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RESUMO 

 

 

As mudanças no perfil econômico do Vale do Café Fluminense, ao longo do tempo, 

levaram a alterações no uso do solo, que refletiram em consequências sobre a cobertura 

vegetal. Essa região foi sede de diversos ciclos econômicos, sendo o mais importante deles 

o Ciclo do Café, iniciado em meados do século XVIII com auge no século XIX. Após seu 

declínio, outros usos se sucederam. Após analisar a evolução do uso e cobertura da terra na 

região estudada após a decadência da atividade cafeeira, objetivou-se examinar o reflexo 

do abandono do cultivo de café nessa região através de análises percentuais das trajetórias 

evolutivas da cobertura vegetal e de dados censitários de 1984 a 2016, partindo de uma 

perspectiva mais ampla a uma mais particular: o Vale do Café como um todo, cada 

município da região estudada e, por fim, fazendas ligadas ao turismo. A hipótese inicial era 

que as fazendas que incorporaram o turismo rural foram responsáveis pela regeneração da 

vegetação, porém, após as análises, verificou-se que houve predomínio de desmatamento 

em relação à recuperação da vegetação natural ou por silvicultura. Após o declínio do 

cultivo do café, tudo indica que, na verdade, os extensos cafezais deram lugar à pecuária 

bovina de corte e leiteira, que podem ter devastado áreas ainda mais extensas. Verificou-se 

que o Turismo Rural, apesar de estar bastante presente na região, atua na maioria das vezes 

somente como forma de complementar a renda, não havendo aparentemente uma relação 

entre esta atividade e a recuperação da vegetação. Além dessas atividades, há outras que 

contribuíram para a evolução da vegetação: a Industrialização, sobretudo com a criação da 

CSN em Volta Redonda, levou a uma maior urbanização na região, e pode ser que o 

abandono das áreas rurais para as áreas urbanas tenha influenciado na recuperação da 

vegetação nesses locais. 

 

 

Palavras-chave: Vale do Café Fluminense. Trajetórias Evolutivas. Mudanças no Uso e 

Cobertura da Terra. Turismo Rural. Industrialização. Café. Pecuária. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Over time, changes in the economic profile of the Fluminense Coffee Valley led to changes 

in land use, which impacted the vegetation cover. There were several economic cycles in 

this region, most important of which was the Coffee Cycle, that began in the mid-18th 

century and peaked in the 19th century. After its decline, other uses took place. After 

analyzing the evolution of land use and cover after the decay of the coffee activity, this 

study aimed to examine the consequences of coffee crops abandonement in the region. For 

that purpose,    percentages of vegetation cover evolutionary trajectories and census data of 

1984 to 2016 were analysed, from a broader perspective to a more particular one: the 

Coffee Valley as a whole, each separate municipality in the region and, finally, farms 

linked to tourism activity. The initial hypothesis was that the coffee farms that switched to 

rural tourism were responsible for the regeneration of the vegetation. However, it was 

verified that there was a predominance of deforestation in relation to the natural recovery 

of the vegetation or recovery by silviculture. After the fall of the coffee cycle, it appears 

that extensive coffee plantations have given way to beef and dairy cattle, which may have 

devastated even more areas of natural vegetation. It was verified that Rural Tourism, 

though quite present in the region, acts mainly as a way to complement the income of local 

farmers, apparently not having any correlation with vegetation recovery. In addition to 

these activities, there are others that have contributed to the evolution of vegetation cover. 

For example, industrialization, especially with the creation of CSN in Volta Redonda, has 

led to greater urbanization in the region. It may be that the abandonment of rural areas and 

growth of urban areas had a more significant influence on  vegetation cover at the 

Fluminense Coffee Valley. 

 

Keywords: Fluminense Coffe Valley. Evolutionary Trajectories. Land Use and Cover 

change. Rural tourism. Industrialization. Coffee. Livestock. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a mudança do uso e cobertura e o perfil econômico do 

Vale do Café Fluminense, uma região turística do Estado do Rio de Janeiro que se situa no 

Vale do Paraíba, fazendo divisa com os Estados de Minas Gerais e São Paulo, bem como as 

regiões turísticas da Baixada Fluminense e a Serra Verde Imperial.  

Muitos ciclos econômicos contribuíram para a degradação da paisagem no Brasil e no 

Estado do Rio de Janeiro como um todo, desde a extração do Pau Brasil e outras madeiras 

pelos portugueses e outros colonos junto à costa no século XVI, passando pelos Ciclos da 

Cana-de-Açúcar no século XVII e pelo Ciclo do Ouro iniciado no final do século XVII no 

planalto interior brasileiro, até finalmente chegar no Ciclo do Café após o declínio da 

mineração. O Ciclo do Café foi iniciado em meados do século XVIII e obteve seu auge no 

século XIX. Após esse Ciclo, o Rio de Janeiro passou pela intensificação da pecuária bovina 

leiteira e de corte no final do século XIX, que continua até hoje em diversas áreas do estado. 

Por fim, em 1930, inicia-se o Ciclo Industrial, que também perdura até hoje. Esse ciclo, assim 

como os demais, provocou mudanças na cobertura vegetal da região estudada, principalmente 

com a implantação do parque industrial com a chegada da CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional) em Volta Redonda. Sendo assim, todos esses processos levaram à devastação de 

grandes áreas florestadas. Assim, boa parte da vegetação tornou-se secundária ou terciária 

(BENTES, 2010; FERRAZ, 2010; CRONEMBERGER, 2014). 

Segundo FERREIRA (2016), no século XIX o Estado do Rio de Janeiro foi o maior 

produtor de café do Brasil, sendo o Vale do Café Fluminense uma grande região produtora. 

Ademais, o autor destaca que o Vale do Paraíba do Sul foi responsável entre 1820 e 1880 por 

aproximadamente 70% da produção mundial.  

Porém, com o declínio da comercialização do café por diversos motivos, tais como a 

exaustão dos solos, abolição da escravatura, desenvolvimento industrial na região, mão de 

obra escassa, e outros, houve uma migração do café para outros Estados, como São Paulo e 

Minas Gerais. No Estado do Rio de Janeiro, o noroeste fluminense se tornou o novo polo 

cafeeiro (BELTRÃO, 2009). 

Com o declínio do Ciclo Cafeeiro, muitas das antigas fazendas produtoras acabaram 

sendo abandonadas ou tiveram que se abrir a uma maior diversificação agrícola. Segundo 

diversos autores, a pecuária de corte e de leite tomou conta de boa parte das terras. Hoje em 

dia, porém, verifica-se uma abertura ligada ao turismo, em que muitas dessas fazendas 
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encontraram como fonte de renda a criação de hotéis fazenda ou simplesmente visitação 

através do resgate histórico do local (ARANHA, 2014; FERREIRA, 2016).  

Essas mudanças no uso e cobertura de terras agrícolas e não agrícolas levaram a 

consequências não só para a natureza, mas também para o ser humano, uma vez que o mesmo 

depende dos recursos naturais para sua subsistência. Porém, mesmo com as inúmeras 

intervenções do ser humano na natureza, o uso da terra em algumas áreas pode ficar menos 

intenso e levar, inclusive, ao processo de regeneração natural da vegetação, mudando sua 

evolução (RUDEL, 2009). 

No caso deste trabalho, em um primeiro momento, a mudança da cobertura vegetal 

poderia estar relacionada ao abandono da atividade cafeeira e ao crescimento do turismo rural 

na região, assim como evidencia NATAL (2010) ao afirmar:  

“a atividade turística acaba por interferir no ordenamento de grande parcela do 

território fluminense, levando ao abandono das atividades tradicionais por parte de alguns 

municípios e à sua substituição pela implantação de empreendimentos e de serviços 

turísticos, desencadeando transformações socioespaciais” (p.27). 

