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D. L. DUARTE, M. S. GUIMARÃES 

RESUMO 

As ações antrópicas, com diferentes usos e ocupações do solo, têm sido responsáveis por 

fragmentações da paisagem, o que afeta a comunidade biótica. Através das métricas da 

paisagem, do sensoriamento remoto e dos sistemas de informações geográficas torna-se 

possível analisar fragmentações e determinar seus efeitos. Dessa forma, o trabalho teve como 

objetivo realizar a análise temporal da fragmentação da paisagem em áreas de entorno de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral e Assentamentos de Reforma Agrária, por 

meio de métricas de paisagem. Para isso, foram utilizadas imagens do MapBiomas as quais 

foram processadas e forneceram resultados das métricas e dados estatísticos. De modo geral 

as Unidades de Conservação apresentaram áreas naturais maiores que as antrópicas, sendo 

que as primeiras mantiveram constantes ou apresentaram incremento ao longo do tempo e 

as poucas que sofreram pequena redução podem estar relacionadas à construção de sedes 

e estradas em seu interior. Já os Assentamentos de Reforma Agrária exibiram áreas 

fortemente antropizadas, as quais aumentaram ao longo dos anos analisados. Os buffers de 

10 km e 20 km nos entornos de ambas unidades espaciais apresentaram diversos 

comportamentos de aumento e redução de suas áreas naturais e antrópicas, com predomínio 

do aumento das últimas. A análise realizada mostrou que as Unidades de Conservação, as 

quais são estabelecidas legalmente, apresentam conservação de suas áreas naturais 

enquanto que os Assentamentos de Reforma Agrária, que não possuem marcos legais para 

conservação, encontram-se em degradação constante. Portanto, sendo oportuno a aplicação 

de políticas de incentivo oriundos de organizações não governamentais e de órgãos do 

estado, estimulando a prática da agroecologia nos mesmos, a fim de propiciar o 

desenvolvimento de corredores ecológicos e zonas de amortecimento. 

 

Palavras-chave: Fragmentação da paisagem. Métricas de paisagem. Unidades de 

Conservação. Assentamentos de Reforma Agrária. 
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D. L. DUARTE, M. S. GUIMARÃES 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente tem-se uma forte preocupação com a pressão antrópica exercida nos sistemas 

naturais, assim como o aumento descontrolado dessa ao longo dos anos. Dentre outros 

fatores, as mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo se devem, principalmente, ao 

crescimento populacional e ao aumento do uso de bens de consumo, que exige um aumento 

de demanda de matéria prima a fim de satisfazer as exigências de consumo da população. 

Essas mudanças ocorrem, em especial, na transformação dos espaços naturais em alguma 

forma de uso antrópico, tais como pastagens, lavouras, zonas para extração de minérios e 

áreas para a extração de madeira, o que, geralmente, ocasionam alterações nos biomas. Hoje 

os diversos biomas existentes são representados por manchas em meio as matrizes 

antrópicas, tais como áreas agrícolas e urbanas (TAMBOSI, 2008). 

Assim, conforme há a fragmentação dos ecossistemas e, por conseguinte, alteração 

dos processos ecológicos há também desequilíbrio da estrutura e funcionamento do meio 

biótico. Esse desequilíbrio provoca a suscetibilidade dos fragmentos a distúrbios externos, 

assim como a possível extinção de espécies nativas (MORAES; LORANDI, 2016). A 

fragmentação também tem como consequência a redução da resiliência dos sistemas 

naturais, a perda de serviços ecossistêmicos e do potencial econômico vinculado às áreas 

afetadas (LEITE, 2015). O aumento das áreas de borda e a diminuição das áreas centrais são 

danos ambientais, dentre outros, originados da fragmentação de ecossistemas. Tal dano, por 

sua vez, é responsável por colocar em risco de extinção espécies com pequena resistência a 

ambientes fragmentados (SOLIGO, 2018).  

Com relação aos recursos hídricos a fragmentação contribui de maneira determinante 

para a crise da água. A retirada da cobertura vegetal nativa conduz a uma alteração no 

balanço hídrico, ou seja, uma diferença pronunciada e anormal entre precipitação e 

evapotranspiração. Essa alteração resulta, na maior parte das vezes, em redução da 

quantidade de água disponível. Sem essa cobertura, há também um aumento no escoamento 

superficial que intensifica os picos de cheia, acarretando em aumento de erosões dos solos e 

assoreamento dos rios, diminuindo, assim, as áreas de recarga dos lençóis freáticos 

(METZGER, 2007). Além disso, o uso incorreto do solo acarreta, entre diversos impactos, em 

maior poluição dos solos e dos recursos hídricos, impermeabilização do solo (SANTOS; 

SANTOS, 2010). 
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Hodiernamente, a análise da dinâmica da sociedade e suas relações no espaço 

geográfico é de grande importância ao se estudar o monitoramento do espaço, diante da 

preocupação emergente nas últimas décadas para com o uso sustentável dos recursos 

naturais (KALISKI; FERRER; LAHM, 2010). O uso do solo é um processo dinâmico e, visto 

isso, Bucci (1990) salienta a necessidade de sua constante atualização, sendo que a partir de 

informações atualizadas torna-se possível o equilíbrio no uso dos recursos naturais. Sendo 

assim, a compreensão das alterações e efeitos sofridos pelo meio ambiente permite que 

sejam encontradas alternativas capazes de encaminhar a sociedade em direção a 

sustentabilidade.  

Os impactos sobre o meio ambiente são inerentes às relações e ações antrópicas e, 

de modo consequente, os seres humanos também são impactados. Em estudo apresentado 

pelo projeto TerraClass Cerrado, foi contabilizado que 29,5% da área do bioma é ocupada por 

pastagens, 8,5% por agricultura anual e 3,1% por culturas perenes, resultando em 41,1% do 

uso total (TERRACLASS, 2013). O bioma Cerrado ocupa cerca de 22% do território brasileiro, 

sendo o segundo maior bioma da América do Sul. Dentro de sua área de abrangência estão 

presentes as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul 

(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que condiciona a um grande potencial 

aquífero e colabora para a sua biodiversidade.  

Em termos de diversidade biológica, o Cerrado é considerado a savana mais rica do 

mundo, apresentando vasta diversidade de habitats, o que propicia uma evidente alternância 

de espécies entre suas diversas fitofisionomias, sendo abrigo de mais de 11 mil espécies de 

plantas (MMA, 2019), de cerca de 2500 espécies de animais vertebrados e de 

aproximadamente 90 mil espécies de insetos, o que corresponde a quase 5% de todas as 

espécies do mundo e a 30% da biodiversidade do país (WWF, 2017). 

Apesar de tamanha diversidade, entretanto, inúmeras espécies de sua fauna e flora 

estão sob risco de extinção. O bioma é o segundo que mais sofreu alterações antrópicas no 

Brasil, perdendo apenas para a Mata Atlântica. Fato este é resultado, principalmente nas três 

últimas décadas, da acelerada expansão da fronteira agrícola, além da pressão para abertura 

de novas áreas destinadas a produção de carne e grãos para exportação e da exploração 

predatória de material lenhoso para produção de carvão (MMA, 2019).  

A partir da abundância de espécies endêmicas e a excepcional perda de habitat, 

advinda das atividades antrópicas no Cerrado, o bioma é considerado um hotspot mundial de 

biodiversidade. Ainda assim, dentre todos os hotspots mundiais, o bioma Cerrado é o que 

apresenta menor porcentagem de áreas protegidas, possuindo apenas 8,21% de seu território 
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resguardado por unidades de conservação (UCs), sendo 2,85% de proteção integral e 5,36% 

de uso sustentável (MMA, 2019).  

Visto que a fragmentação de habitats e a supressão de vegetação nativa é uma das 

maiores ameaças à biodiversidade global, o governo brasileiro procurou estabelecer 

mecanismos a fim de resguardar essa diversidade. Um desses mecanismos é a conservação 

in situ de ecossistemas, sendo, por exemplo, a instalação de áreas protegidas, que é 

representado por uma área de cobertura vegetal nativa geograficamente definida e 

reconhecida, visando garantir sua conservação, por um longo período de tempo, assim como 

os serviços ambientais e valores e tradições culturais a ela vinculados (SILVA et al., 2013). 

Os critérios e normas para criação, implantação e gestão das UCs estão estabelecidos na Lei 

9.985 de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000). 

Já os assentamentos em pequenas propriedades que praticam agricultura familiar, 

possuem tendência a diversificação, a integração de atividades vegetais e animais, além de 

trabalhar em menores escalas, o que seria mais interessante para a conservação ambiental 

com a prática da agroecologia (MELLO, 2007). Com isso, podem contribuir para conservação 

dos ecossistemas, sendo que, com a devida educação ambiental, provoque-se mudanças 

necessárias para uma melhor prática produtiva, adequando-se à conservação dos recursos 

naturais e diversificando a paisagem e a produção agrícola (SOUZA; GONÇALVES; 

SOARES, 2011).  

