


I Encontro Científico do PEC & APAMAN2

governo do estado do rio de janeiro
Cláudio Bonfim de Castro e Silva | Governador

secretaria de estado do ambiente – seas
Thiago Pampolha Gonçalves | Secretário de 
Estado do Ambiente

instituto estadual do ambiente – inea
Philipe Campello Costa Brondi da Silva | Presidente 
Leonardo Daemon| Diretora de Licenciamento  
Ambiental – dirlam 
Fabio Costa | Diretoria de Pós-Licença - dirpos
João Eustáquio Nacif Xavier | Diretoria de Biodiversidade, 
Áreas Protegidas e Ecossistemas – dirbape
Jorge Eduardo Barreto de Andrade | Diretoria de Gente e 
Gestão - dirgges 
Hélio Vanderlei Coelho Filho | Diretoria de Segurança Hídrica 
e Qualidade Ambiental - dirseq
Daniel Moraes de Albuquerque | Diretoria de Recuperação 
Ambiental - dirram
Maurício Carlos Araújo Ribeiro | Procurador-chefe 
Andrei Veiga | Gerente de Unidades de Conservação

parque estadual cunhambebe - pec
Jessica Tavares Maia | Gestora

conselho consultivo pec-apaman
Sandra Maria de Oliveira Cunha | Secretária 

organizadores do encontro
Jessica Tavares Maia | Gestora pec-apaman
Sandra Maria de Oliveira Cunha | Secretária ccpec-apaman
Clarice Costa Gomes Pinto | inea/ dirbape
Bruno Cid Crespo Guimarães | inea/ dirbape
Simone Cabral Fontes dos Santos | inea/ dirbape

colaboradores
Aline Schneider | inea/ dirbape
Arthur Prizo | inea/ dirbape
Marcela Angelloti | inea/ dirbape
Ivan Cobra | Coordenador pec/inea/ dirbape
Paulo Simplício | Guarda Parque pec/inea/ dirbape
Geraldo Espinola | Conselheiro pec/ furnas
Ulisses de Oliveira | Conselheiro pec-apaman/ porto sudeste
Celma Azevedo | Conselheiro pec-apaman
Lamounier Erthal | Conselheiro pec-apaman
Monica Ricther | Conselheira pec-apaman

Este encontro foi organizado pelo Grupo de 
Trabalho do Conselho Consultivo do PEC e 
APAMAN, com apoio do Núcleo de Pesquisa, da 
Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 
Ecossistemas do Inea.



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  3

O Parque Estadual Cunhambebe (PEC) foi criado em junho 
de 2008, possui 38.053 hectares de área, sendo o segundo 
maior parque do estado do Rio de Janeiro administrado pelo 
Inea. Sua criação obteve fundamento na proposta de proteger 
uma importante porção de Mata Atlântica que liga o corredor 
Tinguá – Bocaina, bem como a proteção da biodiversidade do 
sul Fluminense. A Área de Proteção Ambiental Estadual de 
Mangaratiba (APAMAN) foi criada em 12 de março de 1987, 
abrangendo uma área de aproximadamente 25 mil hectares, 
estando, grande parte dessa área, sobreposta pelo PEC. 

As pesquisas científicas nas unidades de conservação (UCs) 
são de grande importância para a geração de conhecimento, 
que fundamentarão as tomadas de decisão do órgão para o 
estabelecimento de estratégias de gestão com maior eficácia 
para a conservação dos ecossistemas naturais, buscando 
também promover ações que possam conectar as pessoas às 
UCs de forma harmônica, objetivando minimizar os conflitos 
entre ambas.

Portanto, é com grande alegria que lançamos os Anais do I 
Encontro Científico do PEC e APAMAM, acreditando que o 
evento poderá estimular mais pesquisas nas nossas UCs.

Andrei Veiga dos Santos
Gerente da Gerência de Unidades de Conservação do Inea
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Lima, E. T.2 ,Silva, C. D.3 ,Varela, C. A.4
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engagrotrindade@gmail.com
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Resumo
A espécie Miconia albicans (Sw.) Triana é um arbusto que 
apresenta folhas com lâmina coriácea, face adaxial glabro, 
verde-escuro, abaxial albo-ferruginosa, flores brancas e fruto 
do tipo baga. Além dos benefícios proporcionados através de 
suas propriedades medicinais citados por diversos autores, o 
gênero de Micônia pertencente a familia das melastomataceae 
apresenta grande potencial para ser incluida na lista de 
espécies sugeridas para a recuperação e áreas degradadas 
(RAD) dadas as observações de sua ocorrência natural 
nessas regiões. O presente trabalho tem como objetivo 
oferecer alternativa para a contenção de encostas buscando 
a correlacionar a espécie com as áreas de encostas em 
um recorte no contexto de Mata Atlântica Fluminese nos 
municípios de Engenheiro Paulo de Frontin-RJ e Paracambi-
RJ através do processamento de imagens do satélite CBERS-
4A em software de geoprocessamento (QGIS) realizando o 
cruzamento de diversos fatores edafoclimáticoas. Espera-se 
fornecer subsídios para identificação do gênero através de 
imagens geoprocessadas inferindo sua ocorrência em futuras 
áreas de estudos.

Palavras-chave: 
Miconia albicans, Canela de Velho, Áreas de Encostas.

Introdução
É importante tecer observações a respeito da espécie Miconia 
albicans (Canela de Velho) ante a sua ocorrência natural as-
sociadas a outras espécies nestas regiões, sob a perspectiva, 
de recuperação de áreas degradada em encostas, provocan-
do deslizamento de solos e respectivas quedas de barreiras. 
Destaca-se também a importância e benefícios da Canela de 
velho - Micônia albicans no auxílio como planta medicinal (Tua 
Saúde, 2021) atuando na saúde humana efeitos proporciona-
dos através de suas propriedades medicinais, cujos temas 
são abordados por diversos pesquisadores, dentre eles a re-
dução de açúcar no sangue, eliminação de gordura no fígado, 
dores crônicas nas articulações dentre outros inúmeros be-
nefícios. Visando reunir um conjunto de observações em di-
versas áreas de interesse científico, julga-se necessário sua 
identificação, ante a importância que a espécie possui na área 
medicinal descrita (Pieroni, L. G et al, 2011) e a hipótese de 
que poderá atuar de forma espontânea, na recuperação de 
áreas degradadas, (Albuquerque, et al, 2013) primando pela 
prevenção da degradação ambiental, seja por fatores naturais 
ou antrópicos mitigando seus efeitos.

Materiais e Métodos
As observações e tomadas de decisão quanto às áreas de 
estudo proposta foram iniciadas no dia abril de 2020 e em 

Ocorrência natural de 
Miconia albicans em áreas 
de encostas no contexto de 
Mata Atlântica Fluminense: 
municípios de Engenheiro 
Paulo de Frontin-RJ e 
Paracambi-RJ 
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27/04/2021 as plantas foram observadas em várias fases do 
período vegetativo (Fotos 1a). Foram coletadas as coordena-
das dos espécimes nas áreas do Sítio Kairós, no Bairro Lago 
Azul, Engenheiro Paulo de Frontin e em áreas de encostas, às 
margens da Estrada RJ 127, entre os municípios e Engenhei-
ro Paulo de Frontin-RJ e Paracambi-RJ em 29/09/2021, data 
esta em que apresentava-se em plena floração (Foto 2a).

Utilizou-se um aparelho Smartfone instalado com versão 
beta/teste do aplicativo para o Android 10 e 11. Versão dispo-
nível no Play Store CR Campeiro 7 - GPS Dados - Versão 3.0 
projeto de extensão rural desenvolvido por (Réquia, 2013) sob 
orientação do professor Enio Giotto, através do laboratório de 
Geomática do Departamento de Engenharia Rural da Univer-
sidade Federal de Santa Maria-RS, auxiliou na coleta de dados 
como: latitude, longitude, altitude de 15 pontos nas áreas de 
interesse gerando a tabela de dados (Tabela 1).

Foto 1a: Período vegetativo

Fonte: Acervo pessoal do autor

Foto 2a: Período de Floração (Set-Nov) 

Fonte: Acervo pessoal do autor

Para o imageamento da área, utilizamos produtos gerados do 
CBERS-4A, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, 
(Didgi,2021) por apresentar sensores que visam oferecer gra-
tuidade e qualidade nas imagens com resoluções espaciais 
de 2 m pancromática e 8 m multiespectral.

Para que se possa ao final, realizar a identificação da ocorrên-
cia do gênero de Miconia, adotou-se ferramentas de geopro-
cessamento, bem como observações a campo aplicando os 
indices e metodologia: proposto por (Rouse et al., 1973).

1. NDVI do inglês (Normalized Difference Vegetation Index) - 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada.

Segundo (Rouse et al., 1973), o NDVI permite identificar a pre-
sença de vegetação e caracterizar sua distribuição espacial, 
sendo útil para o acompanhamento da evolução ou degrada-
ção de uma determinada área. Quando aplicado através da 
equação realça as propriedades da vegetação permitindo es-
tabelecer atividade fotossintética.

NDVI = Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
Nir = Recflectividade da banda do infravermelho próximo
Red = Recflectividade da banda do vermelho

27/04/2021 as plantas foram observadas em várias fases do 
período vegetativo (Fotos 1a). Foram coletadas as coordena-
das dos espécimes nas áreas do Sítio Kairós, no Bairro Lago 
Azul, Engenheiro Paulo de Frontin e em áreas de encostas, às 
margens da Estrada RJ 127, entre os municípios e Engenhei-
ro Paulo de Frontin-RJ e Paracambi-RJ em 29/09/2021, data 
esta em que apresentava-se em plena floração (Foto 2a).

27/04/2021 as plantas foram observadas em várias fases do 
período vegetativo (Fotos 1a). Foram coletadas as coordena-
das dos espécimes nas áreas do Sítio Kairós, no Bairro Lago 
Azul, Engenheiro Paulo de Frontin e em áreas de encostas, às 
margens da Estrada RJ 127, entre os municípios e Engenhei-
ro Paulo de Frontin-RJ e Paracambi-RJ em 29/09/2021, data 
esta em que apresentava-se em plena floração (Foto 2a).

NDVI = ((Nir - Red) / (Nir + Red))
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Coleta de Dados a Campo de Espécimes de Miconia albicans

Foto Local Latitude Longitude Altitude (m) Ident.

1 Sítio Kairós -22.548871231265366 -43.651444148272276 597 Topo da Encosta

2 -22.549291206523776 -43.65109168924391 601

3 -22.54951525479555 -43.651149021461606 610

4 -22.550308601930737 -43.65232198499143 598

5 -22.550303195603192 -43.65231368690729 601 Encosta Queimada

6 -22.550272517837584 -43.65221385844052 597 Rebrota do Cambará

7 -22.550335717387497 -43.652622727677226 602 Canela de Velho no Formigueiro

8 -22.548870937898755 -43.65240396000445 595 Planta Isolada em Frente à Casa

9 Estrada do Lago Azul -22.551069385372102 -43.65923252888024 534 Encosta em Frente ao Lago

10
RJ 127 - Estrada 

 Paracambi x Vassouras
-22.56713204551488 -43.68848159909248 299 Encosta Subida da Serra

11 -22.578175119124353 -43.686261316761374 198 Subida da Serra de Paracambi - 1

12 -22.582221776247025 -43.68873900733888 136 Subida da Serra de Paracambi - 2

13 -22.583546242676675 -43.690231908112764 120 Subida da Serra de Paracambi - 3

14 -22.592177633196115 -43.692103335633874 70 Haras

15 -22.581767 -43.688136 126 Descida da Serra (Street View)
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2. SAVI do inglês (Soil Adjusted Vegetation Index) - Índice de 
vegetação Ajustada ao Solo.

É um fator de correção aplicado ao NDVI proposto por Huete 
(1988), a fim de reduzir os efeitos dos ruídos apresentado nas 
imagens proveniente do solo, como, cor, variação e a umidade, 
pois uma vez sendo aplicado o fator água, sua coloração ten-
derá a mudar de acordo com sua classe alterando assim seu 
grau de reflectância.

SAVI = Índice de vegetação Ajustada ao Solo
Nir = Recflectividade da banda do infravermelho próximo
Red = Recflectividade da banda do vermelho
L = Fator de ajuste
L assumi valores de 0,25, 0,5, ou 1,0.