 

1.1 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 
 

Esse estudo parte da premissa de que as mudanças no uso e cobertura da terra 

influenciaram no desenvolvimento, mudança e estado ambiental da vegetação na região do 

Vale do Café Fluminense ao longo do período estudado (1984 a 2016). O pressuposto é que 

com o declínio da produção de café, houve mudanças no perfil econômico das fazendas do 

Vale, que abandonaram as áreas de cultivo deste produto, e se abriram ao turismo rural, 

levando, consequentemente, à regeneração da cobertura vegetal. 

O objetivo do presente trabalho é, portanto, examinar qual foi o reflexo do abandono 

do cultivo de café no Vale do Café Fluminense, indicando se de fato houve aumento das áreas 

de recuperação florestal, partindo de uma perspectiva mais ampla a uma mais particular: o 

Vale do Café como um todo, cada município da região estudada e, por fim, fazendas ligadas 

ao turismo. Assim, o trabalho visa contribuir de forma efetiva para os estudos da evolução da 

vegetação na região do Vale do Café e proporcionar um melhor entendimento de suas causas. 
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1.2 ÁREA DE ESTUDO 

 
 

A área de estudo compreende 14 municípios situados na Região Turística do Vale do 

Café Fluminense: Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel 

Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores, Valença, Vassouras, 

Volta Redonda e Paraíba do Sul, como pode ser visto na figura 1. 

 
Figura 1. Localização do Vale do Café Fluminense. Fonte dos dados: Base Municipal - CEPERJ, 1:25.000  e Base 

Estadual – IBGE 1:100.000. 

Ao consultar a bibliografia, constatou-se que havia discordância em relação ao número 

dos municípios dessa região turística. Ora falava-se em 13 municípios (excluindo Paraíba do 

Sul), ora 14 municípios (os citados acima, e que serão considerados nessa análise), ora 15 

municípios (incluindo Paraíba do Sul e Resende).  

Optou-se por escolher os 14 municípios, pois a Secretaria do Estado de Turismo 

anunciou em maio de 2018, durante o Fórum Regional de Fortalecimento do Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro, a inclusão do município de Paraiba do Sul, já que possui 

características e atrações similares às da região. Resende não foi considerado neste trabalho 

por não haver nenhum documento oficial afirmando que faz parte do Vale do Café 

Fluminense. Além disso, Relatórios de Viagens Técnicas do Vale do Café feita pelo governo 

já vinham incluindo o Município de Paraíba do Sul e não Resende (SECRETARIA DE 

TURISMO, 2018; VIVÊNCIAS BRASIL, 2006). 
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Na maior parte dessa região há o predomínio de “mar de morros”, com colinas de 20 a 

100m. A temperatura varia entre 20 e 24º C e a precipitação é bem distribuida durante o ano. 

Devido aos ciclos econômicos e à falta de preservação e conservação do solo, pode-se 

observar relevantes processos erosivos, embora segundo o Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA, a bacia do Médio Paraíba possui importante cobertura florestal, com florestas bem 

distribuídas e vegetação diversificada. (SEA/INEA, 2011; INEA, 2013). 

Nos dias de hoje, há vários institutos, sites, políticas e eventos que promovem a região, 

tais como o Instituto PRESERVALE - Instituto de Preservação e Desenvolvimento do Vale 

do Paraíba – criado em 1994, CONCICLO - Conselho Regional De Turismo Do Vale Do 

Ciclo Do Café, Portal do Vale do Café, Festival do Vale do Café, e outros (FERRAZ, 2010).  

Porém, apesar da valorização crescente dos municípios graças à intensificação do 

turismo, a economia local acaba não sendo beneficiada, uma vez que as atividades propostas 

são quase sempre dentro das fazendas, inclusive as refeições (SILVA e SOUSA, 2014). 

Mesmo que atualmente o turismo rural seja considerado uma “vocação” do Vale do 

Café Fluminense, um outro ramo se destaca: a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) em Volta Redonda, impulsiona o PIB da região desde a decada de 1950. Essa 

companhia proporcionou o aumento da cadeia produtiva no setor automotivo (SEA/INEA, 

2011). 

 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS   

 

2.1 BASE CONCEITUAL: USO E COBERTURA DA TERRA, SENSORIAMENTO 

REMOTO, SIG E DETECÇÃO DE MUDANÇAS 

 

A “cobertura da terra” está relacionada ao revestimento da superfície terrestre 

(incluindo fatores bióticos e abióticos, naturais ou antrópicos) e é onde todas as atividades 

humanas, ou não, se apresentam. Já o uso dos recursos da terra dá origem ao termo “uso da 

terra”, que varia em função da atividade que o homem exerce nesta. Os usos da terra foram 

sendo moldados e intensificados ao longo dos séculos, e influenciam na cobertura da terra e 

na sua evolução no espaço e no tempo (JENSEN 2009; HALDER, 2013). 

As tecnologias do Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), fornecem um meio preciso para medir a extensão e o padrão das mudanças nas 

condições da paisagem ao longo do tempo, e serão neste trabalho utilizadas (HALDER, 

2013). 
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O Sensoriamento Remoto é a utilização concomitante de sensores e equipamentos para 

processamento e transmissão de dados, que são colocados a bordo de aeronaves e outras 

plataformas com o objetivo de estudar processos, fenômenos e eventos que acontecem na 

superfície estudada a partir do registro e da análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substâncias que o compõem (NOVO, 2010).  

Numa visão mais ampla, segundo ELACHI (1987 apud NOVO, 2010) Sensoriamento 

Remoto é a aquisição de informação sobre um objeto sem entrar em contato físico com o 

mesmo, precisando, para isso, obter informações a partir da detecção e mensuração das 

mudanças que tal objeto apresenta. 

Já numa aplicação prática, o Sensoriamento Remoto permite a detecção de mudanças 

através de trajetórias evolutivas na superfície terrestre. Segundo SIGHT (1989), existem duas 

formas para a detecção de mudanças: uma através de uma análise comparativa de uma mesma 

área entre diferentes datas, e outra através da análise simultânea de dados multitemporais, 

podendo-se verificar alterações do uso e cobertura da terra e suas dinâmicas espaciais.  

Visto que o desenvolvimento de tecnologias de geoprocessamento aproximou o 

Sensoriamento Remoto ao desenvolvimento de suas aplicações, o conceito adotado se limita à 

aquisição de informações sobre determinado objeto, para que o mesmo possa ser estudado ao 

longo do tempo através de uma detecção de mudanças multitemporal, permitindo, assim, 

verificar como a cobertura vegetal da área de estudo evoluiu ao longo do tempo.  

Outro importante aliado dos estudos de trajetórias evolutivas e análises multitemporais 

da paisagem é o acervo de imagens LANDSAT, que pode ser baixado gratuitamente no portal 

eletrônico do Serviço Geológico Americano (USGS). Por ser um acervo quase ininterrupto, 

permite análise e avaliação das mudanças na paisagem da Terra (WECKMÜLLER, 2018; 

NASA, 2018). 