Para avaliar a fragmentação são levantadas características como o tamanho da área, 

forma, número de fragmentos e comprimento de borda e, para isso, são utilizadas as métricas 

da paisagem. Assim, por meio da avaliação dos índices ou das métricas da paisagem busca-

se quantificar a estrutura da paisagem, propiciando identificar a quantidade e qualidade dos 

fragmentos (MEIRELES, 2014). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

Realizar a análise temporal da fragmentação da paisagem em áreas de entorno de unidades 

de conservação de proteção integral e assentamentos de reforma agrária, por meio de 

métricas de paisagem.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar os padrões de uso e ocupação do solo no entorno das unidades de 

conservação de proteção Integral (UCs) e assentamentos de reforma agrária (ARAs); 

 Utilizar métricas da paisagem para definir padrões de comparação entre as UCs e os 

ARAs; 

 Comparar os índices de conservação ao longo de uma série temporal das UCs e 

ARAs. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. FRAGMENTAÇÃO DA PAISAGEM 

Segundo Bertrand (1968), paisagem foi definida como sendo uma determinada porção do 

espaço que resulta da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos, 

nos quais interagindo dialeticamente uns sobre os outros formam um conjunto único e 

indissociável em perpetua evolução. Conforme Soares Filho (1998), paisagem foi conceituada 

como uma parte do espaço na superfície terrestre abrangendo um complexo de sistemas 

caracterizados pela atividade geológica, da água, do ar, de plantas, de animais e do homem 

e por suas formas fisionômicas resultantes, que podem ser reconhecidas com entidades. 

Dessa forma, pode-se entender que a fragmentação da paisagem é a divisão desse espaço 

em partes menores e desconectadas entre si.  

Assim, a conservação do bioma Cerrado, quanto à sua biodiversidade, sofre grande 

ameaça em relação à fragmentação da paisagem e à transformação da cobertura do solo para 

fins agrícolas. Estas paisagens fragmentadas formam mosaicos apresentando diferentes usos 

(GAMARRA et al., 2016).  

Diversas consequências podem ser esperadas quanto à fragmentação da paisagem. 

Quanto aos efeitos da área, Laurance; Vasconcelos (2009) explicam que eles ocorrem devido 

ao isolamento do fragmento e que levam, frequentemente, a um empobrecimento da 

comunidade biótica. Dessa forma, a magnitude do efeito se inclina a ser inversamente 

proporcional ao tamanho do fragmento. Isso acontece, comumente, pois os fragmentos 

pequenos possuem menor riqueza e densidade de espécies como um todo. Os fragmentos 

pequenos também dispõem de menor variedade de habitats, sendo essa diversidade de 

grande importância nas regiões tropicais, onde inúmeras espécies precisam de recursos 

alimentares e/ou microhabitats especializados (LAURANCE; VASCONCELOS, 2009). 

A distância entre os fragmentos ou áreas contínuas podem afetar o deslocamento de 

animais e propágulos vegetais. Já os efeitos de borda podem causar alterações abióticas que 

afetam a abundância de espécies e os processos ecológicos, onde a distância que esses 

efeitos penetram no interior de fragmento varia muito (LAURANCE; VASCONCELOS, 2009). 

Habitat matriz se refere ao mosaico de habitats que foram transformados pelo homem, 

como culturas, plantações e pastagens. Assim, o tipo de habitat matriz que se encontra em 

volta do fragmento irá determinar se os efeitos serão mais ou menos acentuados. Há uma 
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influência, igualmente, na conectividade dos fragmentos, ou seja, no grau em que a população 

de um fragmento está ligada demográfica e geneticamente com outras populações 

(LAURANCE; VASCONCELOS, 2009). 

Dessa forma, segundo Laurance; Vasconcelos (2009) devido a fragmentação da 

paisagem diversas espécies desaparecem ou se tornam raras, ao mesmo tempo que outras 

já não são afetadas ou tornam-se mais abundantes. As que desaparecem são as mais 

vulneráveis aos efeitos da fragmentação, pois, em sua maioria, precisam de áreas mais 

extensas par sobreviver. Com efeito, a fragmentação acaba por alterar a estrutura trófica de 

guildas específicas (grupos de espécies que exploram nichos de modo similar), especialmente 

aquelas mais associadas às espécies pouco resilientes.  

Os processos ecológicos, do mesmo modo, também são alterados. Processos como 

a ciclagem de nutrientes, a aeração do solo, a dispersão de sementes e, em especial, a 

polinização podem sofrer alterações drásticas, uma vez que os agentes facilitadores dessas 

interações (insetos detritívoros, dispersores, polinizadores etc.) deixam de existir. A mudança 

nesses processos ecossistêmicos acontece basicamente devido às mudanças nos ciclos 

hidrológicos e biogeoquímicos, como no estoque e ciclagem de carbono, mudanças abruptas 

e repentinas na temperatura, no ar, na umidade do ar e solo, além do aumento da velocidade 

dos ventos (LAURANCE; VASCONCELOS, 2009). 

3.1.1. Métricas da paisagem  

Para determinar os efeitos citados anteriormente, são observados na literatura métricas da 

paisagem para tentar descrever padrões espaciais. Para tal, se tem o auxílio da ecologia da 

paisagem, do sensoriamento remoto e dos sistemas de informações geográficas, que vêm 

apresentando amplo desenvolvimento e aplicação no diagnóstico e solução de problemas 

ambientais. Com essas ferramentas é possível analisar o local de estudo em diferentes 

escalas, reduzindo o trabalho de campo. É possível também investigar as características do 

ambiente físico por meio do gerenciamento de banco de dados georreferenciados e em 

distintas escalas e datas (CUNHA et al., 2014). 

Segundo Lang; Blaschke (2009) a análise da estrutura da paisagem ocorre em três 

níveis: 1° nível da mancha; 2° nível da classe e 3° nível de toda a paisagem. As métricas 

relativas às manchas detalham as características geométricas de manchas individuais. As 

métricas relativas às classes resumem todas as manchas de uma determinada classe. E por 

fim, as métricas do nível da paisagem referem-se a todo o conjunto geral de todos os outros 

níveis em um recorte específico (LANG; BLASCHKE, 2009a).  
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As métricas no nível de manchas devem ser ordenadas às categorias relativas às 

áreas, formas, bordas e área-núcleo. A área da mancha é a medida da estrutura da paisagem 

mais próxima e mais difundida e, possivelmente, a mais relevante (LANG; BLASCHKE, 

2009b). A partir dessa medida é possível construir outras medidas direta ou indiretamente. 

Algumas métricas da análise da área são: área, class area (CA), patch size standard deviation 

(PSSD) (LANG; BLASCHKE, 2009a). 

As métricas relativas a bordas são dependentes principalmente do comprimento da 

borda de uma área que corresponde ao seu perímetro. As principais métricas são: total edge 

(TE), edge density (ED) e mean patch edge (MPE) (LANG; BLASCHKE, 2009a).  

Com relação a análise de áreas-núcleo tem-se que elas representam espaços internos 

de unidades espaciais. A construção das áreas-núcleo é feita com o cálculo de uma área de 

amortecimento (buffer) negativo, direcionada para dentro. A largura do efeito de borda 

admitido diz respeito ao tamanho da área de amortecimento correspondente (LANG; 

BLASCHKE, 2009b). Algumas métricas dessa categoria são: total class core area (TCA), 

number of core areas (NCA) e core area index (CAI) (LANG; BLASCHKE, 2009a). Por fim, as 

métricas relativas à forma baseiam – se na combinação de área e perímetro. As principais 

métricas são: relação área-borda, mean shape index (MSI), mean perimeter area ratio (MPAR) 

e mean fractal dimension (MFRACT) (LANG; BLASCHKE, 2009a).  

Há ainda outros aspectos com os quais se compor outras métricas da paisagem. Do 

ponto de vista da heterogeneidade pode ser abordado o number of patches (NP) e patch 

density (PD). O aspecto de análise de vizinhança tem as métricas de nearest neighbor 

distance (NNDIST) e proximity index (PX). Quanto ao aspecto de retalhamento algumas 

métricas são: subdivisão (SUB) e splitting index (SPLIT) (LANG; BLASCHKE, 2009a). 

3.2. DESMATAMENTO DO CERRADO 

De acordo com Machado et al. (2004), o bioma Cerrado ocupava cerca de 2.000.000 de km², 

há aproximadamente seis mil anos. O “Mapa de Biomas do Brasil”, apresentado, em 2004, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), estimou uma área de aproximadamente 2.036.448 km² para o bioma, 

área esta que corresponde a cerca de 23,92% do território nacional, ficando atrás apenas do 

bioma amazônico (49,29%) (IBGE, 2004). 

O Cerrado é considerado a formação savânica mais biodiversa do planeta. Machado 

et al. (2004) associam esta grande diversidade, tanto de fauna quanto de flora, a sua 
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exuberante diversidade de ambientes. Dessa forma, o Cerrado possui grande 

heterogeneidade espacial, de modo que essa variação de formações ao longo do espaço 

propicia maior possibilidade de interações ecológicas distintas, o que, em termos de tempo 

geológico, elevou a presença de variadas espécies de animais e plantas.  