3. Coeficientes Kappa
Para a classificação supervisionada (pixel a pixel) da área 
mapeada, utilizaremos o Coeficiente Kappa (Cohen, 1960) que 
mede o grau de concordância da classificação digital da imagem 
com a verdade de campo associando a técnica da Máxima 
Verossimilhança, ponderando as distâncias entre a média dos 
níveis digitais das classes valendo-se parâmetros estatísticos.

Resultados e Discussões
Fundamentando as hipóteses da ocorrência natural observa-
se sua Rusticidade contribuindo para a contenção de uma 
encosta as margens da RJ-127 Estrada Paracambi-Vassouras 
(Fotos 3a, 4a, 5a, 6a).

Levando-se em consideração a importância da canela de ve-

SAVI = (( Nir - Vermelho) / (Nir + Vermelho + L)) x (1 + L)

Foto 3a: Contenção de encosta RJ-127

Fonte: Acervo pessoal do autor

Foto 4a: Alteração fisiografica (corte)

Fonte: Acervo pessoal do autor

lho, este trabalho busca sua identificação através de imagens 
geoprocessadas estando este trabalho em andamento no 
processamento das imagens, uma vez que o tempo de revisita 
do satélite já ocorreu, porém novas imagens ainda não estão 
disponíveis para download no site da Divisão de Geração de 
Imagens (DGI) do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).
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Conclusão
Este trabalho, ainda em andamento, aborda um método de 
identificação do gênero de Mecônio aplicando os índices de 
NDVI, SAVI realizando-se por fim a classificação supervisionada 
dos pontos coletados, validando o classificador através do 
índice Kappa ou de exatidão global, através de imagens de 
satélite. Espera-se poder identificar a planta objeto de estudo 
em qualquer outra área de interesse técnico-científico.

Foto 5a: Profundidade do sistema radicula

Fonte: Acervo pessoal do autor

Foto 6a: Degradação natural

Fonte: Acervo pessoal do autor
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Resumo
O Parque Estadual Cunhambebe (PEC) constitui um dos mais 
importantes remanescentes de Mata Atlântica do estado. 
Apesar disso, ainda é escasso o conhecimento sobre a diver-
sidade de sua fauna. O objetivo do presente estudo foi avaliar 
a composição, a riqueza e a abundância e densidade relativas 
das espécies da herpetofauna do PEC. O estudo foi realizado 
no período de fevereiro/2019 a dezembro/2020. Os dados fo-
ram coletados utilizando quatro métodos de amostragem em 
campo e um método indireto. Foram registradas 74 espécies 
de anfíbios anuros, sendo três ameaçadas, correspondendo a 
37,5% da riqueza de anfíbios anuros reconhecida para o es-
tado. Para os répteis foram registradas 40 espécies, sendo 39 
Squamata e um Testudinae, representando 26,8% da riqueza 
de répteis ocorrente para o estado. Os resultados demons-
tram a importância do PEC para a conservação de anfíbios e 
répteis no estado do Rio de Janeiro e para a Mata Atlântica. 
Constituem contribuição fundamental para o Plano de Manejo 
e indicam a necessidade da continuidade do monitoramento 
da herpetofauna do PEC em longo prazo.

Palavras-chave: Herpetofauna; Mata Atlântica; Costa Verde

Introdução
O Parque Estadual Cunhambebe (PEC) possui elevadas 

representatividade e relevância para a diversidade biológica 
da Mata Atlântica do estado, dadas a sua extensão e a 
posição estratégica como área de conexão entre outros 
contínuos florestais. Assim, estudos que pretendam avaliar 
a diversidade de fauna presente nesta UC são fundamentais, 
principalmente com grupos pouco investigados e/ou que 
apresentam endemismos e novas descrições recorrentes 
como é o caso dos anfíbios e répteis. Além de permitirem 
um diagnóstico mais aprofundado da diversidade biológica 
existente na área, contribuirão para o aumento do 
conhecimento sobre a diversidade dos remanescentes de 
Mata Atlântica do estado. 

O presente estudo teve por objetivo analisar a composição e 
estimar a riqueza e a abundância e densidade relativas das 
espécies de anfíbios e de répteis do PEC, bem como avaliar 
a ocorrência de espécies endêmicas e exóticas para o bioma 
e ameaçadas para o país e o mundo. Constitui a primeira 
etapa de um projeto em longo prazo que pretende monitorar 
e aprofundar o conhecimento sobre a ecologia das espécies 
da herpetofauna da região. 

Metodologia
O presente estudo foi realizado no período de fevereiro/2019 
a dezembro/2020. As coletas ocorreram em várias áreas, co-

Ugalde 1, M.R.; Kiefer 2, M.C.

1Universidade Federal Fluminense; mrugalde@id.uff.br
2Universidade Federal Fluminense; mckiefer@id.uff.br

Diversidade e Ecologia de 
Anfíbios e Répteis do 
Parque Estadual Cunhambebe
Rio de Janeiro, Brasil



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  16

brindo pontos localizados em Floresta Ombrófila Densa de 
terras baixas, submontana e montana, áreas brejosas e rios 
(Curumim, Véu da Noiva, Vale do Sahy, Rio da Prata, Ponte 
Bela, Portobello, Pedra Chata,  RERP e Ingaíba).

Os dados foram coletados utilizando quatro métodos de 
amostragem em campo e um método indireto (Dados 
Secundários). Dois dos métodos utilizados em campo 
(Encontro Ocasional e Coleta por Terceiros) foram 
considerados complementares porque não possuem um 
esforço amostral padronizado, resultando na coleta de 
dados de forma aleatória. Os métodos principais foram a 
Procura Visual Limitada por Tempo e a Parcela. No método 
de Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) (HEYER et al., 
1994), o pesquisador percorre transecções de 30 minutos 
procurando espécimes em todos os microhabitats acessíveis. 
O esforço amostral total realizado foi de 119h30, sendo 19h30 
no período diurno e 35h30 no período noturno na estação 
chuvosa (total = 55 horas) e 32h30 no período diurno e 32h 
no período noturno na estação seca (total = 64h30). O método 
de Parcela (Quadrat) (JAEGER & INGER 1994) consiste em 
cercar com lona (altura de 0,5m) uma área de 5m por 5m, 
totalizando 25m². As parcelas são montadas ao final da tarde e 
amostradas no período noturno. Foram utilizadas 18 parcelas, 
sendo 225m2 em cada estação, totalizando 450m2 de chão de 
floresta amostrado. O Encontro Ocasional (EO) compreende a 

captura de espécimes encontrados aleatoriamente durante 
os deslocamentos dos pesquisadores na área de estudo. 
A Coleta por Terceiros (CT) inclui os espécimes capturados, 
achados mortos ou fotografados por outras pessoas. O 
método de Dados Secundários (DS) compreendeu a busca 
e a compilação de dados de ocorrência de espécies através 
de revisão bibliográfica, da coleção educativa do PEC e de 
consulta à porção digitalizada da Coleção Herpetológica 
do Museu Nacional, RJ. Foram considerados dados com 
ocorrência confirmada nos limites do PEC e de sua Zona de 
Amortecimento (ZA).

Os espécimes coletados foram mortos com anestésicos, fi-
xados com formol 10% e preservados em álcool 70% (licença 
INEA Nº 003/2019).

Resultados e Discussões

Anfíbios
As amostragens em campo resultaram em 45 espécies de 
anfíbios anuros, pertencentes a 10 famílias, incluindo três 
registros novos para o PEC: Boana albopunctata, Ololygon 
obtriangulata e Paratelmatobius gaigeae, sendo este o regis-
tro mais a leste da espécie no estado do Rio de Janeiro. As 
maiores abundâncias foram obtidas para Thoropa miliaris 

(19,6%), Haddadus binotatus (13,3%), Adenomera marmora-
ta (11,9%), Ischnocnema parva (6,5%), Rhinella ornata (5,1%) 
e Leptodactylus latrans (4,9%). A densidade populacional foi 
estimada para oito espécies. As maiores foram obtidas para 
I. parva (3,3 ind/100m2) e (2,4 ind/100m2). As demais espé-
cies tiveram densidades de 0,2 ind/100m2 (um espécime em 
apenas uma parcela). A densidade total de anuros no PEC foi 
de 7,0 ind/100m². A consulta aos Dados Secundários incluiu 
32 espécies à anurofauna do PEC e da ZA, um aumento de 
71% na riqueza em relação à amostragem em campo. 

Em conjunto, dados primários e secundários confirmam a 
ocorrência de 74 espécies de anfíbios anuros para o PEC e 
a ZA, o que representa 37,5% da riqueza de anfíbios anuros 
reconhecida para o estado. De acordo com a Lista Vermelha 
de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (IUCN, 2020), 
Aplastodicus eugenioi possui status de Quase Ameaçada 
(NT), Chiasmocleis lacrimae de ameaçada (EN), Paratelma-
tobius gaigae é classificada como Dados Deficientes (DD) e 
Dendrophryniscus lauroi ainda não foi avaliada em virtude de 
sua recente revalidação taxonômica, mas teve distribuição 
relativamente restrita. Nenhuma espécie listada consta no 
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(ICMBio, 2018). Além de P. gaigeae, três espécies apresentam 
ocorrência restrita ao PEC e sua região, pois possuem locali-
dade tipo para a área: Cycloramphus lithomimeticus, Ololygon 
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angrensis e Phasmahyla cruzi. Outras seis foram registradas 
apenas na ZA: Dendropsophus berthalutzae, D. meridianus, 
Scinax crospedospilus, Leptodactylus mystacinus, Physalae-
mus olfersi e Pithecopus rhodei.

Considerando a relação espécie-área (CONNOR & MCCOY, 
1979) e comparando os resultados deste estudo com aque-
les de longa duração obtidos para remanescentes florestais 
do estado e que possuem áreas menores, como a REGUA 
(71 espécies; ALMEIDA-GOMES ET AL., 2014) e o PARNASO 
(86 espécies; CARVALHO-E-SILVA ET AL., 2020), é possível 
sugerir que a riqueza de anfíbios anuros do PEC seja maior 
do que a registrada até o momento. 

Répteis
As amostragens em campo resultaram no registro de 22 es-
pécies de répteis Squamata no PEC, sendo cinco espécies de 
lagartos distribuídas em cinco famílias e 16 espécies de ser-
pentes pertencentes a cinco famílias. As maiores abundân-
cias foram registradas para o lagarto Salvator merianae (n = 
6) e as serpentes Bothrops jararaca (n = 5) e Erythrolamprus 
miliaris (n = 4). As demais espécies tiveram abundâncias 
variando entre um e três indivíduos. Os Dados Secundários 
possibilitaram o acréscimo de 18 espécies de répteis à her-
petofauna do PEC e da ZA, aumentando a riqueza em 81,8%.
 

Em conjunto, dados primários e secundários indicam uma 
riqueza de 40 espécies de répteis para o PEC e ZA, sendo 
39 Squamata e um Testudinae. Esse número representa 
26,8% da riqueza de répteis do estado (26,1% dos Squama-
ta) e 13,3% da riqueza de répteis conhecida para a Mata 
Atlântica. Destas, cinco (22,7%) são consideradas endêmicas 
deste bioma: o lagarto Gymnodactylus darwinii e as serpen-
tes Bothrops jararacussu, Chironius laevicollis, Echinanthera 
cephalostriata e Xenodon neuwiedi. A lagartixa Hemidactylus 
mabouia foi a única espécie exótica amostrada na área do 
PEC. Foi encontrada na travessia do Vale do Sahy e próximo 
à sede da RERP, além de observada na ZA. É considerada ge-
neralista e pode ser encontrada em restinga e floresta, mas 
geralmente está associada à áreas alteradas com influência 
humana (ROCHA et al., 2011). Portanto, não há indícios con-
fiáveis da presença da mesma em áreas mais preservadas 
do PEC, sendo necessária a continuidade das amostragens 
para monitoramento da situação. Nenhuma das espécies 
está inserida, atualmente, em categorias de ameaça da Lis-
ta Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN 
(IUCN, 2020) e do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Amea-
çada de Extinção (ICMBio, 2018). 

A riqueza de répteis Squamata registrada (40) é próxima do 
valor encontrado para a REGUA (37), importante remanes-
cente florestal do estado e que foi objeto de um estudo em 

longo prazo (ALMEIDA-GOMES et al., 2014). Porém, conside-
rando a extensão da área ocupada pelo PEC e a maior difi-
culdade para amostragem de serpentes e lagartos em áreas 
de floresta na Mata Atlântica, é esperado que a riqueza des-
se grupo seja superior à obtida até o momento. 

