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INTRODUÇÃO 

A ocupação do Vale do rio Paraíba do Sul na região Sul Fluminense está 

associada principalmente, ao ciclo do café (SILVA, 2002). Nesse período, o 

lugar até então pouco explorado e com grande quantidade de matas virgens se 

transformou em imensos cafezais (MUAZE, 2011). Os Barões do café 

desmatavam e exploravam as terras até o esgotamento do solo. Nesse ponto, o 

plantio improdutivo era abandonado em detrimento de outras áreas cobertas 

com matas e um solo fértil (SILVA, 2002). Atualmente, a situação da Mata 

Atlântica que resta na região não difere daquela de toda a extensão do bioma: 

apresenta-se como um mosaico de vegetação fragmentada em função do uso e 

ocupação desordenada do território. A fragmentação florestal pode ser estudada 

pela Ecologia da Paisagem. Esta, utiliza feições espaciais observáveis e 

mensuráveis, para caracterizar as condições, desenvolvimento e mudança 

temporal dos fragmentos florestais (TURNER & GARDNER, 1991). Este 

trabalho traz uma caracterização quantitativa dos fragmentos florestais da 

região do Vale do Café buscando subsidiar tomada de decisão quanto às ações 

de conservação e preservação dos recursos naturais desta região. 

 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo envolveu os municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Engenheiro 

Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do 



 

Alferes, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores, Valença, Vassouras e Volta Redonda, no 

estado do Rio de Janeiro. O arquivo base desta análise, em formato shapefile, foi 

adquirido no site da Fundação SOS Mata Atlântica e refere-se à fragmentação 

florestal no ano de 2012. As métricas da paisagem para os fragmentos foram 

obtidos através da extensão gratuita Patch Analyst (Analisador de Manchas) do 

software ArcGIS 10.1., sendo calculados os seguintes índices: MSI- Média do 

Índice de Forma; MPAR- Média da Relação Perímetro/Área (m/ha); TE- Total 

de Borda (m); NumP- Número de Manchas; NCA- Número de Áreas Centrais; 

TCA- Área Central Total (ha) e TCAI- Índice de Área Central (%). Estes índices 

são descritos em Elkie et al. (1999). Foi adotado um Buffer de 30m para calculo 

de área central. Os fragmentos foram divididos em classes de tamanho segundo 

a área ( ) ocupada em hectares (ha), adotando-se os critérios: 1) <10 ha; 2)10 

< <50 ha; 3) 50< <100 ha; 4)100< <200 ha; 5) >200 ha.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Vale do Café restam 18% de área com florestas distribuídas em 2.294 

fragmentos. O maior fragmento, localizado entre Piraí, Mendes e Paracambi 

tem uma área de 3937,33 ha e abrange os limites do Parque Natural Municipal 

do Curió.  Fragmentos com área inferior a 50 ha representam 85% do total. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva (2002) para região do 

Médio Vale do Paraíba do Sul. Para Viana et al. (1992), a redução de 

ecossistemas naturais, resulta numa preocupante perda da biodiversidade. 

Entretanto, estes autores afirmam que os fragmentos florestais pequenos, 

localizados em propriedades particulares, abandonados e sujeitos a 

perturbações, são os últimos depositários da biodiversidade nativa de boa parte 

de nossas florestas. Quanto aos fragmentos florestais de maior dimensão, 

Turner & Gardner (1991) destacam que eles resguardam maior biodiversidade 

sendo prioritários na conservação, mas outros parâmetros devem ser 

analisados. Na tabela 1 estão apresentados os índices da paisagem calculados. O 

índice de forma médio (MSI) demonstra que os fragmentos menores 

apresentam formas mais regulares, isto é, valores próximos a 1. À medida que a 

irregularidade da forma aumenta, este valor cresce (ELKIE et al., 1999).  No 

entanto, pelo valor MPAR concluí-se que fragmentos menores tem maior 



 

quantidade de borda em relação a área. Ainda, quando analisamos este 

parâmetro em conjunto com TCA e TCAI, considerando uma distância da borda 

de 30m, é possível afirmar que os fragmentos menores sofrem maior influência 

da borda. A zona de contato entre um habitat natural e outro antropizado gera o 

efeito de borda que, segundo Viana et al. (1992), é marcado por mudanças na 

luminosidade, temperatura, umidade e velocidade do vento o que pode 

significar impactos diretos ou indiretos na biodiversidade. Devido ao tamanho 

reduzido e a forma, 556 fragmentos com área inferior a 10 ha não tiveram área 

central, sugerindo que toda área destes, esta influenciada pela borda. Dada a 

irregularidade da forma, alguns fragmentos com área superior a 50 ha 

apresentaram mais de uma área central por mancha, uma vez que o valor de 

NCA superou o NumP. Isto justifica o porquê de fragmentos com formas mais 

regulares ter preferência para conservação (TURNER & GARDNER, 1991). Os 

fragmentos com área superior a 200 ha, ainda que tenham elevada 

irregularidade na forma (Valor MSI maior), tem maior área central, ou seja, 

valor TCA maior, e por isso sofrem menor influência da borda.  

CONCLUSÕES 

No Vale do Café a Mata Atlântica remanescente está distribuída em fragmentos 

principalmente pequenos e sob forte efeito de borda. Os poucos fragmentos com 

área superior a 100 ha são prioritários para adoção de medidas 

conservacionistas uma vez que tendem a concentrar maior biodiversidade e 

originalidade do bioma.  
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Tabela 01. Índices da paisagem 

Classe 1 2 3 4 5 

MSI 1,37 1,59 2,03 2,52 3,50 

MPAR (m/ha) 301,86 127,75 86,58 76,66 59,96 

TE (m) 974439,02 2875931,56 931719,55 864663,15 2937385,31 

NumP 847 1110 156 83 98 

CA (ha) 5168,43 23976,14 10827,26 11336,37 53884,97 

NCA* 291 988 180 106 157 

TCA* (ha) 931,44 14055,26 8092,05 8779,57 45148,22 

TCAI* (%) 18,02 58,62 74,74 77,45 83,79 
MSI - Índice de Forma Médio; MPAR- Média da Relação Perímetro/Área; TE - Total de 

Borda; NumP- Número de Manchas; NCA- Número de Áreas Centrais; TCA- Área 

Central Total; TCAI –Indice de Área Central.*Buffer de 30m. 