No entanto, desde a década de 1970, o bioma foi tomado pelo avanço da agropecuária, 

a qual acontece até os tempos hodiernos. Esta expansão é uma das principais responsáveis 

pelo desmatamento de sua vegetação nativa, uma vez que, além da influência direta, dada 

pela supressão vegetal, essa também exerce influência sobre os aspectos socioeconômicos 

da região o que, por sua vez, acaba por determinar a mudança na dinâmica da paisagem 

(INPE, 2018). 

Visando monitorar o desmatamento da região estruturou-se o projeto PRODES 

Cerrado, que realizou o mapeamento do desmatamento no período entre 2001 e 2018 de todo 

o bioma. O projeto conceitua como desmatamento a remoção completa da cobertura vegetal 

natural do bioma, independentemente da posterior utilização de tais áreas. Sendo assim, de 

acordo com o MMA (2018) (Figura 3.1), o incremento de desmatamento resultante para 2018 

foi de 6.657 km², sendo 33% menor quando comparado ao de 2010 (10.055 km²). Em 2001 a 

área desmatada mapeada pelo projeto foi de 29.495 km² valor para o qual houve considerável 

redução em 2005, quando se observou uma área desmatada de aproximadamente 17.644 

km². Uma queda posterior foi apresentada em 2009 (10.055), reduzindo-se, em meio a 

oscilações, até o último mapeamento referente a 2018 com 6.657 km², sendo essa a menor 

área desmatada mapeada pelo projeto na série histórica avaliada.  
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Figura 3.1 - Área desmatada observada no Cerrado no período de 2001 a 2018 pelo projeto PRODES Cerrado. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/Prodes Cerrado 2018 (organizado pelo MMA). 

3.3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Segundo (RYLANDS; BRANDON, 2005), no século XIX, André Rebouças salientou a 

necessidade da criação de parques nacionais no Brasil, inspirado pela criação do Parque 

Nacional de Yellowstone. Em 1934 o Código Florestal estabeleceu o marco legal dos parques 

nacionais e em 1937 foi criado o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque brasileiro. No 

ano de 1970, o sistema federal de unidades de conservação era composto por 14 parques 

nacionais, 12 florestas nacionais, 26 parques e reservas estaduais e 13 florestas estaduais.  

Em setembro de 1989 o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi 

apresentado ao Congresso e ao CONAMA e, após quase 11 anos, foi estabelecido legalmente 

através da Lei 9.985 de 19 de julho de 2000. O SNUC foi planejado com o intuito de 

potencializar o papel das unidades de conservação brasileiras, objetivando que os 

planejamentos e administrações ocorram de forma integrada entre as todas elas. As UCs são 

subdivididas em 12 categorias e estas estão divididas em unidades de conservação de 

proteção integral e de uso sustentável (MMA, 2000). 

Como já mencionado, o Cerrado é reconhecido como a savana com maior riqueza de 

espécies do mundo e, devido à desenfreada fragmentação e perda de habitats que esse vem 
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sofrendo, é classificado como um dos hotspots mundiais. Apesar de tamanha diversidade e 

de estar entre os hotspots mundiais, o bioma Cerrado tem pequena porcentagem de seu 

território enquadrado como unidade de conservação de proteção integral. Além disso, as 

poucas áreas de unidades de conservação encontram-se, em sua maioria, como pequenas 

ilhas pressionadas pela ocupação urbana e rural em seu entorno (PIVELLO, 2006). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as unidades de conservação de 

proteção integral possuem normas mais restritivas, uma vez que seu principal objetivo é a 

proteção da natureza, sendo permitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais. Já 

as UCs de uso sustentável são menos restritivas, pois o objetivo é conciliar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de seus recursos naturais. O estado de Goiás possui 12 

parques estaduais e 2 parques nacionais (CNUC, 2018; SEMAD, 2018). Os parques, dentre 

as categorias de UCs, são os que permitem maior interação dos visitantes com a natureza, 

enquanto as Estações Ecológicas são voltadas apenas a visitações com objetivo educacional. 

3.4. ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA 

A reforma agrária é determinada como um conjunto de medidas que busca promover a melhor 

distribuição da terra, por intermédio de modificações no regime de posse e uso, buscando 

atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de 

produção. Com a prática de reforma agrária é proporcionado produção de alimentos básicos; 

combate à fome e à miséria, geração de ocupação e renda; desconcentração e 

democratização da estrutura fundiária; interiorização dos serviços públicos básicos; promoção 

da cidadania e da justiça social; redução da migração campo-cidade; diversificação do 

comercio e dos serviços no meio rural e democratização das estruturas do poder. Com isso, 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), através da reforma agrária 

atualmente praticada, tenta implantar um modelo baseado na viabilidade econômica, na 

sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial (INCRA, 2019a).  

Assentamento rural é definido como um conjunto de unidades agrícolas independentes 

entre si, onde anteriormente existia um imóvel rural pertencente a um único proprietário. Essas 

unidades, também denominadas de parcelas, lotes ou glebas, são entregues a uma família 

que não possui condições econômicas para obter e manter um imóvel rural por outros meios 

(INCRA, 2019b). A capacidade da terra de suportar e sustentar famílias assentadas determina 

a quantidade de unidades em um assentamento. Da mesma forma, a geografia do terreno e 

as condições produtivas oferecidas pelo local determinam o tamanho e a localização de cada 

lote (INCRA, 2019b). 
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Segundo Incra (2019a), 1.348.484 famílias foram assentadas desde o início do 

Programa Nacional de Reforma Agrária e 973.451 famílias vivem atualmente em 

assentamentos e áreas reformadas. Foram criados e reconhecidos 9.437 assentamentos e 

87.953.588 hectares de área foram reformadas. No estado de Goiás, de acordo com dados 

de 31/12/2017, há 13.045 famílias assentadas, em um total de 309 assentamentos, 

abrangendo uma área de 720.439,09 hectares (INCRA, 2017).  

3.5. AGRICULTURA FAMILIAR 

A Agricultura Familiar foi legalmente estabelecida pela Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 

na qual são dadas as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar 

e Empreendimentos Familiares Rurais. De acordo com a lei, o agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural é aquele que detém área menor do que quatro módulos fiscais; 

utilize predominantemente mão de obra da própria família; tenha percentual mínimo da renda 

familiar advinda de atividades econômicas do seu empreendimento/estabelecimento como 

definido pelo Poder Executivo e que seu empreendimento/estabelecimento seja dirigido com 

sua família. Dentre os princípios desta política está a sustentabilidade ambiental (BRASIL, 

2006). 

O segmento da agricultura familiar é composto por assentados da reforma agrária, 

beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), quilombolas, indígenas, 

artesãos, pescadores artesanais, aquicultores, maricultores, psicultores, entre outros. De 

acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006, cerca de 84,4% do total dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros são de grupos familiares, correspondendo a 

aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos (IBGE, 2006). 

A terra para os agricultores familiares tem enorme significância, uma vez que dela 

origina seu alimento e sua renda familiar. Visto isso, são imprescindíveis a preservação e a 

gestão adequada de seus recursos naturais, que devem ser exercidas por eles mesmos. Para 

fomentar essa preservação, torna-se importante a realização da conscientização das pessoas 

que vivem no campo. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (SEAD), através de políticas e programas voltados para o incentivo a adoção de 

sistemas de produção agroecológica e orgânica, estimula os agricultores familiares à 

sustentabilidade (SAF, 2017). 

Em 1996 foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), sendo um programa de política pública do governo federal, a fim a apoiar os 

agricultores familiares. Em 1996 ocorreu apenas ações relacionadas a crédito de custeio, 
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porém em 1997 ocorreu a ampliação do programa para áreas de investimentos, infraestrutura 

e serviços municipais. Já em 1999 os agricultores familiares ganharam mais espaço, 

recebendo maior visibilidade junto à sociedade civil. Dessa forma, o surgimento do Pronaf foi 

importante para dar reconhecimento e legitimação, diante do Estado, aos agricultores 

familiares, sendo, o programa, o principal apoio financeiro e produtivo, para os mesmos 

(MEDINA, 2018).  

Segundo MEDINA (2018), a agricultura familiar em Goiás possui forte potencial para 

colaborar com o desenvolvimento regional. O fato de o setor ser numericamente significativo 

e contar com agricultores tradicionais e assentados possibilita o desenvolvimento da produção 

de alimentos no estado.  

Dados do Censo Agropecuário do IBGE mostram que a produção anual de alimentos 

por meio dos agricultores familiares é relevante, destacando-se principalmente a produção de 

mandioca (46 mil toneladas), arroz (51 mil toneladas) e leite (886 mil litros). A área plantada 

apresenta um total de 59 mil hectares de lavoura permanente, 178 mil hectares de lavoura 

temporária e 1,5 milhões de hectares de pastagem em boas condições (IBGE, 2006) 

(MEDINA, 2018).  