Conclusões
Os dados do presente estudo demonstraram a importância 
do PEC para a conservação de anfíbios e répteis no estado 
do Rio de Janeiro e para a Mata Atlântica. As informações 
obtidas constituem contribuição fundamental para o Plano 
de Manejo e indicam a necessidade da continuidade do mo-
nitoramento da herpetofauna em longo prazo. Tal estratégia 
possibilitará inventariar novas áreas, principalmente aque-
las acima de 1.000 m de altitude, bem como monitorar esses 
grupos, especialmente em relação à presença de espécies 
exóticas, ameaçadas e de ocorrência restrita.
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Resumo
A redução da vegetação original e consequente fragmentação 
da paisagem acarretam profundas mudanças no funciona-
mento dos ecossistemas. No Brasil, um dos biomas mais afe-
tados pela fragmentação é a Mata Atlântica, considerado um 
hotspot para a conservação da biodiversidade e que hoje abri-
ga um grande número de espécies ameaçadas de extinção. O 
Brachyteles arachnoides (E. Geoffroy, 1806), o muriqui-do-sul, 
destaca-se nesse cenário como o maior primata das Améri-
cas e endêmico da Mata Atlântica. Classificado como espécie 
ameaçada pela IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) e pelas listas nacionais de espécies ameaçadas, 
o muriqui é hoje símbolo dos esforços e da importância da 
conservação do Bioma da Mata Atlântica. Pouco se sabe sobre 
o status do muriqui no Estado do Rio de Janeiro, o que vem a 
ser uma grande lacuna no conhecimento sobre a ocorrência, 
distribuição, ecologia e ameaças para os últimos grupos deste 
primata. Além do Rio de Janeiro, o muriqui-do-sul também é 
encontrado nas matas de São Paulo e extremo norte do Pa-
raná. No Rio de Janeiro, encontra-se ameaçado pela perda de 
seu habitat e pela caça, e sobrevive, até onde se sabe, apenas 
em algumas poucas áreas escarpadas de difícil acesso, in-
cluindo as Unidades de Conservação (UCs) do Estado. 

Palavras chave: Brachyteles, Unidades de Conservação, extinção.

Introdução
Poucos são os estudos sobre o muriqui no Estado do Rio de 
Janeiro (RJ), portanto, seu status de conservação atual per-
manece uma incógnita. A espécie sofre ameaças pela frag-
mentação do habitat, caça constante e riscos de introduções 
de doenças exóticas. Destaca-se que o Rio de Janeiro é a úni-
ca Unidade Federativa a abrigar em suas florestas as duas 
espécies: o muriqui do sul (Brachyteles arachnoides) e o muri-
qui do norte (Brachyteles hypoxanthus). Atualmente, no Rio de 
Janeiro, em apenas oito UCs, podemos confirmar a presença 
do muriqui: Parques Nacionais Serra dos Órgãos, Bocaina e 
Itatiaia, Parques Estaduais Três Picos, Desengano e Cunham-
bebe, Reserva Ecológica Estadual da Juatinga e Reserva 
Ecológica de Guapimirim, APA Federal Cairuçu. Na Reserva 
Biológica Federal do Tinguá e Parque Estadual Pedra Selada 
recebemos alguns relatos da presença do muriqui. . Estima-
-se que em poucos anos poderá estar extinto no Estado.  Em 
ordem de importância, a quantificação da população rema-
nescente foi dada como a primeira meta do plano de ação do 
muriqui, elaborado pelo comitê de conservação dos muriquis 
em junho de 2008 (CPB-ICMBIO) sendo esta ação prioritária 
para a conservação do muriqui. 

Os muriquis ou monos-carvoeiros (Brachyteles spp. Primates) 
pertencem à família Atelidae. Comparado a outros primatas 
do novo mundo, Brachyteles é o que apresenta o maior porte 

Conservação do 
Muriqui (Brachyteles app) 
no Rio de Janeiro
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sendo que seu peso adulto frequentemente atinge de 12 a 15 
kg (AGUIRRE, 1971; PERES, 1994). Considerados pertencen-
tes a um gênero monotípico por vários anos (AGUIRRE, 1971), 
os muriquis são hoje separados em duas espécies, o muri-
qui-do-sul (Brachyteles arachnoides), que ocorre nos estados 
do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo (RYLANDS et al., 1997; 
KOEHLER et al., 2002; GARCIA, 2005); e o muriqui-do-norte (B. 
hypoxanthus), que ocorre nos estados de Minas Gerais, Bahia 
e Espírito Santo (MENDES et al., 2005).  Os muriquis são en-
dêmicos do bioma da Mata Atlântica (sensu AB’SABER, 1977) 
e, originalmente, apresentavam uma vasta distribuição geo-
gráfica, com uma população estimada em cerca de 400.000 
indivíduos (AGUIRRE, 1971; MITTERMEIER et al., 1987). A esti-
mativa da população atual é de menos de 3.400 animais (JE-
RUSALINSKY et al., 2011 A extinção do muriqui, em grande 
parte de seu território, está associada à destruição de seu ha-
bitat e ao fato de que, devido ao seu grande porte, o muriqui 
tem sido historicamente abatido por caçadores como fonte de 
carne (AGUIRRE, 1971; MITTERMIER et al., 1987). Além disso, 
cada vez mais, há riscos de introduções de doenças exóticas 
com a proximidade de moradores e suas criações (e.g. gado) 
às matas onde ainda ocorrem os muriquis (BREVES, 2010).

Materiais e Métodos
As localidades de ocorrência, registro ou citação da espécie 

foram obtidas de relatos históricos, artigos científicos, livros 
especializados e por meio de trabalho de campo além de es-
parsas observações mais atuais “in loco”. Bases de dados dis-
poníveis on line e em bibliotecas de obras raras foram consul-
tadas. A ocorrência da presença do muriqui-do-sul no Rio de 
Janeiro foi estabelecida principalmente a partir do consolida-
do organizado por Aguirre (1971). 

Resultados e Discussões
No Rio de Janeiro, os primeiros trabalhos de levantamento 
remontam aos anos 60-70, quando Aguirre (1971) realizou 
um levantamento de campo em todo o sudeste brasileiro, 
incluindo o Rio de Janeiro. Na época, Aguirre estimou ainda 
haver entre 650 e 849 indivíduos no Rio de Janeiro, restritos 
a seis localidades. Outras inciativas para a conservação fo-
ram tomadas por Adelmar F. Coimbra-Filho e Alcides Pissi-
natti, ambos os diretores do Centro de Primatologia do Rio de 
Janeiro (CPRJ-INEA). Porém, levantamentos sistemáticos de 
campo só foram retomados nos anos 90 por (GARCIA, 2005) e 
(CUNHA et al., 2010). Em 2009 relatamos um grupo de apro-
ximadamente 40-50 muriquis na região do Paquequer (Fig 1), 
em Teresópolis (BREVES et al., 2009).

Em outro levantamento preliminar de populações de muriquis 
na Reserva Ecológica da Juatinga (2011) e no Parque Estadual 

dos Três Picos (2012), confirmamos a presença destes prima-
tas nessas áreas, por meio de vestígios (BREVES et al., 2013). 
Durante uma incursão à região do Pico Cairuçu (Reserva Eco-
lógica da Juatinga, Paraty) em 2011, recebemos o relato de 
antigos moradores que existia uma competição de caça aos 
muriquis até o final dos anos 80-90.

Figura 1:Brachyteles arachnoides, Parque Nacional Serra dos Órgãos, PARNASO, 2008. 

Foto: Labanca, 2008

Em outra incursão, também em 2011, na Estação Ecológica 
Estadual do Paraíso (Guapimirim), verificamos vestígios 
diretos (fezes) e constatamos a presença de inúmeros ranchos 
de caçadores. Em uma de nossas expedições ao Parque 
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bando de 15 muriquis foi avistado, fotografado e filmado no 
interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) em 
2014 por Felipe Brandão. Em 2015 tivemos a oportunidade 
de avistar um grupo de muriquis nesse mesmo parque. 
Infelizmente a caça é ainda extremamente praticada nessa 
região, prejudicando muito a sobrevivencia dos muriquis e de 
outras especies. 

Destaca-se a presença do muriqui do norte no Parque Nacio-
nal do Itatiaia (AZIMOFF, 2015). Sendo assim o Rio de Janeiro 
é o unico estado no momento a possuir as duas espécies de 
“Brachyteles” no Brasil. 

Uma grande ação para se preservar o muriqui foi a aprova-
ção de uma grande pesquisa no estado do Rio de Janeiro em 
2013 e publicado no Diario Oficial Estadual. Esse estudo inti-
tulado como: Projeto de Conservação do Muriqui (Brachyteles 
spp.), no Rio de Janeiro: Diagnóstico da Situação da Especie 
para a Elaboração do Plano de Ação Estadual (BREVES et. al., 
2013) com o intuito de se determinar o status da conserva-
ção da espécie no Rio de Janeiro (i.e. quantas e onde estão as 
populações remanescentes dessa espécie, qual o tamanho e 
composição sexo-etária das mesmas, quais as características 
ecológicas de seus habitat e quais as ameaças a que estão su-
jeitas) para elaborar um plano de ação estratégico para a sua 
conservação no Rio de Janeiro. Infelizmente por falta de verba 

Estadual do Cunhambebe em 2014 (Fig 2), em Mangaratiba, 
confirmamos com antigos moradores que o nome muriqui se 
deve ao macaco. 

Figura 2: Parque do Cunhambebe, 2014. 

Foto: Breves, 2014.

Alem disso recebemos uma gravação de vocalização de 
muriquis enviada por um biologo que mapeava as trilhas no 
parque. Outro relato que reforça a biodiversidade desconhecida 
do Parque do Cunhambebe foi o de um guia da região que 
constatou o abate de uma onça pintada por caçadores. Um 

o projeto não foi adiante, desde então o projeto sofreu diver-
sas modificações e aguarda uma oportunidade de realiza-lo.

 
Conclusões 
Desta forma, faz-se necessário esse estudo supracitado 
extenso para mapeamento da ocorrência atual da espécie no 
Estado e, principalmente, das condições de risco as quais a 
espécie se encontra. Somente de posse destes dados poderá 
ser construído um plano eficaz e eficiente para a proteção 
da espécie. Certamente, deverá se considerar a realidade 
do Estado e esse plano deverá fortalecer mais as ações 
prórativas, preventivas e subsidiárias à perda da cobertura 
vegetal e biodiversidade nas áreas de ocorrência da espécie. 
Deve-se ter clara a urgência das ações para conservação que 
deverão ser subsidiadas pela pesquisa científica, mas não por 
ela substituída.
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Resumo
O aumento da temperatura dos oceanos em decorrência das 
mudanças climáticas vem impactando a fauna marinha, ha-
vendo uma alteração em sua abundância e padrões de ocor-
rência. O cavalo-marinho Hippocampus reidi pode ser encon-
trado em águas costeiras rasas, especialmente em estuários 
e algumas populações dessa espécie são tolerantes a flutua-
ções de fatores físicos e químicos da água, apresentando es-
tabilidade em sua dinâmica e sazonalidade na sua estrutura 
populacional. Entretanto, a influência do El Niño nas popula-
ções de cavalos-marinhos é desconhecida. O presente estu-
do investigou a variação na estrutura de uma população de 
H. reidi entre 2015 e 2017 na área norte da Ilha de Guaíba, 
destacando sua possível relação com a anomalia térmica as-
sociada ao fenômeno El Niño. O monitoramento foi realizado 
por transecções contínuas mensais, registrando diversos pa-
râmetros populacionais. O presente estudo encontrou corre-
lação entre o evento El Niño e a densidade de H. reidi na Ilha 
de Guaíba, porém não houve influência na estrutura popula-
cional. Esses resultados sugerem que as anomalias térmicas 
causadas pelo El Niño no Atlântico Sul podem desencadear 
um comportamento de migração nas espécies estudadas, 
proporcionando uma grande agregação durante esse período 
na Ilha de Guaíba.

Palavras chave: Anomalia térmica, Hippocampus reidi, costão 
rochoso, emergência de plântulas. 

