,16 
499 51,15 7,30 0,12 0,14 
476 51,16 5,73 0,20 0,11 
493 51,18 4,07 0,39 0,08 
511 51,63 5,41 0,22 0,10 
488 51,73 4,58 0,31 0,09 
494 52,31 5,48 0,22 0,10 
506 54,77 7,63 0,12 0,14 
467 55,66 7,38 0,13 0,13 
489 55,71 6,13 0,19 0,11 
479 55,81 7,66 0,12 0,14 
485 55,99 5,09 0,27 0,09 
486 56,07 7,23 0,13 0,13 
504 56,56 6,48 0,17 0,11 
482 56,67 7,25 0,14 0,13 
519 57,14 6,60 0,16 0,12 
491 57,61 8,79 0,09 0,15 
517 60,31 5,64 0,24 0,09 
532 60,44 6,29 0,19 0,10 

 
 

                           E2 61-80,99ha   
     ID       Área(ha)      Perímetro(Km)             IF            DB 

535 61,35 7,18 0,15 0,12 
547 62,32 5,09 0,30 0,08 
550 62,33 5,22 0,29 0,08 
537 64,14 4,63 0,38 0,07 
529 64,15 9,41 0,09 0,15 
526 65,21 6,07 0,22 0,09 
528 66,53 6,74 0,18 0,10 
551 66,92 5,21 0,31 0,08 
531 67,74 5,96 0,24 0,09 
541 69,18 9,05 0,11 0,13 
538 69,64 5,45 0,29 0,08 
536 70,65 10,10 0,09 0,14 
545 70,69 8,35 0,13 0,12 
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543 71,56 8,80 0,12 0,12 
544 71,69 6,41 0,22 0,09 
527 71,77 6,42 0,22 0,09 
552 72,11 13,54 0,05 0,19 
534 73,29 8,41 0,13 0,11 
542 74,46 8,78 0,12 0,12 
557 75,38 10,16 0,09 0,13 
539 77,32 7,54 0,17 0,10 
548 79,06 10,77 0,09 0,14 
530 79,32 7,74 0,17 0,10 
521 79,61 6,27 0,25 0,08 
578 80,19 15,01 0,04 0,19 
522 80,22 9,62 0,11 0,12 
572 80,38 6,26 0,26 0,08 

 
 

                         E2 81-100,99ha   
     ID       Área(ha)      Perímetro(Km)             IF            DB 

576 81,13 11,47 0,08 0,14 
567 81,62 7,56 0,18 0,09 
575 81,78 8,99 0,13 0,11 
570 86,89 6,38 0,27 0,07 
565 89,22 9,60 0,12 0,11 
568 90,99 7,25 0,22 0,08 
573 91,73 7,42 0,21 0,08 
571 92,67 7,88 0,19 0,08 
566 96,29 10,29 0,11 0,11 
564 98,40 11,20 0,10 0,11 
569 99,26 7,88 0,20 0,08 
574 100,04 6,46 0,30 0,06 

 
 

         E2  >101ha   
    ID       Área(ha)      Perímetro(Km)             IF             DB 

625 102,66 16,16 0,05 0,16 
586 102,84 13,16 0,07 0,13 
719 104,19 16,04 0,05 0,15 
711 104,44 11,10 0,11 0,11 
590 105,22 6,69 0,30 0,06 
645 105,58 9,41 0,15 0,09 
698 105,89 11,16 0,11 0,11 
617 107,32 8,59 0,18 0,08 
597 108,26 9,76 0,14 0,09 
583 109,69 15,89 0,05 0,14 
710 112,09 8,97 0,17 0,08 
644 117,44 12,23 0,10 0,10 
581 120,34 13,73 0,08 0,11 
613 120,78 10,14 0,15 0,08 
622 123,01 12,17 0,10 0,10 
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608 127,08 7,34 0,30 0,06 
683 128,31 8,22 0,24 0,06 
614 132,78 13,28 0,09 0,10 
620 134,73 15,33 0,07 0,11 
709 134,88 14,17 0,08 0,11 
677 135,12 11,15 0,14 0,08 
637 141,65 14,66 0,08 0,10 
 685 142,98 13,40 0,10 0,09 
606 143,90 13,79 0,10 0,10 
684 151,61 13,59 0,10 0,09 
594 154,75 16,58 0,07 0,11 
618 158,38 16,90 0,07 0,11 
704 163,81 18,21 0,06 0,11 
693 168,37 22,27 0,04 0,13 
636 168,72 17,42 0,07 0,10 
627 177,23 88,68 0,00 0,50 
591 194,95 31,22 0,03 0,16 
695 211,35 33,06 0,02 0,16 
676 220,67 22,13 0,06 0,10 
602 249,33 21,96 0,06 0,09 
609 318,03 33,30 0,04 0,10 
691 326,27 33,54 0,04 0,10 
681 353,10 28,00 0,06 0,08 
678 354,90 34,92 0,04 0,10 
705 366,02 27,00 0,06 0,07 
623 381,55 32,42 0,05 0,08 
598 437,53 37,31 0,04 0,09 
699 439,70 44,92 0,03 0,10 
639 466,23 54,66 0,02 0,12 
713 484,82 52,41 0,02 0,11 
607 510,30 23,12 0,12 0,05 
672 575,76 59,27 0,02 0,10 
686 580,50 37,15 0,05 0,06 
658 1075,73 98,20 0,01 0,09 
646 1173,47 121,25 0,01 0,10 
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