A agroecologia proporciona um agrossistema sustentável. Trata-se de uma nova 

abordagem que envolve os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos. Assim, a 

abordagem agroecológica da produção visa desenvolver agrossistemas com mínima 

dependência de insumos agroquímicos e energéticos externos. Dentre os princípios básicos 

da agroecologia tem-se a conservação e ampliação da biodiversidade dos ecossistemas; 

assegurar-se as condições de vida do solo que condicionem a manutenção de sua fertilidade 

e o desenvolvimento saudável das plantas; uso de espécies adaptadas às condições locais 

de solo e clima e se assegurar a produção sustentável das culturas sem fazer uso de insumos 

químicos que tem potencial para degradação do ambiente (ALTIERI, 2008). 

De forma mais geral, a agroecologia busca o cultivo de alimentos de forma natural, 

sem a utilização de agrotóxicos e adubos químicos solúveis, almejado a redução de custos e 

dependência de insumos externos. As técnicas aplicadas na agroecologia abrangem uso de 

defensivos naturais, adubação mineral e verde, combinação e rotação de culturas (MEDINA, 

2018). 

O decreto Nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, instituiu a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica. A mesma objetiva integrar, articular e adequar políticas, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.794-2012?OpenDocument
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programas e ações estimulantes da transição agroecológica, da produção orgânica e de base 

agroecológica, de forma que dê suporte ao desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012). 

O processo de transição ecológica é um processo lento e, em grande parte, parcial, 

uma vez que está restrito às práticas interessadas aos agricultores. Para a transição, deve-se 

observar quais práticas da agroecologia já são abordadas e quais são as que atendem aos 

interesses e capacidades dos agricultores (MEDINA, 2018). É importante também haver 

políticas favoráveis, envolvendo serviços públicos e gratuitos de assistência técnica e 

extensão rural (CAPORAL; COSTABEBER, 2013). 

No estado de Goiás, existe a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 

e Pesquisa Agropecuária (EMATER–GO), que busca incentivar a produção de alimentos 

orgânicos, incentiva também a comercialização dos produtos. Os incentivos são 

principalmente através de pesquisas, palestras, workshops e tecnologia (ALVES, 2019). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

Para realizar a análise proposta, primeiramente, adotou-se o bioma Cerrado presente no 

estado de Goiás. Posteriormente, foram determinadas duas unidades de conservação (UCs) 

e dois assentamentos de reforma agrária (ARAs) em cada bacia hidrográfica, conforme a 

Compartimentação do Estado de Goiás em Bacias Hidrográficas segundo metodologia do Dr. 

Otto Pfafstetter de nível 2 disponível no Sistema Estadual de Geoinformação - SIEG (2009). 

Para isso, foram consideradas as bacias hidrográficas do Araguaia, do Tocantins e do Paraná, 

visto que essas são as de maior extensão territorial. 

As unidades de conservação e os assentamentos de reforma agrária foram escolhidos de 

acordo com o tamanho e distância dos limites da bacia. Desse modo, foram selecionados as 

UCs e os ARAs de maior tamanho e em posição mais centralizadas em relação à bacia. 

Também foi utilizado como critério a categoria das UCs, sendo escolhidas aquelas 

pertencentes à categoria de proteção integral (parques). Quanto aos assentamentos de 

reforma agrária, foram escolhidos aqueles em situação geográfica similar às UCs e que 

tivessem seus processos legais de criação, titulação e homologação já consolidados. A partir 

desses critérios, as unidades espaciais selecionadas podem ser verificadas no Quadro 4.1 e 

suas localizações e áreas no Quadro 4.2. Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 têm-se as unidades 

localizadas em cada bacia hidrográfica.  

Quadro 4.1 - Unidades espaciais escolhidas para análise. 

Bacia hidrográfica 
Unidade 
espacial 

Nome Sigla 

Rio Araguaia  

UC 
Parque Estadual da Serra Dourada PESD 

Parque Estadual do Araguaia PEA 

ARA 
PA Santa Marta PASM 

PA Gustavo Martins PAGM 

Rio Tocantins 

UC 

Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros 

PNCV 

Parque Estadual da Terra Ronca PETR 

ARA 
PA Iracema PAI 

PA Presente de Deus PAPD 

Rio Paraná 

UC 
Parque Nacional das Emas PNE 

Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas 

PESCN 

ARA 
PA Canudos PAC 

PA Rio Paraíso PARP 
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Quadro 4.2 - Localização e área das unidades espaciais. 

Unidade espacial Localização (município) Área (km²) 

Parque Estadual da Serra Dourada São Miguel do Araguaia 286,25 

Parque Estadual do Araguaia 
Goiás, Mossâmedes e Buriti 

de Goiás 
46,40 

PA Santa Marta Mundo Novo 195,19 

PA Gustavo Martins São Miguel do Araguaia 62,44 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
Alto Paraíso, Cavalcante, 
Nova Roma, Teresina de 

Goiás e São João D’aliança 
649,55 

Parque Estadual da Terra Ronca 
São Domingos e Guarani de 

Goiás 
572,94 

PA Iracema Campinorte 68,83 

PA Presente de Deus Goianésia 61,36 

Parque Nacional das Emas 
Mineiros, Chapadão do Céu, 
Serranópolis, Alto Taquari e 

Costa Rica 
1330,70 

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas Caldas Novas e Rio Quente 121,67 

PA Canudos Palmeiras de Goiás 127,74 

PA Rio Paraíso Jataí 55,26 
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Figura 4.1 - Unidades espaciais na bacia do Rio Araguaia. 
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Figura 4.2 - Unidades espaciais na bacia do Rio Tocantins. 
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Figura 4.3 - Unidades espaciais na bacia do Rio Paraná. 

 

4.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

4.2.1. Organização da base de dados 

A fim de se realizar a análise temporal foram utilizados dados vetoriais (shapefile), 

provenientes do SIEG, e imagens de satélite (raster), da plataforma do MapBiomas. Os dados 

vetoriais adquiridos são referentes às Unidades de Conservação e Assentamentos Rurais, 

bem como aos limites dos estados e municípios. As imagens de satélite foram baixadas por 

estados, de acordo com a localização das áreas de estudo escolhidas e abrangerá os anos 

de 2013 a 2018, as quais retratam o uso e ocupação do solo. 
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 Os rasters provenientes do MapBiomas possuem sua classificação de uso do solo, o 

qual em sua tabela de atributos dispõem de 3 níveis de classificação. O primeiro nível conta 

com 6 tipos diferentes de classe, a qual cada um se divide em um segundo nível e alguns em 

um terceiro nível, que podem ser observados pelo fluxograma representado na Figura 4.4 a 

baixo:  
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Figura 4.4 - Fluxograma de classificação do MapBiomas. 
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 Para análise dos dados de uso e ocupação foi necessário se fazer uma reclassificação 

onde foram agrupadas em quatro (4) classes diferentes das iniciais. A primeira considerada 

foi a classe Antrópica, que inclui as seguintes originais do MapBiomas: Cultura Anual e 

Perene, Cultura Semi-Perene, Floresta Plantada, Infraestrutura Urbana, Mineração, Mosaico 

de Agricultura e Pastagem, Outra Área não Vegetada e Pastagem. A segunda classe 

considerada foi Aquática, que abrange a originalmente de Rio, Lago e Oceano. A terceira foi 

Não Identificado, que inclui somente a de mesmo nome da classificação original. Por fim, a 

quarta considerada foi Natural, contendo Formação Campestre, Formação Florestal, 

Formação Savânica e Outra Formação Natural não Florestal. 

4.2.2. Análise da estrutura da paisagem  

Para executar a análise das métricas da paisagem utilizou-se de um software gerenciador de 

sistemas de informações geográficas, onde o mesmo possui funções especificas, neste caso, 

analisador de manchas. 

As métricas da paisagem utilizadas foram determinadas com base no tipo de análise 

proposta e por serem largamente empregadas nesse tipo de análise (PIROVANI; SILVA; 

SANTOS, 2015). 

Os índices que se enquadram nas características apresentadas estão descritos, onde as 

métricas que possuem equação estão apresentadas pelas equações de 1 a 3, a seguir:  

 Bordas:  

o Total edge (TE): determina a extensão total das bordas, sua unidade pode ser 

em m ou km; 

𝑇𝐸 =  ∑ 𝑃𝑘
𝑘
𝑖=1                                                                                                                           (1) 

Onde P representa o perímetro de cada mancha. 

Onde TLA é a área total da classe.  