Introdução 
As mudanças climáticas vêm provocando a intensificação de 
fenômenos naturais (WOLF et al., 2020) gerando modificações 
nas respostas ecológicas de diversas espécies (ARAÚJO et al., 
2018). Essas mudanças climáticas têm como uma das suas 
consequências o aumento da temperatura dos oceanos, con-
siderado um dos maiores impactos sobre a biodiversidade, 
tendo em vista a limitação da capacidade fisiológica individual 
de cada espécie em tolerar variações térmicas (SUNDAY et al., 
2012). Portanto, existe uma tendência de que as espécies se 
desloquem em direção aos polos em busca de maior conforto 
térmico (HASTINGS et al., 2020). 

Essa estratégia vem sendo reportada para peixes de maneira 
recorrente, em que, durante períodos de El Niño, onde as mu-
danças são mais severas, as espécies modificam sua ampli-
tude de ocorrência e abundância (ATTRIL et al., 2002), além de 
alterar também seu ciclo reprodutivo, taxa de crescimento e, 
até mesmo, seu nível trófico (PERRY et al., 2005). 

Os cavalos-marinhos podem ser encontrados em áreas de 
águas rasas e atualmente são reconhecidas 46 espécies (LOU-
RIE et al., 2016). Diversas dessas espécies são listadas como 
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vulneráveis na Lista Vermelha da IUCN com base no declínio 
da área ou na qualidade de habitat (VINCENT et al., 2011). No 
Brasil existem três espécies, das quais Hippocampus reidi é a 
espécie mais abundante (ROSA et al., 2007). Essa espécie vem 
apresentando um decréscimo populacional nos últimos trinta 
anos, principalmente devido à pressão causada pelo homem 
através da pesca, da destruição de habitat, da coleta para 
aquariofilia e da medicina popular (ROSA et al., 2005; ROSA 
et al., 2011). A espécie H. reidi está inserida na Lista Vermelha 
de Espécies Ameaçadas da IUCN (2017) com status “near thre-
atened” e na Lista de Espécies Ameaçadas do estado do Rio 
de Janeiro e no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada 
de extinção como “vulnerável” (MAZZONI et al., 2000; ICMBio, 
2018). Por isso, essa espécie necessita de um plano de gestão 
de forma que se possa conservá-la em ambiente natural.  

Dessa forma o objetivo geral do presente estudo foi investi-
gar a variação da estrutura populacional do cavalo-marinho 
Hippocampus reidi ao longo dos anos de 2015 a 2017 na re-
gião norte da Ilha Guaíba, destacando possíveis influências da 
temperatura da água associada ao fenômeno do El Niño. 

Material e métodos 
A Ilha Guaíba localiza-se no município de Mangaratiba, sob as 
coordenadas 23o 00´S e 44o 02´ O, no estado do Rio de Janeiro. 

A área está inserida dentro da Área de Proteção Ambiental de 
Mangaratiba. O monitoramento dos cavalos-marinhos foi rea-
lizado em três sítios da face norte da Ilha Guaíba, localizados 
nos costões rochosos das praias da Tapera, Raposa e Aguada.

O monitoramento foi realizado através de quatro transecções 
contínuas com dimensões de 20 x 4 m em cada área. Durante 
as transecções, os indivíduos encontrados foram identificados 
quanto à espécie de acordo com a morfologia descrita por LOU-
RIE et al (2004). O sexo foi identificado de acordo com a presen-
ça de bolsa incubadora na região ventral (macho) ou a ausência 
dessa estrutura (fêmeas). O comprimento de cada indivíduo foi 
aferido, assim como o estágio reprodutivo (LOURIE, 2003). 

Todos os cavalos-marinhos foram catalogados através da fo-
to-identificação da coroa (FRERET-MEURER et. al, 2013), a fim 
de estabelecer a taxa de recaptura das áreas.  Através do 
modelo de Jolly-Seber foi calculado uma estimativa para o 
tamanho populacional.

A influência do fenômeno El Niño na população estudada 
foi avaliada através da correlação dos dados de anomalia 
de temperatura reportados pelo Índice do Atlântico Sul 
Tropical (IAST), disponível no Centro de Previsão Climática da 
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), e os 
parâmetros populacionais. 

Resultados e discussões 
A Ilha Guaíba mostrou uma alta densidade de H. reidi nos três 
anos de estudo, tendo média de 0.55 ± 0.35 ind.m-2. Através 
da estimativa populacional de marcação e recaptura para po-
pulações abertas, calcula-se que essa população tenha pos-
sivelmente cerca de 3.099 cavalos-marinhos. Os resultados 
encontrados para a Ilha Guaíba mostraram uma densidade po-
pulacional muito elevada, sendo até o momento o estudo de 
monitoramento populacional a longo prazo com maior densi-
dade no mundo para a espécie H. reidi dentre as pesquisas já 
publicadas. A taxa de recaptura de machos e fêmeas não mos-
trou indício de diferença significativa (Risco relativo = 0.844; p 
= 0.256), indicando que a probabilidade de recaptura de ambos 
os sexos é semelhante. 

Os dados de aumento de temperatura da superfície do mar re-
portados pelo Índice do Atlântico Sul Tropical (IAST) indicam 
um elevado aumento de temperatura em 2015 e 2016, sendo 
mais intenso a partir dos meses de agosto/setembro/outubro 
de 2015 e voltando a reduzir entre os meses de fevereiro/mar-
ço/abril de 2016. A partir disso, o aumento de temperatura da 
superfície dos oceanos e a densidade de cavalos-marinhos na 
porção norte da Ilha Guaíba indicaram uma correlação positiva 
(r = 0,550; p = 0,0005). A variação da densidade populacional foi 
representada por um aumento súbito na população de cavalos-
-marinhos no segundo ano de estudo, seguido da redução para 
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o padrão anterior. Esses dados, aliados à baixa taxa de recaptu-
ra, indicam que possivelmente exista um ciclo de deslocamento 
das populações de uma região para outra e que teoricamente 
esses animais usaram a ilha Guaíba como área de passagem 
para dentro e fora da baía de Sepetiba.

A razão sexual total observada foi de 1:1, com uma 
tênue flutuação ao longo dos anos, porém sem diferença 
significativa entre a razão de machos e fêmeas (F = 
1.635; p = 0.217), e também entre os períodos chuvoso e 
seco de todos os anos de estudo (χ2= 0.0004; p = 0,945). 
Além disso, a razão sexual e a variação de temperatura 
não evidenciaram correlação (r2 = 0.009; p = 0.954).

A proporção de jovens e adultos indicou que a reprodução dessa 
população é contínua ao longo do ano.  A abundância de juvenis 
e  o aumento da temperatura da superfície do mar (IAST) não mos-
traram evidências de correlação entre si (r2 = 0.041; p = 0.240).

Conclusões
O presente estudo indica uma influência do fenômeno climático 
El Niño sobre a densidade do cavalo-marinho H. reidi que ocorre 
na Ilha Guaíba, no entanto, não houve influência sobre sua estru-
tura populacional.

Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer à Vale AS, ISBio Soluções e 
Serviços Ambientais e à Universidade Santa Ursula pelo apoio 
logístico, tal como a Nayara Okada pelo auxílio em campo.

Referências bibliográficas
KENNISH, M.J. 1990. Ecology of estuaries: Anthropogenic ef-
fects. CRC Press (Nome da revista ou similar em itálico e ne-
grito). Boca Raton. 494pp. (Arial 11, justificada, espaçamento 
simples entre linhas, nomes dos autores em letra maiúscula). 
Se a referência possuir mais de um autor, as regras serão as 
mesmas e os autores deverão estar separados por ponto e 
vírgula. Após o(s) autor(es) colocar o ano de publicação. As 
referências devem ser escritas em ordem alfabética.

ARAÚJO, F.G; Teixeira, T.P.; GUEDES, A.P.P.; AZEVEDO, M.; PES-
SANHA, A. 2018. Shifts in the abundance and distribution of 
shallow water fish fauna on the southeastern Brazilian coast: 
a response to climate change. Hydrobiologia, 814: 205–218. 
doi:10.1007/s10750-018-3537-8. 

ATTRILL, M.; POWER, M. 2002. Climatic influence on a marine 
fish assemblage. Nature, 417: 275-278. doi:10.1038/417275a.
FRERET-MEURER, N.V.; ANDREATA, J.V.; ALVES, M.A.S. 2013. 
Seahorse Fingerprints: a new individual identification techni-
que. Environmental Biology of Fishes, 96 (12): 1399–1405.

FRERET–MEURER, N.V.; FERNÁNDEZ, T.C.; OKADA, N.B.; VACCA-
NI, A.C. 2018. Population dynamics of the endangered seahor-
se Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 in a tropical rocky reef 
habitat. Animal Biodiversity and Conservation, 41: 345-356.



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  26

FRERET-MEURER, N.V.; VACCANI, A.C.; FERNÁNDEZ, T.C.; OKA-
DA, N.B. 2018. A snapshot of a high density of seahorse popu-
lation in a tropical rocky reef. Journal of Natural History, 52: 
1571–1580.

HASTINGS, R.A.; RUTTERFORD, L.A.; FREER, J.J.; COLLINS, 
R.A.; SIMPSON, S.D.; GENNER, M.J. 2020. Climate Change Dri-
ves Poleward Increases and Equatorward Declines in Marine 
Species. Current Biology, 30 (8): 1572 – 1577.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extin-
ção: Volume VI – Peixes.  MMA. Brasília.

IUCN–International Union for Conservation of Nature. Red List 
of Threatened Species. 2017. http://www.iucnredlist.org/.

LOURIE, S.A.; FOSTER, S.J.; COOPER, E.W.T.; VINCENT, A.C.J. 
2004. A Guide to the Identification of Seahorses. University of 
British Columbia and World Wildlife Fund. Washington D.C..

LOURIE, S.A.; POLLOM, R.A.; FOSTER, S.J. 2016. A global re-
vision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Ac-
tinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography 
with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 
(1): 1–66. doi:10.11646/zootaxa.4146.1.1 PMID: 27515600.

LOURIE, S.A. 2003. Measuring seahorses. Technical Report 
Series, 4: 1- 15.

MAZZONI, R.; BIZERRIL, C.R.S.F.; BUCKUP, P.A.; CAETANO, M.; 
FILHO, O.; FIGUEIREDO, C.A.; MENEZES, N.A.; NUNAN, G.W.; TA-
NIZAKI-FONSECA, K. 2000. Peixes. In: BERGALLO, H.G.; ROCHA, 
C.F.D.; ALVES, M.A.S.; VAN SLUYS, M. editors. A Fauna ameaça-
da de extinção do Estado do Rio de Janeiro. Editora da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 63-73pp.

PERRY, A.; LOW, P.; ELLIS, J.; REYNOLDS, J. 2005. Climate 
Change and Distribution Shifts in Marine Fishes. Science, 308: 
1912-1915. doi:10.1126/science.1111322.

ROSA, I.L.; ALVES, R.R.N.; BONIFÁCIO, K.M.; MOURÃO, J.S.; OSÓ-
RIO, F.M.; OLIVEIRA, T.P.R.; NOTTINGHAM, M.C.2005. Fishers’ 
knowledge and seahorse conservation in Brazil. J Ethnobiolo-
gy and Ethnomedicine, 1(12): 1-15. 

ROSA, I.L.; OLIVEIRA, T.P.R.; CASTRO, A.L.C.; MORAES, L.; XA-
VIER, J.H.A.; NOTTINGHAM, M.C.; DIAS, T.L.P.; BRUTO-COSTA, 
L.V.; ARAÚJO, M.E.; BIROLO, A.B.; MAI, A.C.G.; MONTEIRO-NE-
TO, C. 2007. Population characteristics, space use and habitat 
associations of the seahorse Hippocampus reidi (Teleostei: 
Syngnathidae). Neotropical Ichthyology, 5: 405–414.

ROSA, I.L.; OLIVEIRA, T.P.R.; OSORIO, F.M.; MORAES, L.E.; CAS-
TRO, A.L.C.; BARROS, G.M.L.; ALAVES, R.R.N. 2001. Fisheries 
and trade of seahorses in Brazil: historical perspective, cur-
rent trends, and future directions. Biodiversity and Conserva-
tion, 20: 1951-1971.

SUNDAY, J.M.; BATES, A.E.; DULVY, N.K. 2012. Thermal toleran-
ce and the global redistribution of animals. Natture Climate 
Change, 2: 686–690.