Um outro dispositivo importante para a análise do conjunto de informações é o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), que usa o Sensoriamento Remoto como fonte de 

dados e permite a integração entre dados espaciais e socioeconômicos, servindo de base para 

o planejamento, tomada de decisão, formulação de políticas, etc. Essas análises são úteis tanto 

para fins públicos quanto privados, científicos, e até mesmo para o uso da sociedade civil em 

geral. Daí a importância de se ter uma análise em SIG agregada com os dados censitários, 

assim, os dados e informações podem ser unificados territorialmente (MATEO, 2013; IBGE, 

2018). 
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2.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia consistiu em reunir as bases cartográficas do Vale do Café, seus 

municípios e as propriedades ligadas ao turismo rural registradas no Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) para cruzar com os dados do mapa das trajetórias evolutivas da vegetação ao 

longo do tempo de Weckmüller (2018) e fazer uma análise percentual desses dados 

separadamente para o Vale do Café, para seus municípios e para as propriedades rurais 

turísticas. Além disso, objetivou-se, também, analisar tais mudanças de acordo com os dados 

censitários adquiridos na plataforma SIDRA IBGE. 

A primeira etapa do trabalho, conforme demonstra a figura 2, consistiu na preparação 

das bases cartográficas para a Região do Vale do Café, ou seja, em adquirir a base 

cartográfica dos municípios que fazem parte dessa região, obter a lista de fazendas ligadas ao 

turismo para marcar suas coordenadas, e obter o polígono de cada propriedade contendo sua 

área total através do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para, em seguida, através do uso em 

SIG, fazer uma interseção entre as bases cartográficas descritas e o Mapa das Trajetórias 

Evolutivas elaborado por Weckmüller (2018).  

Em seguida, como procedimento para a verificação da hipótese desse trabalho, após as 

etapas descritas anteriormente, foram realizadas análises percentuais das classes das 

trajetórias evolutivas da vegetação “Desmatamento”, “Recuperação Natural” e “Recuperação 

por Silvicultura”, para o Vale do Café Fluminense como um todo, para cada município 

separado e, por fim, para cada propriedade ligada ao turismo, conforme mostra a figura 3. 

Após os cálculos das porcentagens das trajetórias evolutivas da vegetação, foi feito um 

gráfico de frequência acumulada para as análises por propriedade, permitindo visualizar 

melhor os resultados, visto que pôde ser verificado quantas fazendas foram responsáveis por 

parte do Desmatamento/ Recuperação Natural ou Recuperação por Silvicultura.  

Por fim, para ajudar na interpretação das análises percentuais das trajetórias 

evolutivas, obteve-se dados do IBGE referentes à Produção Agrícola Municipal – PAM sobre 

da área plantada em hectares do Café em Grãos e Pesquisa Pecuária Municipal - PPM sobre 

de dados da Pecuária Bovina (Cabeças) e Leiteira em Mil Litros. Assim, pôde ser feita uma 

comparação da trajetória evolutiva de ambos produtos.  

O mapeamento das trajetórias evolutivas da cobertura vegetal de Weckmüller (2018), 

que abrange o período de 1984 a 2016, permitiu verificar quais foram as mudanças no uso e 

cobertura da terra na região do Vale do Café Fluminense nesse período, enquanto que a base 

de dados do IBGE, de 1988 a 2016, foi fundamental para complementar esse estudo e 
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verificar as possíveis causas e correlações da evolução da cobertura vegetal na região, 

enriquecendo, assim, as análises. 

 

 

Figura 2. Fluxograma Metodológico Geral 

 

Figura 3. Fluxograma das etapas das análises de trajetórias evolutivas 

Importante mencionar que as classes de cobertura vegetal utilizadas nas análises foram 

“Desmatamento” (para a supressão da vegetação), “Recuperação por Silvicultura” 

(recuperação através da silvicultura), “Recuperação Natural” (recuperação por formas 

naturais) e “Invariante”. Porém, apesar da classe Invariante ter feito parte da análise para se 

ter uma noção do todo, resolveu-se não apresentá-la nos resultados, uma vez que a mesma 

correspondia tanto a áreas invariantes de vegetação (áreas que não mudaram) quanto áreas de 

“não vegetação”, e o trabalho acabou por se concentrar apenas na evolução da cobertura 

vegetal. Um outro fator de escolha se deu porque como a grande classe predominante foi de 

Invariante (mais de 90% da área estudada), analisar a mesma junto com as demais dificultaria 

a visualização das trajetórias da cobertura vegetal nos gráficos.  

Importante mencionar que o CAR é um registro público de âmbito nacional e 

obrigatório para todos os imóveis rurais, mas por ter sido criado em 2012 e regulamentado 

apenas em maio de 2014, ainda se encontra em andamento, portanto, alguns imóveis não 
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constam no cadastro, o que dificultou a aquisição dos dados referentes às propriedades rurais 

ligadas ao turismo no Vale do Café.  

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Conforme descrito anteriormente, este trabalho utilizou como base o mapeamento das 

trajetórias evolutivas da vegetação realizado recentemente por Weckmüller (2018), com o 

auxílio da base de dados censitários do IBGE correspondentes à evolução temporal do Café 

(área plantada), Leite (mil litros) e Pecuária Bovina (cabeças).  

Weckmüller (2018) utilizou um imageamento anual com cerca de trinta e duas 

imagens do satélite Landsat (sensores TM e OLI) com o objetivo de detectar mudanças 

baseando-se em trajetórias espectrais dos pixels através do algoritmo LandTrendr, 

desenvolvido por Kennedy et al. (2010). 

O resultado do mapeamento das trajetórias das mudanças das coberturas vegetais de 

Weckmüller (2018) se deu em forma de 3 classes de desmatamento: Desmatamento Abrupto, 

Desmatamento Duplo e Desmatamento Gradual; 3 classes de recuperação: Recuperação, 

Recuperação Gradual, Recuperação com Silvicultura e Desmatamento Seguido de 

Recuperação; e a classe Invariante. Para fins de simplificação, resolveu-se agrupar essas 

classes, chegando a um total de 4: Desmatamento, Recuperação Natural, Recuperação por 

Silvicultura e Invariante. Importante mencionar que a classe “Desmatamento Seguido de 

Recuperação” foi incluída na classe “Recuperação”, pois apesar de ter havido um processo de 

desmatamento, houve em seguida uma recuperação florestal.  

Importante mencionar que existem outros mapeamentos para a cobertura vegetal do 

Estado do Rio de Janeiro, como por exemplo, o mapeamento da SOS Mata Atlântica. Este foi 

realizado através de uma série histórica de imagens entre 2016 e 2017 com o objetivo 

principal de mapear e monitorar a situação da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados 

em 17 estados, bem como a fragilidade da Mata atlântica com fragmentos isolados e 

ameaçados pela perda da biodiversidade. Esse mapeamento usou imagens do sensor OLI do 

satélite Landsat 8 e adotou a escala 1:5.000.000, fazendo com que pequenas manchas de 

determinada classe fossem incorporadas em outras classes (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2018). 

O mapeamento realizado pelo Atlas adotou um critério considerado conservador, visto 

que mapeou somente as áreas de vegetação que possuem menor interferência antrópica e 

maior capacidade de proteger parte da sua biodiversidade original. Áreas com sinais de 

alteração e áreas de silvicultura também não foram incluídas no mapeamento do Atlas, e em 
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áreas de campo de altitude foram excluídas até mesmo áreas com uso agrícola, o que não seria 

interessante para a análise feita neste trabalho (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2018). 

Assim, ao comparar a metodologia de ambos os mapeamentos, chegou-se à conclusão 

de que o mapeamento de Weckmüller (2018), ilustrado na figura 4, era mais apropriado e 

atendia com maior acurácia o propósito e os objetivos desse estudo, uma vez que apresentou 

maior confiabilidade dos dados.  

Para a elaboração dos mapas deste trabalho, foi utilizada a base cartográfica de dados 

digitais na escala 1:25.000 (exceto a base Estadual, representada em escala de 1:100.000) 

disponíveis no IBGE, CEPERJ, INEA e LAGEF/UFF, além do software ArcGIS disponível 

no Laboratório de Geografia Física LAGEF – UFF.  