 Forma:  

o Mean shape index (MSI): é a razão entre perímetro e área, não possui unidade; 

𝑀𝑆𝐼 =  ∑ (
𝑃

𝐴
)

𝑘

𝑘
𝑖=1                                                                                                                      (2) 

o Mean fractal dimension (MFRACT): determina quão complexa ou irregular é a 

forma da mancha, não possui unidade nem equação; 
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 Heterogeneidade:  

o Mean patch size (MPS): é a média de todos os fragmentos, sua unidade pode 

ser em m² ou ha; 

𝑀𝑃𝑆 =  
∑ 𝐴𝑘

𝑖=1

𝑘
                                                                                                                           (3) 

o Number of patches (NP ou NumP): é o número de manchas existente na 

paisagem, não possui unidade, não possui equação; 

 Foram criadas também áreas no entorno das unidades, a fim de analisar a ocupação 

nessas áreas, onde o raio adotado para a primeira área foi de 10 km. Esse valor foi definido 

de acordo com o determinado no plano de manejo do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros e do Parque Nacional das Emas que especificam esse valor (IBAMA; MMA, 2004) 

(ICMBIO; MMA, 2009) e na Resolução CONAMA 13° de 1990 (CONAMA, 2010). Para a 

análise da segunda área de entorno foi definido o raio de 20 km a partir do centro da área de 

origem, visando a área externa adjacente.  

 Para as ponderações realizadas foram consideras as mesmas quatro (4) 

reclassificações apresentadas anteriormente no item 4.2.1 e utilizou-se do software livre R 

(GENTLEMAN; IHAKA, 2015) para análise dos dados fornecidos pelo Patch Analyst e 

elaboração de gráficos.  
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D. L. DUARTE, M. S. GUIMARÃES   

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO ENTORNO DAS UCS E ARAS 

O Parque Estadual da Serra de Caldas no período analisado (2013 - 2018) teve uma redução 

de área antrópica de 5,8% para 1,6%, enquanto que sua área natural aumentou de 94,0% 

para 98,4%. Já ao analisar as áreas delimitadas pelos buffers (“buffer 10 km” e “buffer 20 km”) 

nota-se o aumento da classe antrópica de 65,9% para 68,5% no primeiro e 67,5% para 67,8% 

no segundo, e diminuição da natural de 32,5% para 29,9% e 29,8% para 29,5% nos buffers 

de 10 km e 20 km, respectivamente. Tais variações estão apresentadas nas Figuras 5.1, 5.2 

e 5.3. 
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Figura 5.1 - Uso do solo no Parque Estadual da Serra 

de Caldas em 2013. 

 

Figura 5.2 - Uso do solo no Parque Estadual da 

Serra de Caldas em 2018. 

 

Figura 5.3 - Uso do solo no Parque Estadual da Serra de Caldas - 2013 – 2018. 

 

A Figura 5.6 e os mapas (Figuras 5.4 e 5.5) mostram a variação das classes de 

cobertura e uso do solo no Parque Nacional das Emas. Em 2018 apresentou cerca de 6% de 

seu território classificado como antrópico e 94% natural, enquanto que em 2013 apresentava 

98,4% natural e 1,6% antropizado, notando-se redução da área natural e aumento da 

antrópica. Já seu entorno não sofreu variações significativas nessas classes uma vez que em 

2013 o “buffer 10 km” tinha 74% de área antrópica e 26% natural e em 2018 apresentou 75% 
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e 25% para as mesmas classes, respectivamente. O “buffer 20 km” manteve-se de 2013 a 

2018 com 66% de sua área antrópica e 34% natural.  

Figura 5.4 - Uso do solo no Parque Nacional das 

Emas em 2013. 

 

Figura 5.5 - Uso do solo no Parque Nacional das 

Emas em 2018. 

 

Figura 5.6 - Uso do solo no Parque Nacional das Emas - 2013 – 2018. 

 

O Parque Estadual da Serra Dourada teve entre 2013 e 2018 incremento da área 

natural (55,6% - 60,5%) e redução da antrópica (44,2% - 39,4%). Em seu entorno em ambos 

buffers houve pequena redução da área antrópica (cerca de 1% no “buffer 10 km” e 2% no 
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“buffer 20 km”) a qual converteu em igual incremento da natural. No gráfico e no mapa, 

apresentados nas Figuras 5.9, 5.7 e 5.8, respectivamente, pode-se notar as variações. 

Figura 5.7 - Uso do solo no Parque Estadual da Serra 

Dourada em 2013. 

 

Figura 5.8 - Uso do solo no Parque Estadual da Serra 

Dourada em 2018. 

 

Figura 5.9 - Uso do solo no Parque Estadual da Serra Dourada - 2013 - 2018. 

 

Ao observar as Figuras 5.10, 5.11 e 5.12, nota-se que o Parque Estadual de Terra 

Ronca apresentou em 2013 7,8% de sua área antrópica e 91,8% natural. Em 2018 observou-

se uma diminuição de 3,2% da classe antrópica (4,6%) e aumento da mesma porcentagem 

da classe natural (95%). Os buffers tiveram o mesmo comportamento nesse período, sendo 

que no “buffer 10 km” a área natural aumentou de 53,3% para 55,9% e no “buffer 20 km” de 

38,8% para 42,2%. 
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Figura 5.10 - Uso do solo no Parque Estadual de 

Terra Ronca em 2013. 

 

Figura 5.11 - Uso do solo no Parque Estadual de 

Terra Ronca em 2018. 

 

Figura 5.12 - Uso do solo no Parque Estadual de Terra Ronca - 2013 – 2018. 

 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em 2013 possuía 2,1% de seu território 

classificado como uso antrópico enquanto que 97,8% como natural. Em 2018 percebeu-se 

aumento de 0,8% da área natural (98,6%) e igual redução da antrópica (1,3%). Ao analisar o 

“buffer 10 km” não houve variação significativa nas áreas das classes. Já no “buffer 20 km” 

houve aumento de 2,3% da área antropizada (10,2% - 12,5%) e igual redução da área natural 

(89,6% - 87,3%), valores esses representados nas Figuras 5.13, 5.14 e 5.15. 
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Figura 5.13 - Uso do solo no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros em 2013. 

 

Figura 5.14 - Uso do solo no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros em 2018. 

 

Figura 5.15 - Uso do solo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - 2013 – 2018. 

 

O Parque Estadual do Araguaia de 2013 a 2018 reduziu 0,9% de sua área antrópica 

(8% - 7,1%) e teve igual aumento da natural (87,8% - 88,6%). O “buffer 20 km” teve 

semelhante comportamento, com área antrópica de 23,4% e natural de 85,2% em 2013 e 

21,7% e 76,9%, respectivamente, em 2018. Já no “buffer 10 km” notou-se aumento de 10,5% 

em 2013 para 13,4% em 2018 da área antrópica e 84,0% em 2013 e 81,3% em 2018 da 

natural. As Figuras 5.16, 5.17 e 5.18 ilustram as variações. 
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Figura 5.16 - Uso do solo no Parque Estadual do 

Araguaia em 2013. 

 

Figura 5.17 - Uso do solo no Parque Estadual do 

Araguaia em 2018. 

 

Figura 5.18 - Uso do solo no Parque Estadual do Araguaia - 2013 – 2018. 
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Figura 5.19 - Legenda mapas uso do solo. 

 

De modo geral cinco UCs, representadas nos mapas e gráficos denominadas de 

centro, apresentaram o mesmo padrão de variação de uso do solo de 2013 para 2018: 

incremento de suas áreas verdes e redução de áreas antrópicas. O Parque Nacional das 

Emas apresentou comportamento inverso, o que pode ser justificado pela construção de 

infraestruturas para o próprio parque.  

De outra parte, comparando-se os entornos das unidades não se observou um 

comportamento padrão. Nos buffers de 10 km o PESCN, PNE e PEA tiveram redução da área 

natural e aumento da antrópica, enquanto que no PESD e PETR ocorreu o contrário e no 

PNCV não houve variação significativa nesse período. Tratando-se dos buffers de 20 km, o 

PESCAN e PNCV apresentaram redução da área natural e acréscimo da antropizada, em 

contrapartida no PESD, PETR e PEA houve incremento da área natural e diminuição da 

antrópica e, por último, no PNE não exibiu mudança significativa. 

No que diz respeito às diferentes classes nas diferentes posições nos parques 

estudados, pode-se averiguar que todos possuem maior área natural quando comparados 

com seus entornos (“buffer 10 km” e “buffer 20 km”). Os parques analisados pertencem à 

categoria de Proteção Integral e possuem restrições, não permitindo a habitação humana, 

mas sim apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, por meio de visitação pública afim 

de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação 

e de turismo ecológico, como no caso dos Parques Nacionais e Estaduais. 

O PESCN (Figuras 5.1 e 5.2), PNE (Figuras 5.4 e 5.5), PESD (Figuras 5.7 e 5.8) e 

PETR (Figuras 5.10 e 5.11) apresentam seus entornos com grande porção de áreas 

antrópicas, o que sugere pressão nessas unidades de conservação. Ainda, a grande e 
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crescente antropização dessas áreas ocasiona a fragmentação de habitats, reduzindo a 

conectividade entre as UCs e as áreas naturais restantes em seus entornos. Já a partir das 

Figuras 5.13, 5.14, 5.16 e 5.17 constata-se que o PNCV e o PEA possuem maiores porções 

de áreas naturais em seus entornos, quando comparados aos demais parques.  