VINCENT, C.J.; FOSTER, S.; KOLDEWEY, H.J. 2011. Conserva-
tion and management of seahorses and other Syngnathi-
dae. Journal of Fish Biology, 78: 1681–1724. doi:10.1111/j.
1095-8649.2011.03003.x

WOLF, J.; WOOLF, D.; BRICHENO, L. 2020. Impacts of climate 
change on storms and waves relevant to the coastal and ma-
rine environment around the UK. MCCIP Science Review, 132-
157.  doi:10.14465/2020.arc07.



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  27

Amorim¹, L. J. T.; Costa², A.J.S.T.

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lotrindaderj@gmail.
com
² IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Universi-
dade Estadual de Campinas, ajcostageo@gmail.com.

Resumo
Esse trabalho é resultado do projeto de dissertação que está 
em andamento, intitulado “As Geotecnologias no rompimento 
do marco temporal: Apropriação da técnica na autogestão de 
povos e comunidades tradicionais”. Os povos e comunidades 
tradicionais ainda resistem, lutam pelo seu reconhecimento e 
território, defendendo sua cultura e práticas, porém um dos 
grandes instrumentos que acompanham a evolução da nossa 
sociedade, os mapas, são muito utilizados no reconhecimen-
to dessas terras e também, no apagamento desses povos. A 
Cartografia Social, busca ajudar esses povos a recuperar sa-
beres, demandas, conflitos, formas de trabalho e de vida, a 
partir de suas próprias elaborações cartográficas sobre suas 
comunidades de forma participativa. Logo, objetivo do pre-
sente artigo é analisar por meio da experiência com cartogra-
fia social, o caso dos conflitos territoriais da comunidade de 
remanescentes de quilombo da Santa Justina, localizada no 
município de Mangaratiba, comprovando que a apropriação 
da técnica de cartografar ensinada a esses povos, podem aju-
dá-los a compreender melhor a dinâmica do Estado durante 
a demarcação de suas terras, podendo assim qualificá-los a 
se automapear

Palavras chave: Conflitos Territoriais, Quilombola, Cartografia 
Social

Introdução
No Brasil existem quilombolas, ciganos, matriz africana, se-
ringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, 
comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, ri-
beirinhos, caiçaras, entre outros povos e comunidades que se 
enxergam pertencente dos costumes tradicionais. Sabemos 
que o Brasil foi fruto de uma invasão europeia. Logo, esses 
povos e comunidades tradicionais que resistem por muitos 
anos a lutar pelo seu território que consequentemente a luta 
é para manter sua tradição e cultura enfrenta diretamente a 
força do Estado e poderosos empresários. Diante disso, a co-
munidade Quilombola de Santa Justina já está no processo de 
titularização, sendo que seus conflitos ainda são muito acirra-
dos. Perante ao resultado dos estudos feitos pelo INCRA, hoje 
a comunidade é composta por 69 famílias que lutam pelo seu 
território identificado por estudos antropológico, possuin-
do 1.358,5317 hectares. Esse grupo passa por um processo 
de expropriação causada por uma empresa, a Ecoinvest, li-
gada a políticos e empresários que invadiram sua área em 
2011 quando o Plano Diretor Municipal, transformou áreas de 
conservação ambiental em áreas de expansão urbana. Com 
isso, a empresa alega ter comprado a área para fazer lote-
amentos e implementaram em pouco tempo um sistema de 
controle de forma violenta do território por meio de seguran-
ças que andam armados e pedágio aos verdadeiros donos do 
território controlando assim a entrada e saída de moradores. 

Conflitos Territoriais e 
Cartografia Social: 
o caso da Comunidade 
Quilombola da Santa Justina, 
Mangaratiba – RJ
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Diante disso, falarmos de conflitos territoriais e demarcação, 
remetemos aos mapas. Essa ferramenta carrega os interes-
ses políticos e ideológicos, e o seu manuseio pode ocasionar 
múltiplas finalidades e objetivos. Ao longo do tempo, esse 
conhecimento foi sendo cada vez mais distanciado da popu-
lação, concentrando de forma estratégica nas mãos da elite 
dominante, e consequentemente centralizou este poder nas 
mãos do Estado/Nação. Essa dissociação funciona como uma 
estratégia eurocêntrica para a “valorização do saber ao servi-
ço da expansão do progresso e do capitalismo, indissociáveis 
entre si na época da expansão colonial” (RODRIGUES, 2005, 
pg. 3). Utilizando da metodologia da Cartografia Social, onde 
a mesma ajuda esses povos a recuperar saberes, demandas, 
conflitos, formas de trabalho e de vida, a partir de suas pró-
prias elaborações cartográficas sobre suas comunidades de 
forma participativa. Dando a eles, a autonomia e apropriação 
desse conhecimento na gestão de seu território. Logo, o ob-
jetivo dessa pesquisa é analisar por meio da experiência com 
cartografia social que será realizada na comunidade Santa 
Justina comprovando que a apropriação da técnica de carto-
grafar ensinada a esses povos, podem ajudá-los a compre-
ender melhor a dinâmica do Estado durante a demarcação 
de suas terras, podendo assim qualificá-los a se automapear.

Materiais e métodos
Com base na criação dos mapas, sabemos que existem diver-
sas formas de representação gráfica no mundo, a cartografia 
social por exemplo é uma maneira de cartografar com intuito 
de dar voz e visibilidade a grupos subalternos que foram apa-
gados nos mapas oficiais. A Cartografia Social se dá de forma 
conjunta com a metodologia da pesquisa participante/partici-
pativa/ação/militante, a partir de suas próprias elaborações 
cartográficas sobre suas comunidades, ou seja, de forma par-
ticipativa e colaborativa. Logo, saindo desse conceito, podemos 
utilizar da metodologia da Cartografia social, com a elaboração 
de oficinas, rodas de conversa e outras maneiras para passar 
a determinada comunidade tradicional o saber científico, ocor-
rendo uma troca de saberes entre o científico e o empírico.

Resultados e Discussões
Os povos e comunidades tradicionais que compõe o 
território, está sendo massacrados e atingidos pelo contágio 
descontrolado do COVID-19. Com isso, até o momento da 
pesquisa estou fazendo um levantamento bibliográfico em 
torno das temáticas de mapeamentos participativos, conflitos 
de terra em solo brasileiro, a história da cartografia, e sobre 
as geotecnologias.  Além disso, encontro algumas dificuldade 
na comunicação com membros da comunidade quilombola da 
Santa Justina já que o sinal de internet e telefonico é precario 

em seu territorio. 

Importante ressaltar que no Brasil, a demarcação de territó-
rios de remanescentes de Quilombola é subsidiada por dois 
órgãos governamentais, a Fundação Cultural Palmares (FCP), 
dado pelo § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887 de 2003, que tem 
como competência a emissão de certidão às comunidades 
quilombolas e sua inscrição em cadastro geral, e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é a autar-
quia competente, na esfera federal, pela titulação dos territó-
rios quilombolas. Não há artigos sobre a comunidade, e estou 
em busca de informação por noticiais sobre seus conflitos por 
meio da internet. Logo, a comunidade estudada tem seu re-
conhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 2016 e 
inicia o processo de titularização, porém o mesmo foi negado 
no ano de 2019 pelo superintendente do Incra, Cássio Rodrigo, 
que suspendeu o processo de titulação da comunidade, des-
considerando a certificação pela FCP. Ano passado, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária estabelece a RDTI 
(Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação), que é o 
processo que dá início ao estudo para titularização das terras 
Quilombolas pelo INCRA, publicando apenas esse ano o edital 
sobre a 1ª publicação do RDTI.
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Conclusão
Indo além de um mapeamento de localização desses povos, 
a Cartografia Social pode funcionar como uma importante 
ferramenta metodológica, além de um instrumento de luta, 
resistência e identidade de comunidade e povos tradicionais. 
Para essa pesquisa ela significa a possibilidade de construir 
um mapa produto da comunidade de Remanescentes de qui-
lombo Santa Justina, que pode servir de apoio na titulariza-
ção. Destacando-se que a Cartografia Social pode ser mais 
um instrumento de luta para o reconhecimento cultural e ter-
ritorial do quilombo.
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Resumo
Este resumo expandido busca abordar sobre alguns dos 
processos relacionados à construção das identidades humanas, 
estruturas que configuram a vida e dão sentido ao território a 
partir de suas propriedades geográficas, históricas, religiosas, 
ambientais, biológicas, produtivas e de poder. Características 
conectadas que dão sentido à formação das sociedades, seus 
projetos culturais, estruturas e estratos sociais. (CASTELLS, 
2002). Nesse sentido, é válido corroborar que território 
e identidade são conceitos que sustentam (constroem e 
reconstroem) concomitantemente, de acordo com as demandas 
humanas e ambientais.

Em particular, este resumo trata de maneira extremamente 
breve alguns pontos abordados pelo autor principal durante 
sua participação na mesa de Governança e Conflitos socioam-
bientais durante o I encontro científico vinculado a estes anais, 
ao apresentar o Território Identitário de Itaguaí-TIdI, região lo-
calizada na Zona Metropolitana / Costa Verde do Estado do Rio 
de Janeiro - Brasil, buscando debater sobre alguns dos pro-
cessos de desterritorialização em curso na região, mudanças 
exógenas que impactam diretamente coletivos rurais locais de 
agricultores familiares e pescadores artesanais.

Palavras chave: Território. Comunidades tradicionais. Território 
da Identidade de Itaguaí

Introdução
O território Identitário de Itaguaí - TIdI, possui ao longo de sua 
extensão, 5 comunidades de agricultores familiares e 3 de pes-
cadores artesanais, subdivididos em 7 sub-territórios rurais. 
Coletivos que desenvolvem suas práticas com base em dinâ-
micas socioeconômicas e culturais particulares, realizadas na 
predisposição do bioma local, onde é comumente observada a 
utilização de técnicas de produção e negociação próprias do lu-
gar. Com base nessa premissa, foram estabelecidos algumas 
questões centrais abordadas, como: a) Buscar estabelecer o 
TIdI como espaços de construções singulares, socioeconômi-
cas e histórico-culturais; b) Identificar e apresentar as comu-
nidades tradicionais de pescadores artesanais e agricultores 
familiares existentes nos sub-territórios do TIdI; c) Descrever 
as transformações exógenas ao local que levaram o territó-
rio a processos de desterritorialização; d) Propor alternativas 
sustentáveis   e solidárias (novas ou em curso) que, a partir do 
interesse e da participação da sociedade civil local, promovam 
ações com o objetivo de mitigar e / ou amortizar os processos 
de desterritorialização em curso no território.

Diante dessas análises, entende-se que a existência de uma 
cadeia de transformações exógenas, com perfil predatório e 
principalmente mercadológico, por si só, já gera uma série de 
impactos socioeconômicos e histórico-culturais no território, 
levando a um processo agudo de desterritorialização o que afe-

Debate sobre o 
Território identitário de 
Itaguaí– TIdI: Processos 
de Desterritorialização de 
espaços rurais
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ta múltiplas dimensões das comunidades tradicionais locais de 
TIdI. Essas questões são o resultado de uma série de proble-
mas, dos quais se destacam: a) as transformações abruptas 
do espaço, estimuladas pela injeção de capital público-privado, 
estritamente voltado para empresas industriais e portuárias e 
megaempresas, resultando num desequilíbrio de poderes que 
favorece a fragmentação social e o abandono gradual das tradi-
cionalidades face às pressões dos novos poderes económicos; 
b) ausência / falta de políticas públicas eficazes voltadas para 
as comunidades tradicionais locais; c) O surgimento de áreas 
de exploração mineira e aterros sanitários no mesmo território, 
comprometendo diretamente as áreas rurais e as economias 
das comunidades tradicionais; d) o surgimento de múltiplos 
processos de fragmentação local, principalmente nos aspectos 
socioeconômicos, bióticos e histórico-culturais do território.

No geral a apresentação (durante o I congresso científico) trata 
sobre premissas principais, onde destaca-se: a) O território que 
sofre graves processos exploratórios exógenos, comumente 
relacionados com a injeção de capital nacional e internacional, 
por vezes ignorando as normas legais vigentes; b) Transforma-
ções abruptas do espaço que acabaram por conduzir a uma 
substituição forçada da identidade sociocultural e económica 
natural das comunidades tradicionais locais, resultando na 
fragmentação e desarticulação dos seus arranjos produtivos 
locais; c) ações incipientes de políticas públicas e sociais par-

ticipativas e dialógicas não TIdI; d) Nos dá condições socioam-
bientais que já estão à beira da irreversibilidade.