O Referencial Geodésico adotado foi Sirgas 2000, visto que é o referencial geodésico 

para as Américas e adotado pelo IBGE. A escolha se deu também graças à sua maior precisão 

de mapeamento (principalmente em escalas maiores), e por facilitar o intercâmbio de 

informações entre o Brasil e os demais países que utilizam sistemas compatíveis com Sirgas 

2000 (IBGE, sem data). 

 

Figura 4. Mapa das Trajetórias evolutivas no Vale do Café Fluminense. As classes foram agrupadas em 

"Desmatamento", "Recuperação Natural" e "Recuperação por Silvicultura". Fonte dos dados: Base Cartográfica das 

Trajetórias Evolutivas - Weckmüller (2018), 1:100.0 
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2.3.1 Detalhamento da preparação da base cartográfica de estabelecimentos turísticos do vale 

do café 

 

Conforme descrito na figura 5, o primeiro passo para a aquisição da Base Cartográfica 

das Fazendas Turísticas do Vale do Café Fluminense consistiu em obter dados sobre fazendas 

dessa região que estão vinculadas ao turismo, seja por meio de visitação, produção e visitação, 

hotel fazenda ou pousada. Por isso, foi feito um levantamento nos sites da prefeitura de cada 

município que constitui a região, nos sites do Vale do Café, Festival do Vale do Café e em 

browsers de busca de aplicativos de viagem para obter o nome e endereço das propriedades 

turísticas. Em seguida os endereços dos imóveis foram plotados no software gratuito Google 

Earth Pro, para obter as coordenadas lat-long da sede das propriedades levantadas. 

Posteriormente, as coordenadas foram transcritas em uma tabela no software Excel, que foi 

convertida para o software ArcGIS através da ferramenta “Display X,Y Data”, gerando um 

shapefile de pontos representando um total de 57 sedes de fazendas turísticas para todo o 

Vale, como ilustra a figura 6.  

 

 

Figura 5. Fluxograma metodológico para aquisição da Base Cartográfica das Fazendas Turísticas do Vale do Café 

Fluminense 
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Figura 6. Mapa de Localização das Sedes das Fazendas Turísticas. Os pontos representam os endereços encontrados 

no Google Earth. Fonte dos dados: Base Municipal - CEPERJ, 1:25.000 e Base Estadual – IBGE 1:100.000. 

Para obter os polígonos de cada estabelecimento ligado ao turismo no Vale do Café, 

foi preciso fazer download da base de dados das áreas dos imóveis para os 14 municípios do 

Vale do Café no site do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Em 

seguida, foi feito um cruzamento entre os limites georreferenciados obtidos e os pontos 

referentes às sedes das fazendas turísticas através da ferramenta “Select by Location” do 

ArcGIS, resultando nos limites das propriedades que faziam intercessão com a localização das 

sedes das propriedades coletadas, ou seja, na Base Cartográfica das Fazendas Turísticas 

estudadas que possuem Cadastro Ambiental Rural. Essas propriedades estão ilustradas na 

figura 7. 

Já o cruzamento entre as bases cartográficas descritas e o Mapeamento das Trajetórias 

Evolutivas de Weckmüller (2018) foi feito através da ferramenta “intersect” do software 

ArcGIS, resultando, assim, na evolução da vegetação na região do Vale do Café como um 

todo, em cada município individualizado e em cada propriedade ligada ao turismo no período 

de 1984 a 2016.  
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Figura 7. Mapa das propriedades que possuem Cadastro Ambiental Rural - CAR. Fonte dos dados: Os pontos das 

propriedades foram cruzados com a Base Cartográfica do CAR, Escalas Mescladas, Base Municipal - CEPERJ, 

1:25.000  e Base Estadual – IBGE 1:100.000. 

 

2.3.2 Detalhamento das análises percentuais das Trajetórias Evolutivas da Cobertura Vegetal 

 

Para fazer as análises percentuais da cobertura vegetal ao longo do tempo estudado 

conforme indicou a figura 3, foi preciso fazer uma série de cálculos de porcentagens das 

trajetórias evolutivas em relação à área (em hectares) do Vale do Café, de cada município 

pertencente e de cada propriedade: 

Para a análise das trajetórias de cobertura vegetal em todo o Vale do Café, em cada 

município pertencente à essa região turística, e cada propriedade turística levantada, foram 

feitos os seguintes cálculos para cada fragmento de mudança no limite territorial considerado: 
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Onde: “      ” é a área em hectares de cada fragmento da trajetória de Recuperação 

Natural, Recuperação por Silvicultura ou de Desmatamento. 

Para fazer os gráficos de frequência acumulada das classes de mudanças de cada 

trajetória evolutiva por propriedade, foi utilizado o software Excel, assim, foi possível analisar 

as trajetórias evolutivas da vegetação a partir das porcentagens acumuladas das classes de 

mudanças por propriedade, assim, foi possível identificar quais propriedades foram as maiores 

responsáveis por cada uma das mudanças (Desmatamento, Recuperação Natural ou por 

Silvicultura). Para tanto, foi considerado a soma total das áreas de mudança em cada 

propriedade, ou seja, a soma dos hectares de Desmatamento, Recuperação Natural ou por 

Silvicultura de cada propriedade.  

 

2.3.3 Detalhamento da análise dos dados censitários 

 

Foi feito um download das tabelas da Área Plantada de Café (em hectares), Pecuária 

Bovina (cabeças) e Produção de Leite (mil litros), disponíveis nos arquivos da Produção 

Agrícola Municipal (PAM) e da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) através do Sistema 

IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 

Tais dados referem-se à evolução temporal de cada um desses produtos de 1988 a 

2016 e foram fornecidos por município. Para ter a relação da evolução de cada uma dessas 

variáveis para o Vale do Café, foram somados os valores anuais municipais, de modo a se 

obter um total anual de cada produto para toda a região. Posteriormente, foram feitos gráficos 

de linhas com a soma total de cada variável por ano.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 ANÁLISES DE PORCENTAGEM DAS TRAJETÓRIAS EVOLUTIVAS PARA O 

TERRITÓRIO DO VALE DO CAFÉ 

  

 Em relação à vegetação de todo o Vale do Café Fluminense, deve-se dizer que há 

aproximadamente 153219,51 hectares de cobertura florestal, o equivalente a 26,4% do 

território (WECKMÜLLER, 2018). De toda essa área florestada, somente 1,8% 

aproximadamente correspondem a mudanças na evolução da vegetação, sendo o 
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“Desmatamento” a classe de mudança predominante, conforme aponta a figura 4 exposta 

anteriormente e a figura 8 abaixo.  

A classe de Desmatamento no Vale do Café apresenta 0,99% e 5711,2 ha. Em seguida, 

houve 0,59% (3446,1 ha) de Recuperação Natural e 0,30% (1746,8 ha) de Recuperação por 

Silvicultura. 

 

 

Figura 8. Gráfico das porcentagens das trajetórias evolutivas da vegetação no Vale do Café Fluminense. 

O fato de a Recuperação Natural ter obtido o segundo maior percentual das trajetórias 

evolutivas, com 0,59%, poderia explicar a hipótese inicial de que a mudança do Uso da Terra 

das Fazendas Cafeeiras que migraram para a Atividade Turística fez com que a cobertura 

vegetal se regenerasse, o que poderia ter levando, inclusive, à Recuperação Natural da 

vegetação em todo o Vale. Porém, não se poderia afirmar essa possibilidade sem antes 

analisar cada município e fazenda separadamente, além, é claro, de buscar respostas para o 

Desmatamento, que foi a classe predominante em todo Vale. 