No que concerne aos “buffer 10 km” analisados, o Art. 2º da Resolução CONAMA 13° 

de 1990 (CONAMA, 1990) estabelece a obrigatoriedade de licenciamento, pelo órgão 

ambiental competente, de qualquer atividade que possa afetar seus ecossistemas, 

licenciamento esse aprovado apenas sob autorização do responsável pela Unidade de 

Conservação. Diante disso, pressupõe-se que as existências dessas áreas antrópicas sejam 

legais. No entanto, Andrade (2005) destaca que tem verificado em pesquisas e diagnósticos 

efetuados nas UCs e seus entornos uma ocupação desordenada e desenfreada das zonas 

de amortecimento, através, principalmente, de atividades como a agricultura, pecuária 

extensiva, pousadas e loteamentos, ocupação essa desmedida quanto aos impactos sofridos 

nas UCs e suas bordas.  

No que se refere ao Assentamento de Canudos percebe-se que em sua área central 

houve uma redução de 50,93% para 49,06% para a classe antrópica e inversamente para a 

classe natural, aumentando de 48,73% para 50,79%. Para os buffers de 10 km e 20 km não 

houve mudança muito significativa entre as duas classes, sendo que para o primeiro, a classe 

antrópica diminuiu de 78,87% para 78,52% e a classe natural o aumento foi de 20,58% para 

20,93%. Já no segundo caso a classe antrópica diminuiu de 78,90% para 77,99% e a classe 

natural aumentou de 20,75% para 21,57%. Esses valores podem ser observados no gráfico 

da Figura 5.22 e a mudança visual pelos mapas apresentados nas Figuras 5.20 e 5.21.  
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Figura 5.20 - Uso do solo no Assentamento Canudos 

em 2013. 

 

Figura 5.21 - Uso do solo no Assentamento Canudos 

em 2018. 

 

Figura 5.22 - Uso do solo no Assentamento Canudos - 2013 -– 2018. 

 

Quanto ao Assentamento de Gustavo Martins, sempre para os anos de 2013 e 2018, 

observa-se um padrão contrário, no qual apresentou aumento da classe antrópica na região 

central (de 52,45% para 55,20%) e diminuição da classe natural (de 47,45% para 44,70%). 

Nas áreas dos buffers de 10 km e 20 km a variação também foi pequena, sendo para a classe 

antrópica no primeiro buffer aumento de apenas 0,11% (58,32% para 58,43%) e para a classe 

natural diminuição de 0,18% (40,20% para 40,02%). No segundo buffer a diminuição da classe 

antrópica e o aumento da classe natural foi de 0,03% para ambos (49,83% para 49,85 e 
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48,52% para 48,55% respectivamente). Esses valores podem ser analisados nas Figuras 

5.23, 5.24 e 5.25.  

Figura 5.23 - Uso do solo no Assentamento Gustavo 

Martins em 2013. 

 

Figura 5.24 - Uso do solo no Assentamento Gustavo 

Martins em 2018. 

 

Figura 5.25 - Uso do solo no Assentamento Gustavo Martins - 2013 -– 2018. 

 

Os dados do Assentamento Iracema podem ser reparados pelas Figuras 5.26, 5.27 e 

5.28, onde se é constatado que para a região central da unidade a classe antrópica ampliou 

de 28,2% para 31,8% nos anos de 2013 e 2018, respectivamente, enquanto a classe natural 

caiu de 71,8% para 68,2%. Em relação ao buffer de 10 km, houve incremento da classe 

antrópica de 2,7% (22,5% – 25,5%), ao mesmo tempo que a classe natural decresceu na 
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mesma proporção. O buffer de 20 km apontou comportamento semelhante ao buffer de 10 

km, tendo sua classe antrópica expandida em 0,6% e sua classe natural reduzida no mesmo 

valor.  

Figura 5.26 - Uso do solo no Assentamento Iracema 

em 2013. 

 

Figura 5.27 - Uso do solo no Assentamento Iracema 

em 2018. 

 

Figura 5.28 - Uso do solo no Assentamento Iracema - 2013 -– 2018. 

 

O Assentamento Presente de Deus retratou um alongamento da sua área antrópica 

em 7,2% (36% para 43,2%) ao passo que a área natural foi reduzida no mesmo valor (64% 

para 56,8%). Para os buffers de 10 km e 20 km a situação se repetiu, onde as áreas antrópicas 

aumentaram e as áreas naturais diminuíram, com os valores de 61,7% para 65,3% e 38,1% 
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para 34,5%, para o primeiro respectivamente e 65,6% para 67,5% e 34,2% para 32,2%, para 

o segundo respectivamente. As Figuras 5.29, 5.30 e 5.31 expõem esses dados.  

Figura 5.29 - Uso do solo no Assentamento Presente 

de Deus em 2013. 

 

Figura 5.30 - Uso do solo no Assentamento Presente 

de Deus em 2018. 

 

Figura 5.31 - Uso do solo no Assentamento Presente de Deus - 2013 -– 2018. 

 

No tocante Assentamento Rio Paraíso, representados pelas Figuras 5.32, 5.33 e 5.34, 

a situação se repetiu para todas as três posições consideradas. No centro a área antrópica 

ampliou e a área natural mingou em 4,6%, no buffer de 10 km a ampliação e redução, para 

iguais áreas, foi de 3,8% e no buffer de 20 km o valor foi de 3,5%. 
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Figura 5.32 - Uso do solo no Assentamento Rio 

Paraíso em 2013. 

 

Figura 5.33 - Uso do solo no Assentamento Rio 

Paraíso em 2018. 

 

Figura 5.34 - Uso do solo no Assentamento Rio Paraíso - 2013 -– 2018. 

 

O Assentamento Santa Marta, de 2013 e 2018, adicionou à sua área antrópica na 

posição central 3,81% (de 61,55% para 65,36%), enquanto que para a área natural diminuiu 

3,86% (de 38,38% para 34,52%). No buffer de 10 km o aumento foi de 0,88% e reduziu 0,78% 

e no buffer de 20 km o incremento foi de 0,96% e a encurtamento foi de 1,05% para a mesma 

ordem de classes do centro. Esses valores podem ser observados nas Figuras 5.35, 5.36 e 

5.37.  
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Figura 5.35 - Uso do solo no Assentamento Santa 

Marta em 2013. 

 

Figura 5.36 - Uso do solo no Assentamento Santa 

Marta em 2018. 

 

Figura 5.37 - Uso do solo no Assentamento Santa Marta - 2013 -– 2018. 

 

Ao analisar os padrões de uso e ocupação do solo desses 6 assentamentos percebe-

se que há uma certa regularidade de incremento e redução de área, a qual o primeiro é para 

classe antrópica e o segundo para classe natural. Esse padrão se assemelha aos dados 

encontrados por Watrin; Cruz; Shimabukuro (2005) que o perceberam para a mesorregião do 

Sudeste Paraense em três assentamentos, os quais apresentaram declínio das taxas das 

classes naturais decorrente da ampliação do uso da terra. Essa redução oriunda do processo 

de implantação de assentamentos implica na fragmentação e empobrecimento do solo, 

decorrente do exercício de atividades produtivas. 
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O Assentamento de Canudos foi o único que apresentou comportamento divergente, 

ou seja, apresentou aumento da classe natural. Porém, ao se observar as Figuras 5.20 e 5.21 

percebe-se que todas as posições no assentamento já se encontram bastante antropizadas, 

tendo, portanto, mais tendência a aumentar áreas de vegetação, principalmente se unido com 

técnicas de manejo agroecológico. 

5.2. AVALIAÇÃO DAS MÉTRICAS DA PAISAGEM EM UCS E ARAS 

A métrica TE corresponde ao total de borda de cada classe e está exposta na Figura 5.39. A 

partir dessa pode-se notar comportamento similar nas classes antrópica e natural entre os 

ARAs e as UCs, de forma que, para as duas classes, o centro apresentou-se com menor valor 

de bordas, seguido do “buffer 10 km” e do “buffer 20 km”, respectivamente. Ainda, tanto nos 

ARAs quanto nas UCs pode-se notar que a classe natural possui maiores bordas do que a 

antrópica, fato esse que se repete para as três posições.  

O círculo é assumido pela ecologia de paisagens como a geometria ideal para um 

fragmento, vez que é a figura que possui menor perímetro, o qual corresponde à borda. Dessa 

forma, quanto mais distante de um círculo, maior é a irregularidade do fragmento, possuindo 

maior borda. Diante disso, sugere-se que os buffers de 20 km apresentam maior 

irregularidade, seguido dos buffers de 10 km e por último os centros. Portanto, os centros, ou 

seja, as unidades espaciais encontram-se mais próximos da forma ideal. No fragmento, a 

borda é a região submetida a maior influência das ações antrópicas, as quais favorecem a 

fragmentação do meio natural (VALENTE; VETTORAZZI, 2002). Ainda se ressalta que, 

segundo Pirovani (2010), as diferenças de aspectos bióticos e abióticos ao longo da borda de 

um fragmento em detrimento ao seu centro, ou seja, o efeito de borda é capaz de atingir o 

equilíbrio do ambiente e, consequentemente, as relações entre fauna, flora e meio abiótico. 