No geral o trabalho brevemente citado, buscou analisar quatro 
grandes complexos (industrial, portuário e extrativista) existen-
tes no território, investigando se (e como) essas empresas e 
megaempresas impactam no cotidiano dos agricultores fami-
liares e pescadores artesanais, observando estritamente essas 
múltiplas formas de pressão. Além de buscar por fim sugerir 
ações que possam auxiliar na construção de propostas a se-
rem aplicadas (a partir do interesse da população local) como 
ponto de partida para a promoção de alternativas mitigadoras, 
com perfis sustentáveis   e solidários.

Metodologia
O método utilizado foi o etnográfico, técnica que tem a ca-
racterística de avaliar as interações humanas (MOREIRA; 
CALEFFE, 2006), a fim de buscar desenvolver mecanismos 
que respondam às questões e aos problemas formulados 
criticamente da forma mais completa possível. (GIDDENS, 
2012). Contar com a metodologia de pesquisa qualitativa, um 
suporte em consonância com os fundamentos do método 
(etnográfico), a partir de uma interação entre o pesquisador 
e o cidadão local, valorizando o cotidiano dos sujeitos, bem 
como a promoção das características socioculturais locais. 

De forma que o próprio pesquisador se torne parte integran-
te do processo de produção do conhecimento (mesmo que 
haja um distanciamento científico), priorizando continua-
mente as expressões tradicionais e os temas de destaque 
(pescadores artesanais e agricultores familiares).

Em particular, a etnografia é utilizada como “a tarefa de nos 
descondicionarmos de nossos sistemas de classificação 
acadêmica na compreensão de conhecimentos e técnicas 
desenvolvidas pelo homem em relação ao meio ambiente em 
diferentes culturas” (CAMPOS, 2002, p. 10), de valorização do 
conhecimento empírico como gerador de produção de conhe-
cimento e ponto de partida do processo de pesquisa. Nessa 
perspectiva, foram aplicadas as técnicas de a) análise do-
cumental e bibliográfica / telemática; b) observação partici-
pante; ec) entrevistas semiestruturadas (ANGROSINO, 2009), 
com o objetivo de promover a avaliação do “contexto, histó-
ria, relações, representações [...] dos diversos informantes e 
o uso das diversas técnicas de coleta de dados que os acom-
panham a pesquisa do trabalho”(MINAYO, 2010, p. 28-29).

A observação participante realizada durante toda a pesquisa 
foi composta de uma entrevista semiestruturada, cujo obje-
tivo é contextualizar o tema proposto e provocar a discus-
são. Essas ações tiveram como ponto culminante a criação 
de um sistema de quadro gráfico, dividido em quatro par-
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tes, além da criação de uma matriz analítica de impactos do 
território (apresentados durante o evento), onde se buscou 
compreender a partir da hermenêutica e do posicionamento 
dos sujeito-objeto. Que se expressa em signos, significados 
e percepções individuais sobre o que é questionado. Com o 
único propósito de obter resultados inéditos que busquem 
apresentar os principais problemas socioambientais do TIdI, 
bem como uma perspectiva particular de articulações que 
possam melhorar a qualidade de vida da população local.

Resultados e Discussões
Dentre os resultados obtidos, vale destacar a evidência de di-
versas formas de impactos socioambientais e socioeconômi-
cos sobre o TIdI, fruto de décadas de sobreposição econômica 
e exploração de recursos humanos e naturais, para os quais 
diversos fatores transformaram o território em “A região pe-
riférica [...] que recentemente se tornou alvo de interesses 
econômicos, estratégicos e geopolíticos, ancorada em um 
complexo de megaempresas com alto potencial de impacto 
socioambiental ”(PACS, 2016, p. 9).

Os principais resultados desta pesquisa foram obtidos a partir 
do cruzamento de dados gráficos, analisados   e referenciados 
nas entrevistas semiestruturadas, realizadas entre os meses 
de outubro e novembro de 2020, sendo possível destacar 

brevemente os seguintes impactos: a) a crescente privatização 
dos recursos naturais; b) ocupação irregular de espaço por 
empresas e / ou megaempresas; c) legitimação da exploração 
pelo agente público; d) conivência de poderes públicos (em 
diferentes escalas) sobre práticas ilegítimas perpetradas por 
empresas e / ou megaempresas no território; e) problemas 
de saúde relacionados aos impactos ambientais; f) processos 
agudos de gentrificação; f) degradação do ecossistema local; 
g) violência física e emocional na população tradicional e 
na comunidade local; h) estrangulamento das atividades 
econômicas naturais das comunidades locais tradicionais; i) 
contaminação da Baía de Sepetiba, rios e afluentes do entorno; 
j) perda da identidade e territorialidade das comunidades 
tradicionais locais; l) estrangulamento das atividades 
pesqueiras; m) extinção gradual das atividades da agricultura 
familiar; n) empobrecimento do solo; o) processos de 
sedimentação em diferentes escalas; p) destruição iminente 
do patrimônio histórico, entre outros.

Esses crimes demonstram uma realidade onde a sociedade 
civil e o bioma local são meramente explorados e deixados 
a margem, acentuada por um desamparo socioeconômico e 
estrutural, também indica um processo de gestão social mui-
to baixo, carência de políticas públicas e sociais, além de ex-
pressar um cenário em que a infraestrutura pública e outras 
ações sociais são colocadas em segundo plano. Isto posto, so-

mados às demais dificuldades descritas e verificadas, é pos-
sível afirmar que o espaço está perdendo forma, desnaturan-
do-se esse transformando em curto espaço de tempo em um 
não-lugar, onde os atores locais são forçados a se adaptarem 
a esta nova realidade imposta, ou simplesmente são expulsos 
de seus lugares de origem

Conclusões
Conclui-se que o território vem perdendo progressivamente 
as suas características originais culturais, históricas, am-
bientais, sociais e econômicas, devido a uma sobrevaloriza-
ção do mercado, onde a TIdI foi/é o objeto da ação de um con-
junto de empreendimentos e megaempresas (com anuência 
e incentivo de entes públicos), resultando em uma série de 
impactos socioambientais diversificados, alterando signifi-
cativamente as territorialidades, ruralidades e tradicionali-
dades desses espaços, colocando em risco a sobrevivência 
das comunidades tradicionais existentes no território .

O problema inicialmente conjecturado foi evidenciado sen-
do possível comprovar: (a) vários casos de gentrificação em 
escala crescente, (b) processos de sedimentação variados, 
(c) perda constante de territorialidade e ruralidade das co-
munidades locais tradicionais, (d) supressão das economias 
originadas na área local, (e) degradação dos ecossistemas, 
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(f) privatização dos recursos naturais, (g) deterioração do 
bioma local, (h) contaminação do solo, ar, rios e mares da 
região, entre outros.

Esses resultados vão ao encontro de um dos problemas 
apontados nesta pesquisa, em que o território apresenta (de 
fato) um avançado processo de desterritorialização (embora 
em níveis diferentes, dependendo do tipo de impacto e do 
terreno observado), principalmente na região. o que se re-
fere a uma sequência escalar de ocupação e transformação 
abrupta do espaço, intensificada após a chegada (principal-
mente) dos complexos industriais e portuários à região.

Os resultados obtidos confirmam os pressupostos inicial-
mente levantados, que incluem a execução de processos ex-
ploratórios exógenos ao local, conduzindo a uma degradação 
permanente dos espaços naturais, transformação abrupta 
do local e a aniquilação das identidades socioculturais dos 
espaços rurais do TIdI, além de apresentar um cenário de 
profundas falhas nas estruturas de processos participati-
vos, em que o poder econômico vem ditando e criando sua 
própria agenda de prioridades no espaço. Com um caráter 
estritamente neodesenvolvimentista, conduzindo o território 
a um agudo processo de desterritorialização, desmoronando 
sua identidade histórico-natural e suas bases socioeconô-
micas, principalmente das comunidades tradicionais que há 

séculos ocupam esses espaços.

Afirma-se que é necessário implantar instâncias participa-
tivas, a partir de atores locais, que atuem de forma interco-
nectada (entre órgãos de governo, sociedade civil e demais 
atores envolvidos), a fim de promover uma reterritoriali-
zação com caráter dialógico como promoção de processos 
de revitalização do território, sendo este o motor da gestão 
social, do controle social e da cidadania deliberativa, cujos 
instrumentos são dissociáveis, na medida em que o sujeito é 
valorizado como protagonista ao longo do processo inteiro. 

Por fim, pergunta-se: quem são os verdadeiros beneficiários 
desses processos degradantes no território? Quem se bene-
ficia? Quais são os interesses particulares envolvidos? Esse 
crescimento econômico em detrimento da saúde socioam-
biental é saudável para quais camadas político-econômicas? 
A própria resposta está impregnada da percepção final a que 
conduz esta pesquisa, na qual se pode observar que os prin-
cipais beneficiários são, na verdade, os conglomerados in-
dustriais nacionais e internacionais, os principais acionistas 
do mercado financeiro, os políticos dos partidos eleitos que 
utilizam. a posição de benefício privado, por vezes sem rosto, 
escondida atrás de uma cortina de sociedades por quotas - 
Ltda. e corporações- SA, que por vezes nem conhecem pes-
soalmente o território de que lucram e destroem.

É possível afirmar que se não forem aplicadas medidas em 
curto e médio prazo para mitigar os múltiplos impactos sofri-
dos por esses espaços, eles podem sofrer irreversivelmente 
o aniquilamento de seu espaço-tempo (CASTELLS, 1996), o 
que culminaria na destruição de seu espaço, seu bioma e 
o colapso das comunidades tradicionais que ainda existem 
no local, que iriam sendo transformadas irreversivelmente 
enquanto zona de sacrifício em detrimento da vida humana.
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Resumo
O Parque Estadual Cunhambebe (PEC) vem sendo alvo do 
interesse de estudiosos e pessoas que se identificam com a 
promoção de práticas interativas de conservação, interpreta-
çãoambiental e turismo, voltados aos componentes físicos de 
sua paisagem. O PEC possui importância significativa na Costa 
Verde do Estado do Rio de Janeiro, seja pelos aspectos físicos 
que formam e modelam sua beleza cênica ou como também 
por seus aspectos histórico-culturais, possibilitando uma aná-
lise da geodiversidade do Parque, a fim de fornecer subsídios 
para o aperfeiçoamento e implementação de atividades geo-
turísticas. O objetivo do presente estudo foi elaborar o mapea-
mento do índice de geodiversidade do PEC a partir do método 
de densidade Kernel, identificando as áreas de maior índice, 
propícias às atividades geoturísticas. O mapeamento resultou 
em cinco classes com os seguintes percentuais de área: mui-
to baixo (19,6%), baixo (21,6%), médio (20,5%), alto (19,3%) e 
muito alto (19%). Tal mapeamento pode subsidiar os gesto-
res na implementação de políticas públicas voltadas à inter-
pretação e educação ambiental, permitindo ações de preser-
vação (geoconservação), aliando ecoturismo ao geoturismo.

Palavras chave: Sistema de Informação Geográfica, Geodiversi-
dade, Geoturismo.

Introdução
O Parque Estadual Cunhambebe foi criado através do De-
creto Estadual nº 41.358, de 13 de junho de 2008. Possui 
uma área de 38.053,05 hectares, perfazendo um perímetro 
de cerca de 463 km, sendo a segunda maior unidade de 
conservação de proteção integral do Estado do Rio de Ja-
neiro. O parque está situado nos municípios de Angra dos 
Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí. (INEA, 2015). 

Segundo o INEA (2015), o Parque abriga rica e diversa his-
tória, sintetizando os ciclos econômicos brasileiros, sobre-
tudo pela utilização dos seus recursos naturais. Sua geo-
grafia marcada por um litoral recortado e de águas calmas, 
um relevo de serras relativamente plano e grande diversi-
dade de recursos naturais possibilitou o estabelecimento e 
conexão de núcleos de povoamento. 

São os recursos naturais e aspectos históricos e culturais 
do parque que vem sendo alvo do interesse de estudiosos 
e pessoas que se identificam com a promoção de práticas 
interativas de conservação, interpretação ambiental e tu-
rismo, voltados aos componentes físicos de sua paisagem. 