 

3.2 ANÁLISES DE PORCENTAGEM DAS TRAJETÓRIAS EVOLUTIVAS POR 

MUNICÍPIO DO VALE DO CAFÉ 

 

As figuras 9, 10 e 11 mostram respectivamente as trajetórias evolutivas do 

Desmatamento, Recuperação Natural e Recuperação por Silvicultura.  

Em relação às análises da classe “Desmatamento”, o município que mais obteve essa 

trajetória foi Paty do Alferes, com aprox. 2,7%, seguido de Piraí, com aprox. 1,6%, Miguel 
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pereira, com aprox. 1,2%, Paraíba do Sul com aprox. 1,17% e Vassouras, com 1%. Os outros 

municípios seguiram a faixa dos 0,9% a 0,3% de área desmatada em relação ao total da área 

mude cada município (figura 9). 

Em relação à Recuperação Natural, a figura 10 mostra que se destacaram os 

municípios de Volta Redonda, com aproximadamente 1,8% do território, seguido de Paty do 

Alferes e Piraí, com aprox. 1,38% e 1,04%, respectivamente. A figura 10 também mostra que 

na maior parte dos municípios, a Recuperação Natural ficou abaixo de 0,6% de área de 

Recuperação Natural em relação ao total da área de cada município. 

Já em relação aos dois destaques de Recuperação por Silvicultura, tem-se Volta 

Redonda, com aprox. 1,5% e Rio das Flores com aprox. 0,99%. Os demais municípios 

apresentaram percentuais abaixo de 0,5% de área recuperada por silvicultura em relação à 

área de cada município, como mostra a figura 11. 

 

Figura 9. Gráfico da porcentagem de Desmatamento por município 
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Figura 10. Gráfico da porcentagem de Recuperação Natural por município 

 

 

Figura 11. Gráfico da porcentagem de Recuperação por Silvicultura por Município 

Em síntese, considerando todos os municípios do Vale do Café, destacam-se dois 

municípios: Volta Redonda, que apresentou maior Recuperação por Silvicultura (aprox. 1,5%) 

e Recuperação Natural (aprox. 1,8%), além de ter sido o 3ª município que menos desmatou, 

com aprox. 0,37% e Paty do Alferes, que foi o município que apresentou maior 

Desmatamento, com 2,7%, e o segundo município que apresentou maior Recuperação 

Natural, com aprox. 1,38%, atrás apenas de Volta Redonda. 

Em relação ao Desmatamento, Paty do Alferes, Piraí, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, 

Vassouras e Rio das Flores foram os municípios do Vale do Café Fluminense onde o 
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desmatamento se mostrou mais intenso. Já em relação à Recuperação Natural, o município de 

Volta Redonda apresentou as maiores áreas recuperadas, seguido de Paty do Alferes e Piraí. 

Volta Redonda também obteve destaque na Recuperação por Silvicultura, seguido de Rio das 

Flores.  

Poderia se pensar, num primeiro momento, numa correlação entre desmatamento e 

recuperação por silvicultura. Porém, os dados não são concretos em relação a essa hipótese, 

uma vez que nem todos os que obtiveram Recuperação por Silvicultura obtiveram 

desmatamento significante. Outra correlação que poderia se pensar à primeira vista seria em 

relação ao Desmatamento e Recuperação Natural, mas novamente não se chegou a conclusões 

significativas sobre isso, pois nem todo município que apresentou grande Recuperação obteve 

pouco Desmatamento e vice-versa. Por exemplo, o município que menos apresentou 

Recuperação Natural, Barra Mansa, também foi o município onde se observou menor área de 

Desmatamento.  

Porém, pode-se dizer que Volta Redonda, por ter apresentado maior Recuperação 

Natural e maior Recuperação por Silvicultura, pode ter possível relação com a instalação da 

CSN em seu território e a regeneração da vegetação graças ao abandono dos campos agrícolas 

de Café e maior crescimento de Recuperação por Silvicultura, por se tratar de uma grande 

produtora de carvão vegetal. 

 

3.3 ANÁLISES DE PORCENTAGEM DAS TRAJETÓRIAS EVOLUTIVAS POR 

PROPRIEDADES RURAIS LIGADAS AO TURISMO 

 

Deve-se dizer em primeiro lugar que, provavelmente, além das propriedades 

representadas na Figura 7, existem outras fazendas ligadas ao turismo na região, pois não foi 

possível encontrar o endereço correto ou as coordenadas precisas de todas as propriedades 

inventariadas, como foi o caso dos municípios de Volta Redonda e Paracambi. Além disso, 

dos 57 imóveis, apenas 34 estavam registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e dessas, 

13 não apresentaram nenhuma trajetória de Desmatamento, Recuperação Natural ou de 

Recuperação por Silvicultura, por isso, também ficaram fora da análise. Estas estão 

relacionadas na tabela 1 abaixo. Assim, somente 21 fazendas ligadas ao turismo nessa região 

fizeram parte das análises percentuais, conforme pode ser visto na tabela 2. Como Paraíba do 

Sul não apresentou nenhuma intercessão entre o arquivo de localização das sedes das fazendas 

turísticas e os polígonos dos imóveis registrados no CAR, também não participou das análises 
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por propriedade. Portanto, pode-se dizer que a análise por imóvel deste trabalho foi apenas 

uma amostra. 

A seguir, são apresentados os dados de trajetórias evolutivas da cobertura vegetal nos 

limites territoriais das propriedades turísticas levantadas. Para cada uma das trajetórias, foi 

feita uma espacialização das análises estatísticas através dos mapas de Desmatamento, 

Recuperação Natural e Recuperação por Silvicultura por propriedade, além de gráficos que 

demonstram as porcentagens de cada trajetória da vegetação por imóvel. 

A etapa final consistiu em analisar as trajetórias evolutivas de cobertura vegetal a 

partir das porcentagens acumuladas das classes de mudanças em cada propriedade, 

objetivando identificar o peso de cada propriedade nas mudanças ambientais, considerando a 

soma total das áreas das propriedades como referência, ou seja, a soma dos hectares de 

Desmatamento dentro de cada propriedade; soma dos hectares de Recuperação Natural de 

cada propriedade e soma dos hectares de Recuperação por Silvicultura de cada propriedade 

que apresentou essa trajetória. A soma das áreas de Desmatamento das propriedades rurais é 

aproximadamente 62 hectares, enquanto que a soma das áreas de Recuperação Natural é 

aproximadamente 63 hectares. Por fim, a soma das áreas de Recuperação por Silvicultura é de 

aproximadamente 92 hectares. 

Ressalta-se mais uma vez que as propriedades que não possuíram nenhum tipo de 

trajetória evolutiva da vegetação (nenhuma porcentagem de Desmatamento, Recuperação 

Natural ou por Silvicultura) não constam nas análises, mas podem ser verificadas na tabela 1 

abaixo. As 21 propriedades onde foi possível observar mudanças de cobertura da terra estão 

listadas na tabela 2, com as áreas de suas respectivas propriedades, porcentagens de 

Desmatamento, Recuperação Natural e Recuperação por Silvicultura, além das áreas 

correspondentes de cada trajetória em relação à área de cada propriedade. 