Apesar do meio natural sofrer fragmentação por influência do efeito de borda, Lang; 

Blaschke (2009a) observa que geralmente a soma das bordas é assemelhada com riqueza 

estrutural, ou seja, heterogeneidade espacial para as áreas naturais, enquanto que para as 

áreas antrópicas se associam à retalhamento.  
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Figura 5.38 – Análise comparativa da métrica TE. 

 

Para atestar a influência do efeito de borda é importante se observar também a métrica 

de índice médio de forma, MSI, apresentado na Figura 5.40, o qual quanto mais próximo de 

1, mais regular e compacta é a mancha e menos intervenção de efeito de borda. Dessa forma, 

as avaliações dos gráficos mostram que a classe de área natural segue um mesmo padrão 

de permanecer abaixo de 1,5, tanto no que se refere a posição (centro, 10 km e 20 km), como 

em termos de tipo (ARAs e UCs), considerado assim como relativamente compacta, porém 

obtendo um significado específico somente quando associado a um determinado processo 

ecológico, de acordo com Lang; Blaschke, (2009b). Já para a classe antrópica os valores se 

apresentaram mais variados, atingindo valores mais elevados, o que sugere fragmentos mais 

recortados e com menos área (VOLOTÃO, 1998). 
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Figura 5.39 - Análise comparativa da métrica MSI. 

 

Esse comportamento também pode ser observado na métrica MFRACT, na Figura 

5.41, que assim como MSI descreve a irregularidade de um objeto (LANG; BLASCHKE, 

2009b). Seus valores devem variar entre 1 e 2 e quanto mais próximos de 1 menor o efeito 

de borda também. Dessa forma, confirma-se que a classe natural para ambas unidades 

espaciais tem formas mais arredondadas e a classe antrópica mais irregular. Quando se 

realiza a comparação entre os tipos de unidades, percebe-se que as categorias de ARAs 

tendem a ser mais irregulares, o que se justificam por ser áreas mais antropizadas e não 

serem protegidas por lei. Constata-se também que nas UCs as áreas antropizadas com 

maiores irregularidades são na área central, podendo ser representadas por estradas, áreas 

de manejo e as sedes dos parques.  
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Figura 5.40 - Análise comparativa da métrica MFRACT. 

 

A métrica MPS representada pela Figura 5.42, diz respeito ao tamanho médio dos 

fragmentos. Nela pode-se perceber que para a classe natural, em ambas as unidades (UCs e 

ARAs) os fragmentos concentram-se na parte inferior do gráfico, com uma tendência do 

aumentar para as áreas do centro, significando então que estes possuem fragmentos maiores. 

Fernandes et al. (2017) destacam a importância de fragmentos maiores para a manutenção 

da biodiversidade genética e animais de porte maior, enquanto Etto et al. (2013) destacam a 

importância de alguns fragmentos de pequena área como trampolins ecológicos (stepping 

stones), servindo de conexão entre fragmentos de grandes áreas, o qual melhora o nível de 

heterogeneidade e serve como abrigo de espécies endêmicas. Na categoria de UCs com 

relação a classe antrópica observa-se que os fragmentos de maior dimensão são os que 

pertencem as posições de 10 km e 20 km, o que se era esperado, uma vez que seu centro é 

uma área de conservação protegida por lei. No que se refere a classe antrópica nos ARAs 

percebe-se que há fragmentos maiores nas regiões centrais, podendo ser representado por 

locais de agricultura familiar. 
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Figura 5.41 - Análise comparativa da métrica MPS. 

 

No que diz respeito a métrica NumP, verifica-se na Figura 5.43 que os números de 

manchas para a classe antrópica são bem similares em ambas unidades espaciais e o mesmo 

é observado para a classe natural. Entretanto, para a classe natural os valores 

correspondentes as posições de 10 km e 20 km encontram-se mais espalhados, indicando 

um maior número de manchas, o qual se é esperado, devido a fragmentação da paisagem 

nesses locais. Visto isso, constata-se que esses valores estão coerentes com os valores 

apresentados na Figura 5.42, uma vez que para possuir maior número de fragmentos para 

uma mesma área é necessário que esses fragmentos sejam menores, sendo seu inverso 

também verdadeiro. Isso justifica o comportamento inverso entre os dois gráficos, onde o 

primeiro apresenta maiores valores para a classe antrópica e menores valores para a classe 

natural, enquanto o segundo apresenta valores menores para classe antrópica e valores 

maiores para classe natural, significando que a classe antrópica possui menores quantidade 

de fragmentos de tamanhos maiores e a classe natural possui maiores quantidades de 

fragmentos de tamanho menores.  

Como já foi exposto acerca da soma das bordas, Lang e Blaschke, (2009b) relacionam 

o grande número de manchas à riqueza estrutural, referindo-se às manchas de classe natural, 
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enquanto que grande número de manchas pode indicar retalhamento, quando refere-se às 

manchas de classe antrópica. 

Figura 5.42 - Análise comparativa da métrica NumP. 

 

5.3. COMPARAÇÃO TEMPORAL DAS MÉTRICAS DA PAISAGEM ENTRE 

UCS E ARAS 

A Figura 5.44 apresenta a métrica TE (total de bordas) ao longo dos anos de 2013 a 2018. No 

que se refere à classe natural, percebe-se similaridade nos centros e nos buffers de 20 km 

dos ARAs e das UCs, sendo que os centros se apresentaram constantes e os buffers de 20 

km dos ARAs apresentaram pequena redução nesse período. Já nos buffers de 10 km dos 

ARAs houve contínuas oscilações de 2013 a 2018, resultando em aumento, enquanto que 

das UCs mostraram pequeno aumento.  

Em relação à classe antrópica, as três posições apresentaram oscilações em ambas 

unidades espaciais, com maiores oscilações nos buffers de 20 km dos ARAs do que nos das 

UCs. O total de bordas está relacionado a irregularidade da mancha, quanto maior, mais 

irregular. Dessa forma, as manchas de classe natural nas unidades de conservação e seu 

entorno mantiveram suas bordas no período analisado, o que sugere a ausência de 
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intervenções e alterações nessas áreas, já nos assentamentos de reforma agrária os centros 

não tiveram suas bordas alteradas, enquanto que nos buffers de 10 km houve intervenções 

que resultaram em aumento e nos buffers de 20 km, redução, o que sugere que parte das 

áreas naturais mais próximas aos ARAs foram recompostas e parte das mais distantes foram 

destruídas. Pirovani, Silva e Santos (2015) constataram o aumento no número de bordas 

através da métrica TE, evidenciando a fragmentação da paisagem. 

Figura 5.43 - Análise temporal da métrica TE. 

 

O MSI ou o índice médio de forma, representando na Figura 5.45, para a classe natural 

mostrou pequena redução nas três posições das UCs e nos ARAs apresentou pequeno 

aumento nos centros e buffers de 20 km e aumento seguido de redução e pequeno aumento 

posterior nos buffers de 10 km. Já para a classe antrópica pode-se perceber mudanças em 

todas as posições espaciais. Ao comparar 2013 e 2018, nos ARAs e seu entorno nota-se 

aumento da métrica; nas UCs, seus centros e buffers de 20 km, mostraram aumento, já os 

buffers de 10 km, redução. Como já mencionado, quanto mais próximo de 1, mais aproxima-

se a forma circular e quanto mais distante, mais irregular. Com isso, de 2013 a 2018, as áreas 

de classe natural nas UCs e seu entorno apresentaram pequena redução do MSI e, dessa 

forma, menos irregulares, ou seja, assim como indicou o TE a ausência de modificação da 

paisagem. Nos ARAs as áreas naturais nos centros e buffers de 20 km mantiveram sua 
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irregularidade e nos buffers de 10 km aumentou. O aumento do último indica aumento da 

irregularidade dos fragmentos, o que já foi evidenciado anteriormente nesse buffer pelo 

aumento do TE e, essa alteração no índice médio de forma relaciona-se aos processos de 

desmatamento (SOLIGO, 2018). 

Figura 5.44 - Análise temporal da métrica MSI. 

 

Outra métrica para análise de formas das manchas é a dimensão fractal média 

(MFRACT). A Figura 5.46 a ilustra e exibe, na classe natural, comportamento similar 

(aproximadamente constantes), nos buffers de 10 e 20 km, entre as UCs e os ARAs. Nos 

buffers de 10 km dos ARAs houve alterações contínuas e das UCs pequeno aumento de 2016 

a 2018. A métrica na classe antrópica exibiu oscilações em todas as posições nas duas 

unidades espaciais.  