O PEC possui importância significativa na Costa Verde do 
Estado do Rio de Janeiro, seja pelos aspectos físicos que 
formam e modelam sua beleza cênica, assim como por 
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seus aspectos histórico-culturais, que subsidiam o aperfei-
çoamento e a implementação de atividades turísticas que 
venham a colaborar para o desenvolvimento da economia 
da população do entorno, como também para auxiliar na 
prática de medidas que possam auxiliar na preservação da 
Unidade de Conservação. 

O objetivo do presente estudo foi elaborar o mapeamento 
do índice de geodiversidade do PEC a partir do método de 
densidade Kernel, identificando as áreas de maior índice de 
geodiversidade e que sejam propícias para a implementa-
ção de atividades geoturísticas.

Os estudos sobre geodiversidade foram iniciados a partir 
da década de 1990, ganhando destaque os estudos sobre a 
preservação do patrimônio natural, como os monumentos 
geológicos, paisagens naturais, sítios paleontológicos, ge-
ossítios, entre outros. (SILVA, 2008).

Segundo Eberhard (1997), a geodiversidade considera a aná-
lise natural dos elementos geológicos, geomorfológicos e 
pedológicos, sendo estes parte dinâmica constante da Terra 
por meio de agentes da natureza biológica, hidrológica, geo-
lógica e atmosférica. Da mesma maneira Dixon (1996) e Shar-
ples (2002) associaram a variedade dos processos geológi-
cos, geomorfológicos e do solo a definição da geodiversidade.

Para Brilha (2005), a geoconservação abrange a conser-
vação de determinados elementos e as feições da geodi-
versidade evidenciam qualquer especificidade, com algum 
tipo de valor superlativo (científico, educativo, estético ou 
outros), sendo fundamental conhecer os valores, funções e 
benefícios que a geodiversidade proporciona.

Além de todas as contribuições que o estudo e análise da 
geodiversidade podem propiciar, contribui ainda na imple-
mentação do geoturismo. Segundo Silva (2008), o geoturis-
mo é definido como o turismo ecológico com informações 
e atrativos geológicos, descrevendo monumentos naturais, 
parques geológicos, afloramentos de rochas, cachoeiras, 
cavernas, fontes termais, ou seja, fatores abióticos com 
geodiversidade. O ecoturismo considera fatores bióticos, 
ligados a conservação ecológica, ou seja, a importância da 
conservação da biodiversidade, mas possui ligação com o 
geoturismo a partir da busca pelo desenvolvimento sus-
tentável das atividades turísticas na natureza que visam 
educação e interpretação ambiental.

Ainda sobre a viabilidade do geoturismo, Pereira (2010) 
considera que a partir da geodiversidade há o uso susten-
tável da paisagem, traduzido pelo seu valor turístico que 
somado aos valores estéticos e culturais, atrai o observa-
dor a investigar determinada paisagem proporcionando o 

aumento do seu valor científico. Além disso, as atividades 
educacionais são estimuladas a partir dessas observações, 
gerando conhecimento e funcionalidade atrativa para cien-
tistas e grupos escolares.

Material e métodos
Para elaboração do mapeamento do índice de Geodiversidade 
do PEC, foram utilizados métodos de geoprocessamento a partir 
dos seguintes materiais:

a. Software ArcGIS 10.4, com licença do Laboratório de 
Ensino do Instituto de Geografia (IGEOG) da UERJ;
b. Base cartográfica do Estado do Rio de Janeiro, na es-
cala de 1:100.000, Instituto Estadual do Ambiente (INEA) – 
2010, com limites dos municípios (Rio Claro, Itaguaí, Man-
garatiba e Angra dos Reis) que abrangem o PEC;
c. Base Cartográfica das Unidades de Conservação esta-
duais, na escala de 1:100.000, Instituto Estadual do Am-
biente (INEA) – 2010, contendo o limite do Parque Estadual 
Cunhambebe (PEC) e sua Zona de Amortecimento (2015);
d. Estrutura Geológica do Estado do Rio de Janeiro, na es-
cala de 1:400.000, Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) de 2016, contendo falhas, zonas de con-
tato,
zonas de cisalhamento e zona milonítica;
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zonas de cisalhamento e zona milonítica;
e. Litologia do Estado do Rio de Janeiro, na escala de 
1:400.000, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) de 2016, contendo as unidades geológicas;
f. Drenagem do Estado do Rio de Janeiro de 2018, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na escala de 
1:25.000;
g. Pedologia do Estado do Rio de Janeiro, Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) de 2000, na 
escala de 1:500.000;
h. Geomorfologia (Padrões de Relevo) do Estado do Rio de 
Janeiro de 2010, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na 
escala de 1:100.000;

O processo metodológico utilizado é semelhante ao de Forte et 
al. (2018) e Soares Filho (2019), que consiste em gerar mapas 
a partir da estimativa de densidade Kernel. Segundo Li et. al 
(2004), o Kernel possibilita a espacialização de dados pontuais 
através da interpolação em SIG. Segundo UFES (2012), a interpo-
lação através do método Kernel é o processo de estimar valores 
desconhecidos que estão entre valores conhecidos.

Com os planos de informação selecionados e convertidos para o 
sistema de coordenadas SIRGAS 2000 UTM ZONA 23S, a etapa 
posterior foi a sobreposição de todas as camadas dos PI em úni-
co dado através da ferramenta Overlay – Union. 

Em seguida, com todos os PI agrupados em uma única camada 
vetorial, foi utilizada a ferramenta Feature to Point. Nessa ferra-
menta são criados pontos (shapefiles) para gerar os centróides 
em cada feição, que permitem a aplicação do Kernel para calcu-
lar a densidade de pontos amostrais. Por fim, foi selecionada a 
ferramenta Kernel Density no ArcGIS. Para Soares Filho (2019), 
durante o processo Kernel uma superfície suavemente curva é 
inserida em cada ponto (centróides). O valor da superfície é mais 
alto na localização central do ponto e diminui com o aumento 
da distância do ponto, chegando à zero na distância do raio de 
busca do ponto. Com a densidade Kernel elaborada, foram de-
finidas cinco classes de índice de geodiversidade: muito baixa, 
baixa, média, alta e muito alta. Optou-se por cinco classes, pois 
abaixo desse número poderia generalizar o resultado e acima 
disso poderia fragmentar o resultado, comprometendo e criando 
possível inconsistência.

Resultados e discussões
O mapeamento do índice de Geodiversidade do PEC a partir da 
densidade Kernel foi dividido em cinco classes com os seguin-
tes percentuais de área resultantes: muito baixo (19,6%), 
baixo (21,6%), médio (20,5%), alto (19,3%) e muito alto (19%) 
(Fig. 1 e Tab. 1).
   

Figura 1 - Mapa do índice de Geodiversidade do PEC, por densidade Kernel. 

Fonte: INEA (2011), IBGE (2018), CPRM (2018).

Tabela 1: Cálculo de Área do mapa de índice de Geodiversidade por Kernel 

(PEC)

Indice Geodiversidade - kernel Percentual
Muito baixo 19,60

Baixo 21,60

Médio 20,50

Alto 19,30

Muito Alto 19,00

Total 100
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O PEC possui unidades litológicas cujas concentrações de 
“rochas aflorantes são subdivididas em três conjuntos principais: 
os gnaisses, rochas mais antigas, de idade pré-cambriana 
(&gt;540Ma), intrudidas pelos granitos cambroordovicianos 
(540-480 Ma) e, posteriormente, cortados pelos diques de 
diabásio no Mesozóico”, com superposição ao substrato rochoso 
de depósitos sedimentares inconsolidados do Cenozóico (INEA, 
2015, p. 161-162) que permitiram essa concentração (muito alto 
a alto índice) de geodiversidade (Fig. 2). O uso público intenso 
na trilha do Caminho das Águas (com mais de 1.500 km de 
extensão) permite observar nas 10 quedas d´água, poços para 
banho, além de possuir um mirante com vista para o Vale do Sahy, 
todos geomorfossítios com grande potencial para educação e 
interpretação ambiental. 

Na RJ 149 (Serra do Piloto), além do distrito de Conceição 
de Jacareí e no Vale do Rio Sahy, apresentam manchas de 
muito alto índice de geodiversidade (Fig. 1).  Esse resultado é, 
principalmente efeito da maior densidade de subíndices, em 
especial do controle litológico (lineamentos de fraturas e dobras) 
e a gelogia dessa região (FAGUNDES et al., 2018). Há o predomínio 
dos ortognaisses (Granito Mangaratiba, Granito Mambucaba e 
Granito Foliado Serra do Piloto), presente nas serras escarpadas 
e picos no interior do PEC, alguns visíveis nas RJ 149 e na 
zona costeira, compondo o Complexo Granítico Mangaratiba-
Conceição de Jacareí (GUIMARÃES, 1999).

No município de Angra dos Reis até a divisa com Rio Claro, prin-
cipalmente ao longo da rodovia RJ-155, também predominam 
diques de diabásio “de direção NNE com grandes dimensões (...),
possuindo dezenas de metros de largura e centenas de metros 
de extensão (...)” (INEA, 2015, p. 165).

Conclusões
Além dos trechos das rodovias RJ-149 e RJ-155 que cor-
tam o PEC possuírem áreas de muito alta geodiversida-
de, apresentam aspectos que aliam o patrimônio natural 
(geológico-geomorfológico e biológico) à rica diversidade 
de aspectos do patrimônio histórico-cultural, a exemplo 
da Cachoeira dos Escravos, Bebedouro e Mirante Imperial, 
presentes na Serra do Piloto.

Esses elementos podem contribuir para a implementação 
de atividades geoturísticas aliadas às ecoturísticas, com o 
objetivo de atrair frequentadores, geração de renda e de-
senvolvimento para a comunidade local no entorno do PEC.

O mapeamento do índice de geodiversidade pode subsidiar os 
gestores na implementação de políticas públicas voltadas à 
interpretação e educação ambiental (ecoturismo e geoturis-
mo), servindo ao desenvolvimento econômico local  e regional. 

As riquezas geológicas-geomorfológicas e histórico-cultu-
rais do PEC podem colaborar para o aumento do interesse 
público e participação coletiva que auxiliem nas ações de 
preservação (geoconservação) na UC.

Figura 2 - Diques de diabásio ou basáltico (formação ígnea intrusiva em 

granitos porfirídicos) direcionando a drenagem e formando quedas d´água - 

trilha do Caminho das Águas (Vale do Sahy) - PEC. 

Fonte: A autora (2019).
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Resumo
As Unidades de Conservação, áreas de preservação ambien-
tal de uso sustentável capazes de trazer à sociedade o con-
tato com a natureza, lazer e conscientização ambiental, fun-
damentais, pois as cidades crescem exponencialmente e se 
tornam as áreas verdes para atividades recreativas e espor-
tivas. O Parque Estadual Cunhambebe oferece trilhas e neste 
estudo o conhecimento sobre o perfil do seu público e a ocor-
rência de impacto antrópico no ambiente, analisa o seu papel 
através de questionário e levantamento fotográfico. O objetivo 
desta pesquisa é analisar os impactos ambientais causados 
pela visitação na Trilha da Pedra Chata situada no Parque Es-
tadual Cunhambebe (PEC)-Lídice, Rio Claro/ RJ com: Registro 
de comportamento e conduta humana ao longo da trilha; Lis-
tagem dos impactos e seus diferentes graus de interferências 
no ambiente; Descrição do perfil dos visitantes; Identificação 
das necessidades dos visitantes para orientação de condutas 
adequadas em questões ambientais do ambiente desta tri-
lha. Foram registrados impactos antrópicos e o questionário 
apresentou a percepção do público frequentador quanto ao 
ambiente da trilha.

Palavras-chave:
Unidade de Conservação, Ecoturismo, Impacto Ambiental

Maia, T. O. C.1; Marques, G. E. M.2

1Faculdades Integradas Maria Thereza
2ONG Guardiões do Mar.