Tabela 1. Tabela das propriedades que foram classificadas com 100% de invariância de cobertura vegetal 

Municípios Propriedades 

Barra Mansa 

Fazenda São Lucas Brandao 

Fazenda Santana Do Turvo 

Hotel Fazenda Renascer 

Miguel Pereira 

Hotel Fazenda Santa Cecilia 

Hotel Fazenda São Jose Das Flores 

Fazenda São Joao Da Barra 

Paty do Alferes Fazenda Mangalarga 

Pirai 
Hotel Fazenda Vale De Santa Fe 

Hotel Fazenda Cascatinha 

Rio das Flores 
Fazenda União 

Pouso Das Flores 

Valença 
Fazenda Vista Alegre 

Hotel Fazenda Florença 
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Tabela 2. Propriedades do Vale do Café e suas respectivas trajetórias evolutivas da vegetação 

Município Propriedade 

Área da 

Propriedade 

(Ha) 

% Rec. por 

Silvicultura 

Área de 

Rec. por 

Silvicultura 

(Ha) 

% 

Desmatamento 

Área de 

Desmatamento 

(Ha) 

% Rec. 

Natural 

Área de 

Rec. 

Natural 

(Ha) 

Barra do Pirai 

Fazenda São Joao Da Prosperidade 185,01 12,52 23,17 0,14 0,26 0,84 1,55 

Hotel Fazenda Ribeirão 173,28 0,40 0,69 0,75 1,29 0,34 0,58 

Hotel Fazenda São Sebastiao 398,55 0,00 0,00 0,44 1,75 0,36 1,42 

Pousada Fazenda Ponte Alta 1493,63 0,00 0,00 0,52 7,81 0,15 2,22 

Fazenda Alliança 307,40 0,00 0,00 0,11 0,34 0,43 1,33 

Fazenda Arvoredo 1027,95 0,00 0,00 0,08 0,87 0,12 1,24 

Barra Mansa Fazenda Da Bocaina 404,68 0,00 0,00 3,47 14,06 0,00 0,00 

Engenheiro Paulo de Frontin 
Hotel Fazenda Santa Barbara 141,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,32 

Hotel Fazenda Rancho Mineiro 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 

Paty do Alferes Fazenda Do Pau Grande 105,33 0,00 0,00 3,98 4,19 5,92 6,23 

Pinheiral Fazenda Três Saltos 661,84 0,32 2,09 0,40 2,63 0,19 1,24 

Pirai Hotel Fazenda São Joao De Pirai 125,25 0,00 0,00 0,05 0,06 0,04 0,05 

Rio das Flores Fazenda Campos Elíseos 362,25 18,48 66,94 6,08 22,01 9,05 32,79 

Valença Fazenda Chacrinha 360,21 0,00 0,00 0,50 1,79 0,43 1,56 

 
Vassouras Eco Resort 357,84 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 

Vassouras 

Fazenda Do Secretário 76,48 0,00 0,00 1,17 0,89 0,36 0,27 

Fazenda Cachoeira Do Mato Dentro 947,18 0,00 0,00 0,19 1,77 0,94 8,93 

Hotel Fazenda Galo Vermelho 43,25 0,00 0,00 0,64 0,28 0,43 0,18 

Fazenda São Fernando 583,77 0,00 0,00 0,39 2,27 0,35 2,07 

Fazenda São Luiz Da Boa Sorte 441,35 0,00 0,00 0,02 0,10 0,02 0,09 

Fazenda Santa Eufrásia 236,76 0,00 0,00 0,02 0,05 0,03 0,07 
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As figuras 12, 13 e 14 apresentam dados a respeito do desmatamento em cada 

propriedade turística na região. Na figura 12, pode-se verificar a distribuição do 

Desmatamento entre as propriedades, onde observa-se que a fazenda Campos Elísios, que se 

situa em Rio das Flores, apresentou a maior porcentagem dessa classe, seguida da Fazenda do 

Pau Grande, em Paty do Alferes, Fazenda da Bocaina em Barra Mansa, e Fazenda do 

Secretário, em Vassouras, conforme pode ser verificado também na figura 13. 

Fazendo um paralelo com os municípios, é importante ressaltar que o município que 

mais obteve porcentagens de Desmatamento foi Paty do Alferes, com aprox. 2,7%, a segunda 

fazenda que mais obteve Desmatamento, Fazenda do Pau Grande, é desse mesmo município. 

Importante ressaltar que as propriedades Fazenda Luiz da Boa Sorte, Fazenda Santa 

Eufrásia, Vassouras Eco Resort e Hotel Fazenda Rancho Mineiro apresentaram porcentagens 

de desmatamento abaixo de 0,05%, e, portanto, não foram incluídas na figura 13.   

Através da análise da frequência acumulada do Desmatamento, vê-se na figura 14 que 

das propriedades analisadas que apresentaram desmatamento em suas trajetórias evolutivas, 

apenas uma foi responsável por 35% de todo o desmatamento acumulado das propriedades 

rurais ligadas ao turismo: Fazenda Campos Elíseos (Rio das Flores). A mesma, junto com as 

Fazendas da Bocaina (Barra Mansa), Pousada Fazenda Ponte Alta (Barra do Piraí), Pau 

Grande (Paty do Alferes) e Três Saltos (Pinheiral) foram responsáveis por 80% do 

desmatamento acumulado. 
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Figura 12. Mapa da distribuição do desmatamento por propriedade. Os intervalos foram definidos por quebras 

naturais dos valores de desmatamento. Fonte dos dados: Base Cartográfica das Trajetórias Evolutivas - Weckmüller 

(2018), 1:100.000, Base Municipal - CEPERJ, 1:25.000, Base estadual – IBGE, 1:100.000 

 

Figura 13. Gráfico da porcentagem de Desmatamento por propriedade 
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Figura 14. Gráfico de frequência acumulada de Desmatamento por propriedade 

Em relação à Recuperação Natural, as figuras 15, 16 e 17 apresentam dados dessa 

análise. Conforme o mapa da figura 15, a Fazenda Campos Elísios situada em Rio das Flores 

foi a propriedade que apresentou maior Recuperação Natural, com 9,05%, seguido da Fazenda 

Do Pau Grande em Paty do Alferes, Fazenda Cachoeira do Mato Dentro em Vassouras, Hotel 

Fazenda Santa Barbara em Engenheiro Paulo de Frontin e Fazenda São João da Prosperidade 

em Barra do Piraí. 

Na figura 16, pode-se ver as porcentagens de Recuperação Natural por propriedade. 

Mais uma vez, deve-se dizer que quatro fazendas não foram incluídas no gráfico, uma vez que 

obtiveram resultados não significativos: Hotel Fazenda são João de Piraí, Fazenda Santa 

Eufrásia, Fazenda São Luiz da Boa Sorte e Vassouras Eco Resort. 

Das propriedades que possuíram porcentagem de Recuperação Natural, apenas duas se 

destacaram: Fazenda Campos Elíseos (Rio das Flores) com aprox. 9,05% (32 hectares) de 

Recuperação Natural e Fazenda do Pau Grande (Paty do Alferes) com aprox. 5,92% (6 

hectares). 

Fazendo um paralelo com as propriedades e os municípios, é importante relembrar a 

importância de Paty do Alferes, que foi o segundo município a apresentar maior Recuperação 

Natural, com aprox. 1,38%, atrás apenas de Volta Redonda, que apresentou 1,8%.  

Conforme a figura 17 das frequências acumuladas da Recuperação Natural por 

Propriedade, apenas uma fazenda (Campos Elísios – Rio das Flores) foi responsável por mais 
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de 50% de recuperação acumulada. Além disso, foi a que mais obteve recuperação por 

silvicultura, conforme será visto logo adiante. 

Apenas quatro fazendas foram responsáveis por 80% da recuperação: Fazenda 

Campos Elísios (Rio das Flores), Fazenda Cachoeira do Mato Dentro (Vassouras), Fazenda 

do Pau Grande (Paty do Alferes) e Pousada Fazenda Ponte Alta (Barra do Piraí). 