Ao observar o ano inicial e final, nos centros dos ARAs ocorreu pequeno aumento e 

nos das UCs, pequena diminuição; nos buffers de 10 km houve redução e nos de 20 km 

aumento, em ambas unidades. Para os casos citados em que o valor da métrica aumentou 

pode-se afirmar que os formatos se tornaram mais irregulares, onde o contrário também é 

verdade, ou seja, para as posições e unidades em que houve diminuição, indica que os 

fragmentos se tornaram mais regulares. Todavia, ao se analisar essa métrica de maneira 

geral, percebe-se que os fragmentos se revelaram pouco irregulares, uma vez que seus 
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valores permaneceram mais próximos de 1. Comportamento semelhante foi observado por 

Pirovani, Silva e Santos (2015) ao estudarem o entorno da RPPN Cafundó, ES. 

Figura 5.45 - Análise temporal da métrica MFRACT. 

 

Dentre as métricas que se utilizam para análise das áreas das manchas se tem o MPS, 

que consiste no tamanho médio da mancha. Ao analisar a Figura 5.47 se constata que a 

classe natural se manteve constante nos centros e buffers de 10 km dos ARAs e nos buffers 

de 10 e de 20 km das UCs, a medida que nos buffers de 10 km dos ARAs aconteceu pequenas 

oscilações e nos centros das UCs, redução. Para a classe antrópica houve maiores 

oscilações, principalmente nos assentamentos, onde houve aumento para o centro e 20 km e 

redução para 10 km.  

Nas unidades de conservação, as oscilações foram menores para o centro e 20 km, 

que tiveram seu valor permanecendo praticamente o mesmo comparando-se os anos de 2013 

e 2018, enquanto que para o buffer de 20 km a oscilação foi mais evidente, aumentando seu 

valor ao final do ano de 2018. Para as ocorrências de aumento do MPS na antrópica indicam 

que houve uma maior antropização ao longo dos anos, sobretudo para o centro dos 

assentamentos e para o buffer de 10 km das unidades de conservação. Para a classe natural 

pode-se dizer que não houve alteração significativa ao longo dos anos. O desenvolvimento 

das regiões dos assentamentos justifica o aumento do tamanho da mancha durante o passar 
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dos anos. Segundo McGarigal e Marks (1995) a redução progressiva no tamanho dos 

fragmentos é um componente essencial da fragmentação dos habitats, sendo assim, as 

paisagens com menores valores de MPS podem ser mais fragmentadas, porém, havendo 

algumas limitações, sendo necessário associar este com outras métricas, como TE e NumP.  

Figura 5.46 - Análise temporal da métrica MPS. 

 

O número de manchas (NumP) é uma métrica que diz respeito à heterogeneidade da 

paisagem. Na Figura 5.48 o comportamento do NumP é similar na classe antrópica em todas 

as posições e em ambas unidades espaciais, nos centros apresentaram-se constantes e nos 

buffers de 10 e de 20 km com pequenas variações.  

Na classe natural: nos ARAs, nos centros mantiveram-se, nos buffers de 10 km houve 

variações (com final aumento) e nos buffers de 20 km, redução; nas UCs nos centros e buffers 

de 20 km nota-se constância, enquanto que nos buffers de 10 km, aumento. Como verificado, 

os centros das unidades de conservação não sofreram alterações significativas quanto ao 

número de fragmentos de classe natural, o que juntamente com a estabilidade da métrica TE 

e a redução do MSI sugerem inexistência de processos de fragmentação nessas unidades, o 

que se é esperado.  
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Entretanto, a redução do MPS e aumento do MFRACT indicam o surgimento de pequenos 

fragmentos. Pirovani, Silva e Santos (2015) observaram o mesmo resultado para o tamanho 

médio das manchas e dimensão fractal média, porém obtiveram resultados contrários aos 

obtidos por este estudo para as métricas de total de bordas, índice médio de forma, o que, 

juntamente com os anteriores, indicaram processo de fragmentação no entorno da RPPN 

Cafundó. 

Figura 5.47 - Análise temporal da métrica NumP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. L. DUARTE, M. S. GUIMARÃES   

6. CONCLUSÃO 

Foi possível observar a aplicabilidade de programas computacionais, sendo eles a ferramenta 

Patch Analyst e o R, para análises das métricas da paisagem e de explorações estatísticas 

no que diz respeito a um grande número de dados.  

 No que se refere às análises feitas, pode-se observar que, no geral, as Unidades de 

Conservação se mostraram estáveis em seu centro, ou seja, nos limites propriamente ditos 

da unidade, sendo que as pequenas alterações ocorridas podem ser justificadas pela 

construção de sedes e estradas dentro dos parques. Em alguns casos, tal como no Parque 

Estadual da Serra de Caldas e Parque Nacional das Emas, pode se notar uma recuperação 

da vegetação natural em seu centro, que podem ser corroboradas pelos números das métricas 

da paisagem. Em contrapartida, estudo realizado por Jones et al. (2018) apontou que quase 

um terço (32,8%) das áreas protegidas em todo o mundo estão sob intensa pressão de 

atividades humanas, o que pode prejudicar o alcance das metas estabelecidas pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica. Ainda constataram que Reservas Naturais e Parques 

Nacionais, categorias I e II de áreas protegidas pela União Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN), estão mais propensos a níveis mais baixos de pressão do que as 

pertencentes as categorias III a VI da IUCN, uma vez que as primeiras são áreas protegidas 

com rigorosa conservação da biodiversidade enquanto que as demais permitem e são 

expostas a maior uso humano de seus recursos naturais. 

 Os buffers de 10 e 20 km, para as mesmas Unidades de Conservação estudadas, se 

apresentaram bastante inconstantes e antropizados, exceto no Parque Estadual do Araguaia 

e Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Essa intensa antropização ao redor dos 

parques suscita uma grande pressão nos mesmos, principalmente para a destruição de 

vegetação natural em campos de pastagem e agricultura (ANDRADE, 2005). Esse forte 

processo de antropização provoca a fragmentação da paisagem e atenuação da 

conectividade entre os mesmos.  

A fragmentação desses ambientes pode ser testificada pelas métricas abordadas, tais 

como a TE, MSI e MPS, que por meio de seus valores, indicam a ocorrência dessa ação. Há 

uma complexa interação entre as áreas protegidas e seus entornos, assim a ocupação e uso 

do solo de seus perímetros podem acarretar riscos ambientais às áreas protegidas. Lima e 

Dornfeld (2014) analisaram o entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural Foz do Rio 

Aguapeí e, através de entrevistas de moradores do reassentamento presente nessa região, 
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identificaram diversos riscos ambientais para a unidade de conservação oriundos das 

atividades antrópicas ali realizadas, como a produção agrícola, o uso de agrotóxicos, queima 

das embalagens desses produtos e dos resíduos domésticos, queimadas nas matas e 

plantações de cana, derrubada de árvores e atropelamento de animais.  

Assentamentos, terras indígenas e outras áreas protegidas governamentalmente 

podem ser excelentes zonas tampão das unidades de conservação. Para tais ocupações 

serem efetivas para amortecimento dos impactos às UCs deve-se ocorrer controle advindo 

das unidades gestoras dessas unidades. Lima e Dornfeld (2014) ainda destacam os sistemas 

de produção agroecológica para implantação nas zonas tampão, além da realização de 

educação ambiental nas comunidades locais a fim de conscientizá-las acerca da importância 

de proteção das UCs. 

 Para os assentamentos considerados observou-se forte antropização em todas as 

posições. A fragmentação provocada pela antropização pode ser fundamentada na análise 

das métricas, que exibiu valores que apontam para a ocorrência de tal, que se concerne as 

métricas de forma (MSI e MFRACT), heterogeneidade (MPS e NumP) e bordas (TE). Assim, 

pode-se constatar que ao longo dos anos, houve alteração significativas para a classe de 

assentamentos rurais, evidenciando o desenvolvimento da agricultura familiar, podendo ou 

não estar sendo praticado a agroecologia, que idealiza a preservação e gestão adequada de 

recursos naturais.  

 Nisso, é possível associar a reforma agraria e a conservação ambiental. Um exemplo 

no qual há um suporte de incentivos compreendendo organizações não governamentais, 

universidades, órgãos do estado, cooperativas dos assentamentos e movimento social é o 

Pontal de Paranapanema, no estado de São Paulo. Tais incentivos levam as famílias dos 

assentamentos rurais, localizadas no entorno do Parque Estadual Morro do Diabo, a adotarem 

práticas que promoveram a evolução de corredores ecológicos e zonas de amortecimento 

entre fragmentos naturais da região, práticas como o plantio consorciado de espécies 

florestais nativas e exóticas (CARVALHO, 2006), além de ser fonte de geração de 

mercadorias para consumo interno e manutenção da capacidade produtiva em longo prazo 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2013). 

 Dessa forma, compreende-se que os índices da paisagem podem ser analisados 

separadamente, permitindo concluir fatos isolados. Porém, podem e devem ser analisados 

em conjunto, permitindo a caracterização das estruturas da paisagem de forma completa e 

em diferentes níveis, fornecendo informações mais confiáveis e íntegras. 
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