 

Figura 15. Mapa da distribuição da porcentagem de Recuperação Natural por Propriedade. Os intervalos foram 

definidos por quebras naturais dos valores de Recuperação Natural. Fonte dos dados: Base Cartográfica das 

Trajetórias Evolutivas - Weckmüller (2018), 1:100.000, Base Municipal - CEPERJ, 1:25.000  e Base Estadual – IBGE 

1:100.000. 
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Figura 16. Gráfico de porcentagem de Recuperação Natural por propriedade 

 

Figura 17. Gráfico de frequência acumulada de Recuperação Natural por propriedade 
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Recuperação por Silvicultura: Fazenda Campos Elíseos (Rio das Flores), Fazenda São João da 
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Das citadas acima, apenas duas se destacam, conforme pode ser visto na figura 18: 

Fazenda Campos Elíseos (Rio das Flores) com aproximadamente 18,48% (66 hectares) e 

Fazenda São João da Prosperidade (Barra do Piraí) com 12,52% (23 hectares). Fazendo um 

paralelo com os municípios, lembra-se que o município de Rio das Flores também se destacou 

na Recuperação por Silvicultura, ficando em segundo lugar dos municípios que mais 

Recuperaram por Silvicultura, com 0,99%. 

Sobre a análise da frequência acumulada da Recuperação por Silvicultura, pode-se 

dizer que das quatro fazendas que apresentaram Recuperação por Silvicultura, apenas uma foi 

responsável por mais de 70% da Recuperação por Silvicultura acumulada: Fazenda Campos 

Elísios (Rio das Flores), conforme pode-se ver na figura 20. 

Por fim, pode-se dizer que em síntese, é notável a participação da Fazenda Campos 

Elísios (Rio das Flores), uma vez que foi, sozinha, responsável por mais de 50% de 

Recuperação Natural, por mais de 70% de Recuperação por Silvicultura e por 35% do 

Desmatamento de todas as fazendas.  

 
Figura 18. Mapa da distribuição da porcentagem de Recuperação por Silvicultura por Propriedade. Os intervalos 

foram definidos por quebras naturais dos valores de Recuperação por Silvicultura. Fonte dos dados: Base 

Cartográfica das Trajetórias Evolutivas – Weckmüller (2018) 
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Figura 19. Gráfico de porcentagem de Recuperação por Silvicultura por propriedade 

 

Figura 20. Gráfico de frequência acumulada de Recuperação por Silvicultura por propriedade 
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produção e pousada. Já as Fazendas São João da Prosperidade, em Barra do Piraí, e Cachoeira 

do Mato Dentro, no município de Vassouras, são fazendas de produção e visitação turística.  

Conforme os resultados apresentados anteriormente, a Fazenda São João da 

Prosperidade possui a segunda maior porcentagem de Recuperação por Silvicultura, com 

aprox. 12,52% (23 hectares), e possui a 5ª maior porcentagem de Recuperação Natural, com 

aprox. 0,83% (1,5 hectares), e Desmatamento não significativo (aprox. 0,13%; 0,2 hectares), 

enquanto que a Fazenda Cachoeira do Mato Dentro foi a 3ª que mais recuperou, com aprox. 

0,94% (8,9 hectares). Esta não possui Recuperação por Silvicultura e não apresentou 

Desmatamento significativo, com somente aprox. 0,18% ou 1,7 hectares (FERRAZ, 2010). 

As fazendas Ponte Alta e Arvoredo, ambas situadas em Barra do Piraí, segundo essa 

classificação, são Hotéis Fazenda. A Fazenda Ponte Alta apresentou aprox. 0,52% de 

Desmatamento (aprox. 7,8 hectares), e 14% de Recuperação Natural (aprox. 2,2 hectares). 

Com esse resultado, pode-se dizer que não se percebe correlação do aumento da vegetação 

graças às atividades de um hotel fazenda, apesar de a Fazenda Arvoredo ter obtido maior 

Recuperação do que Desmatamento, com aprox. 0,12% (1,2 hectares) de Recuperação Natural 

e 0,08% (0,8 hectares) de Desmatamento.  

Ainda segundo a classificação do PRESERVALE, a Fazenda Secretário em Vassouras 

é uma fazenda de visitação turística. Esta apresentou maiores percentuais de Desmatamento 

do que Recuperação, com aprox. 1,16% (0,8 hectares) de Desmatamento e aprox. 0,35% (0,2 

hectares) de Recuperação Natural. 

Por fim, a partir dos resultados das propriedades acima, percebe-se que não houve 

mudanças significativas na cobertura vegetal que indicariam um reflorestamento graças ao 

Turismo Rural, e muitas, inclusive, apresentaram maior desmatamento do que recuperação. 

Sendo assim, a princípio, a premissa de que a mudança de uso da terra da produção de café 

para o turismo rural estimulou a Regeneração Natural ou o Reflorestamento nas propriedades 

que adotaram o Turismo Rural como atividade, não pôde ser confirmada.  

Diante do exposto acima, percebe-se que, das propriedades analisadas, quatro se 

destacaram das demais: A Fazenda Campos Elísios (Rio das Flores), apresentou maior 

porcentagem em todas as trajetórias, com aprox. 18,48% (66 hectares) de Recuperação com 

Silvicultura, 9,05% (32 hectares) de Recuperação Natural e 6,08% (22 hectares) de 

Desmatamento. Em Paty do Alferes, a Fazenda Pau Grande, que apesar de ter apresentado 0% 

de Recuperação por Silvicultura, obteve segunda maior porcentagem de Recuperação Natural 

e de Desmatamento, com aproximadamente 5,92% (6,2 hectares) e 3,98% (4 hectares) 

respectivamente. A Fazenda São João da Prosperidade (Barra do Piraí), se destacou por ter a 
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segunda maior Recuperação por Silvicultura das propriedades (12,52% ou 23 hectares), 

apesar de não ter tido grande destaque nas outras classes: 0,8% (1,5 hectares) e 0,14% (0,2 

hectares) de Recuperação Natural e Desmatamento respectivamente. Por fim, a Fazenda da 

Bocaina (Barra Mansa), foi a segunda propriedade com maior Desmatamento, com 3,47% (14 

hectares), apesar de ter apresentado 0% de Recuperação por Silvicultura e Natural. 

 

3.4 ANÁLISE TEMPORAL DE DADOS ESTATÍSTICOS DE PECUÁRIA BOVINA E 

PRODUÇÃO DE LEITE EM RELAÇÃO À ÁREA PLANTADA DE CAFÉ 

 

Para embasar os dados obtidos por sensoriamento remoto referentes às mudanças na 

cobertura vegetal apresentados nos tópicos anteriores, foram analisados três conjuntos de 

dados estatísticos obtidos no IBGE: A trajetória evolutiva do Café (em grãos) em relação a 

todos os municípios somados de 1988 a 2016,  a trajetória evolutiva da Produção de Leite em 

Mil Litros de 1988 a 2016 e por fim, a trajetória evolutiva da Pecuária Bovina (Cabeças) de 

1988 a 2016. 

Ao comparar o Café com a Produção de Leite e com a Pecuária bovina, percebe-se 

uma relação clara entre eles, conforme pode ser visto nas figuras 21 e 22 abaixo. Nota-se que 

enquanto a produção de Café caiu ao longo do tempo, houve uma expansão da pecuária 

bovina e a produção de leite. Dessa forma, é possível supor que haja correlação entre essas 

duas variáveis. 

 

Figura 21. Gráfico das Trajetórias Evolutivas do Café e da Produção de Leite de 1988 a 2016. Fonte dos dados: PAM  

e PPM - SIDRA, IBGE. 
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Figura 22. Gráfico das Trajetórias Evolutivas da Pecuária Bovina e do Café de 1988 a 2016. Fonte dos dados: PAM  e 

PPM - SIDRA, IBGE. 
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Segundo os gráficos das figuras 21 e 22, tudo leva a crer que provavelmente a 
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há outra hipótese possível, que não exclui a anterior. Mesmo que muitos municípios tenham 

mantido sua base rural, houve o desenvolvimento de indústrias.  

Segundo BENTES (2010), ao contrário dos ciclos econômicos anteriores - Canavieiro, 

Cafeeiro e da Pecuária de Corte e Leiteira, que devastaram áreas verdes e desgastaram o solo 

– o Ciclo Industrial pode ter estimulado a rápida urbanização e grande concentração nas 

cidades, o que fez com que as áreas rurais fossem abandonadas e, a longo prazo, permitiu que 

parte das áreas degradadas se regenerassem com vegetação secundária, a partir de processos 

naturais. Isso também é verificado pelos dados levantados neste trabalho, uma vez que Volta 

redonda, o mais importante polo industrial do Vale do Café, foi o município que mais obteve 

Recuperação Florestal por processos naturais e por silvicultura, além de ter sido o terceiro que 

menos apresentou desmatamento. 

Atualmente Barra Mansa possui papel de tradicional centro industrial graças ao setor 

secundário (destacam-se a Siderurgica e Metalúrgica Barra Mansa, Nestlé Brasil ltda e a 

Industria Química du Pont do Brasil s.a). Esse município foi o que menos obteve 

desmatamento (0,30%) e foi o 5º que mais apresentou Recuperação por Silvicultura (aprox. 

0,31%). Apesar disso, foi o que menos obteve Revegetação Natural, com aproximadamente 

0,10%. (SEA/INEA, 2010). 

Conforme indica BENTES (2010), o ciclo da pecuária leiteira e a localização 

privilegiada no eixo rodo-ferroviário de Rio Minas-São Paulo foram os fatores responsáveis 

pela atração das indústrias para a região. 

ARANHA (2014), por sua vez, aponta para o desenvolvimento da extração de celulose 

em Piraí, que, segundo os dados do município apresentados anteriormente, é o segundo que 

mais obteve Desmatamento, com aprox. 1,6%, apesar de ser o 3º que mais apresentou 

Recuperação Natural (com aprox. 1,04%) e o 6º com maior Recuperação por Silvicultura, 

com aprox. 0,23%. 

De acordo com estudos realizados pelo INEA (2011), a cobertura vegetal 

predominante na região é pastagem, já que essa região apresenta atividade leiteira 

significativa. Portanto, pode-se dizer que o resultado do crescimento da pecuária leiteira e 

bovina observado com dados estatísticos apresentados anteriormente condiz com 

mapeamentos recentes.  

Outro fator que poderia estar relacionado com o aumento da atividade leiteira e a 

presença da Silvicultura nas propriedades, é o sistema de Silvipastoreio, que faz com que as 

árvores de eucalipto diminuam a temperatura e ofereçam sombra ao gado, dando maior 

qualidade de vida do animal e fazendo com que a produtividade e qualidade do leite 
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aumentem. Porém, não se sabe se esse sistema ocorre de fato nas propriedades estudadas ou 

no Vale do Café como um todo, pois ainda não há estudos concretos sobre isso na região 

(RIO GRANDE RURAL, 2015) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que concerne a metodologia deste trabalho, pode-se dizer que de uma maneira 

geral, se mostrou eficiente. A verificação quantitativa da evolução da cobertura vegetal na 

região através das porcentagens e a correlação do café com a pecuária leiteira e de corte, 

permitiram que fossem desvendadas as suposições sobre o que teria acontecido com a 

cobertura vegetal no Vale do Café Fluminense. 

Verificou-se, graças à metodologia, que na verdade não parece ter acontecido, ao 

menos nas fazendas estudadas, regeneração da vegetação graças ao abandono do cultivo do 

café para a implantação do turismo. Além disso, viu-se, através das análises feitas, que grande 

parte das extensas áreas do plantio desse produto foram, na verdade, ocupadas por áreas de 

pastagem. 

Porém, alguns problemas foram encontrados ao longo do processo de aquisição dos 

dados. Nem todas as fazendas ligadas ao turismo possuíam registro nas prefeituras ou nos 

sites visitados, e das que possuíam, nem todas ofereciam o endereço completo ou certo para a 

aquisição dos pontos de localização. A segunda dificuldade enfrentada foi através do CAR, 

que ainda não está completo.  

Ainda em relação às trajetórias, deve-se dizer que ao final da monografia, chegou-se à 

constatação de que se o cálculo das porcentagens tivesse sido feito considerando somente o 

“Desmatamento”, “Recuperação Natural” e “Recuperação por Silvicultura”, desconsiderando 

o todo “Invariante”, talvez a visualização das porcentagens das trajetórias teria ficado mais 

evidente. 

Em relação aos resultados, conforme foi observado, os ciclos econômicos promoveram 

fortes transformações na região e trouxeram impactos que perduram até hoje, uma vez que 

boa parte das terras se tornou infértil. Assim, boa parte da vegetação considerada primária, 

tornou-se secundária ou terciária, e os resquícios de todos esses ciclos perduram até hoje na 

região. 

Sobre a evolução da cobertura vegetal, pode-se dizer que apesar de o turismo rural 

estar presente na região, não foi possível afirmar que houve regeneração florestal a partir do 

abandono dos cafezais para a atividade turística. Ao contrário, não foi observada correlação 
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entre o abandono do café e a recuperação natural da vegetação, uma vez que o café deu lugar 

a outro tipo de uso: o da pecuária bovina de corte e de leite. 

Entretanto, é possível que a recente industrialização na região tenha estimulado a 

regeneração natural da vegetação graças ao abandono das terras, mas não há dados suficientes 

para corroborar essa hipótese. 

A respeito do resultado para o Vale do Café como um todo, como o Desmatamento 

apresenta maior área em relação à Recuperação, deve haver uma maior preocupação em 

conte-la e até mesmo reverte-la para uma maior regeneração da vegetação. Para tanto, seria 

necessário medidas como a ampliação das unidades de conservação na região, oferecer 

treinamento e capacitação para os produtores rurais, incentivos de sustentabilidade e 

otimização das áreas produtivas, criação e ampliação de corredores ecológicos para conectar 

fragmentos florestais, e outras medidas. 

Sobre a utilidade e perspectivas do presente trabalho, pode-se dizer que este contribuiu 

para o estudo da região e demonstrou o que aconteceu e está acontecendo com a vegetação 

através das análises estatísticas das suas trajetórias evolutivas, e, ao comparar os principais 

produtos da região (Café, Leite e Pecuária Bovina), demonstrou que enquanto um decaía, o 

outro tomava mais forma e aumentava consideravelmente, o que demonstrou uma possível 

mudança de uso do solo no local, sem haver, porém, mudanças significativas na cobertura da 

terra. 

Daqui pra frente, o estudo poderá ser continuado, desta vez através de bases mais 

sólidas, com trabalhos de campo para a aquisição de mais pontos de localização das sedes das 

fazendas e para a validação das áreas dos antigos cafezais que viraram pasto, entrar em 

contato com o CAR para obter os polígonos que faltam, analisar mais a fundo cada município 

individualmente em relação ao Café e à Pecuária, além de estabelecer outros parâmetros de 

análise para contribuir ainda mais com o estudo. 
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