Introdução
Os benefícios econômicos do ecoturismo relacionados às Uni-
dades de Conservação abrangem: o campo social e ambien-
tal, alternativas de arrecadação, diversificação da economia 
regional e diminuição de impacto sobre o patrimônio natu-
ral e cultural. A literatura indica que o acesso desordenado, 
a pouca fiscalização e a degradação ambiental estão direta-
mente relacionadas (PEDRINI, 2007).  O desafio está em 
criar atividades que funcionem como mecanismos para a 
conservação e que tragam benefícios às  comunidades en-
volvidas, com formas de proteção-conservação ambiental e 
cultural impulsionando o turismo em bases culturais ecolo-
gicamente sustentáveis (BARROS II, LA PENHA, 1994). No iní-
cio, as Unidades de Conservação no Brasil eram criadas para 
oferecer contemplação e recreação, sem base fundamentada 
para proteção dos ecossistemas (NOGUEIRA et al, 2016). Após 
a Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000) foram elaboradas regras e 
objetivos nas Unidades de Conservação. Com uma área de 
38.053,05 ha, o PEC é o 2º maior Parque Estadual do Rio de 
Janeiro abrangendo Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e 
Itaguaí (INEA, 2019) criado em junho de 2008, para assegurar 
a preservação da Mata Atlântica remanescente da região Sul 
da Serra do Mar e manter populações de fauna e flora nativas 
e refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ame-
açadas de extinção.

Impacto do uso público 
na trilha da Pedra Chata 
no Parque Estadual 
Cunhambebe, Distrito de 
Lídice, Rio Claro - RJ



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  41

Materiais e Métodos
O acesso a esta trilha fica localizado em Lídice/Rio Claro – RJ 
sendo a região mais elevada do PEC e seu cume é uma forma-
ção rochosa fica a 1590 m de altitude. A vegetação observada 
no decorrer da trilha é marcada, variando com a altitude. En-
contramos Floresta Ombrófila Densa Montana, e a fitofisio-
nomia é bem marcada, culminando com vegetação herbáce-
a-arbustiva de altitude. No cume apresenta vista panorâmica 
do Vale do Paraíba, do mar e da Pedra da Gávea, o que atrai o 
público dessa atividade (INEA, 2019), apesar de ser uma trilha 
de 3.923m. Esse grau de dificuldade fator que favorece para 
que a área se mantenha menos alterada com natureza quase 
intocada. O coleta de dados ficou delimitada do acesso a até o 
cume da TPC, tendo como público alvo os visitantes. A coleta 
de imagens de impacto antrópico foi realizada através de fo-
tografias ao longo da trilha. Os dados do perfil dos visitantes 
foram coletados de junho de 2019 a maio de 2020 através de 
questionários físicos e virtuais disponibilizados pela platafor-
ma GoogleForms (atendendo protocolos COVID19). Os partici-
pantes dos questionários tiveram acesso ao Termo de Livre 
Consentimento Esclarecido com conhecimento do conteúdo e 
destino dos dados, autorizando o uso de suas respostas. Tor-
nou-se possível a percepção, compreensão e comportamen-
to dos visitantes trazendo ao parque enriquecimento voltado 
para abertura de possibilidades de prevenção, que mitigariam 
os impactos trazidos pelo ecoturismo. Foi possível utilizar o 

estudo para futuras campanhas de sensibilização oferecen-
do sugestões para os cuidados e condutas corretas quanto 
à preservação do meio ambiente visitado. O número total de 
visitantes foi obtido através do “Livro Cume”, disponibilizado 
pelo parque e assinado por aqueles que percorrem a trilha e 
chegam ao cume da trilha e permite ao parque ter controle 
quantitativo de visitantes na área. O questionário físico foi dei-
xado no cume da trilha, os visitantes tinham acesso quando 
assinavam o “Livro Cume”. O questionário sondava dados do 
perfil do visitante, para analise do município de origem, esco-
laridade, faixa etária e ocupação principal, noção do ambiente 
explorado e das regras do parque, com espaço para manifes-
tar interesse em receber orientação, e de que forma receber 
esse conhecimento.

Resultados e discussões
A realização de registro fotográfico forneceu vestígios de im-
pactos antrópicos dos deixados durante as atividades o que 
possibilitou perceber os cuidados necessários para correção 
de condutas lesivas. O questionário revelou o conhecimento 
dos frequentadores quanto a necessidade de preservação do 
meio ambiente. Foi observado resistência em responder os 
questionários físicos - apenas três visitantes responderam. O 
questionário virtual teve maior aceitação. O Livro Cume con-
tabilizado 297 visitantes no período do estudo. A maior parte 

dos usuários da TPC se identificou como estudantes universi-
tários (50%) e graduados (16,7%).  

Maior parte dos frequentadores da TPC foram homens (75%) 
e 100% dos grupos visitantes eram formados por amigos e 
não por famílias. A cidades de Rio Claro (41,7%) e Mangaratiba 
(16,7%) foram origem de maior parte dos usuários oriundos e 
83,3% dos usuários apontou conhecer as atividades ambien-
tais oferecidas pelo PEC. 

Quanto ao número de espécies que pudessem ser observa-
dos no percurso da TPC, a maior parte dos usuários da TPC 
(58,3%) indicou existência de mais de dez espécies no percur-
so da TPC e 66,7% dos entrevistados indicou que o acesso a 
TPC foi realizado com apoio de um guia turístico. 
 
Usuários apontaram estar atento quanto às evidências de 
condutas lesivas ao meio ambiente (58,3 %), e indicaram o que 
observaram: presença de resíduos sólidos (lixo), pichações, 
desmatamento e evidências de caça.Todos os visitantes 
responderam que aceitariam participar de atividades de 
educação ambiental, antes, durante ou depois da ida à TPC, 
nenhum achou relevante receber essas atividades após 
o uso da trilha. Parte dos usuários (54,2%) indicou que os 
frequentadores da TPC retornam periodicamente a essa 
trilha: 3 vezes/ano (36 %) ou de 4 a 10 vezes/ano (18,2%). 
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Apenas uma pequena minoria desconhecia que a TPC fica 
localizada dentro de uma unidade de conservação (8,3%). Os 
entrevistados indicaram que o conhecimento da existência 
da TPC foi por meios digitais (58,3%) e por familiares (41,7%). 
Os entrevistados se dividiram entre “ter conhecimento” (50%) 
e “ignorar a existência de restrições ou normas ambientais 
exigidas para o uso desse ambiente” (47,7%). Dos 50% que 
sabiam existir restrições de uso na trilha, 75% demonstrou 
conhecimento de que não é permitida a retirada de fauna 
e flora, acampar, fazer fogueira, desmatar, deixar restos de 
alimento/mantimento, mas os demais consideraram que 
acampar não seria conduta proibida. 

Foram observados sinais de vandalismo em sinalizações da 
trilha, como lixo e inscrições (letras e pichação). No cume da 
trilha, foram encontrados sinais de acampamento e no iní-
cio ao acesso da TPC, encontramos visitantes subindo a tri-
lha com equipamentos para acampar (guarda-parques que 
acompanhavam os pesquisadores advertiram os visitantes 
sobre a proibição).

A maioria do público é masculino evidenciado neste estudo 
também foi observado no Parque Estadual de Vila Velha/Pa-
raná (NOGUEIRA, et al. 2016), o que pode estar relacionado 
à  segurança do local, uma vez que é local distante e isola-
do, contando com pouco efetivo de guarda-parques para uma 

área de tamanho considerável. Segundo Niefer e Silva (1999), 
o ecoturismo leva os visitantes a querer conhecer mais sobre 
o ambiente visitado, também evidenciado neste estudo.

Conclusões
A TPC tem difícil acesso, sua natureza está bem preservada, 
o que não a exime de receber impacto. Os visitantes questio-
nados encontraram registros de impactos como pichações, 
desmatamento e evidências de caça. Através de observação 
simples, registrada fotograficamente, foi possível encontrar 
traços de acampamentos (que não são permitidos na UC), 
vandalismo nas sinalizações e resíduos sólidos. A maior 
parte dos entrevistados demonstrou sensibilização ambien-
tal e responderam que aceitariam fazer parte de atividades 
de educação ambiental, o que pode contribuir para diminuir 
o impacto causado pelo ecoturismo. Atividades de educação 
ambiental poderiam ajudar a reduzir impactos antrópicos, 
como resíduos sólidos, o conhecimento das regras da UC e 
poderiam findar com os acampamentos na área, pois não 
existe espaço apropriado para esta finalidade o que trás ris-
co para o usuário (como acidentes) e para o ambiente (quei-
madas que poderiam surgir com a realização de fogueiras).

A TPC encontra-se bem preservada, com baixos impactos 
que podem ser previstos por meio deste trabalho, levando 

ao parque enriquecimento científico para conhecimento e 
abertura de possibilidades de prevenção, para mitigar im-
pactos trazidos pelo ecoturismo, podendo ser utilizado na 
elaboração de campanhas de sensibilização objetivando cui-
dados e condutas corretas quanto a preservação do meio 
ambiente a ser visitado, tendo em vista a aceitação de edu-
cação ambiental na amostra do público estudado.



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  43

Referências Bibliográficas
BARROS II, S. M.; LA PENHA, D. H. M. (Coord.). Diretrizes para 
uma política nacional de ecoturismo. Brasília: EMBRATUR, 
1994

BRASIL. Lei n. 9.985, 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 
225, §1o, incisos I,II,III e VII da Constituição Federal, institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 
dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm> Acesso em: 2 jun. 2020

INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. Plano de Manejo 
do Parque Estadual Cunhambebe. 2019. Disponível em: http://
www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/PEC-PM.
pdf. Acesso em: 6 jun. 2019

NIEFER, I. A.; SILVA, J. C. L. G. Critérios para um ecoturismo sau-
dável. Cadernos da Biodiversidade, Curitiba, v.2, n.1, 53-61, 1999

NOGUEIRA. et al. Perfil dos visitantes do Parque Estadual de 
Vila Velha, Paraná-Brasil. Revista Espaços, Paraná, v. 38, n. 17, 
p. 33, nov. 2016

PEDRINI, A de G. Um caminho das pedras em Educação Am-
biental. In: PEDRINI, A de G. (Org.) Metodologias em Educação 
Ambiental. Petrópolis, Vozes. p. 23-51. 2007



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  44

Souza, K. R. G.1

1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), email: 
katia.goes@gmail.com

Resumo
Após o “Mega desastre da Região Serrana” ocorrido em 2011, que 
resultou em 900 mortes e 350 pessoas desaparecida, muito se 
tem feito para desenvolver modelos preditivos que corroborem 
para identificar áreas de risco. Considerando que o risco não é um 
fato isolado, mas sim, uma consequência dos arranjos espaciais, 
sob forma de fixos e fluxos do espaço geográfico, que quando 
assentadas sob uma área com aspectos físicos desfavoráveis 
que corroboram para a deflagração do desastre ambiental. Neste 
aspecto, esta pesquisa se dedicou a desenvolver um modelo 
preditivo que considerada a superposição do risco natural (meio 
físico). O mapa de risco ambiental é o resultado do cruzamento das 
três classes de risco: natural (meio físico), social ou vulnerabilidade 
social e tecnológico. A área de estudo se insere na Região da Costa 
Verde do estado do Rio de Janeiro, na Zona de Amortecimento do 
Parque Estadual Cunhambebe (PEC). O modelo de risco ambiental 
ressaltou diversas áreas de risco ambiental, com destaque para o 
município de Angra dos Reis que se encontra em estágio avançado 
de antropização devido a ocupação desordenado do território. 
Existem também muitas áreas no município de Mangaratiba 
porém em menor escala, devido à presença das áreas de proteção 
PEC e APAMAN. 

Palavras chave:  Risco ambiental. Risco natural. Risco social. Ris-
co tecnológico. Desastre natural.

Introdução
Em todo o mundo há notícias de episódios de desastres naturais 
deflagrados por diversas origens de acordo as condicionantes 
socioambientais e econômicas de cada país. No Brasil, é comum 
desastres relacionados a deslizamentos, enchentes, incêndios, se-
cas e outros. Em 2011, Na Região Serrana do Estado do Rio de 
Janeiro, houve o maior desastre com episódios de deslizamentos 
de blocos, corrida de massa e enchentes do país, resultando em 
900 mortes e 350 pessoas desaparecidas. Esses fatos corrobora-
ram para a implementação do Programa Nacional de Prevenção 
de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNPRRDN), lançado 
pelo Governo Federal em 08 de agosto de 2012, em Brasília. A par-
tir de daí, iniciou-se o mapeamento das áreas de risco de todo o 
território nacional, o monitoramento do índice pluviométrico des-
sas áreas e implantação de sistema de alarme nas comunidades, 
visando salvas vidas. Entre 2012 e 2018, a CPRM – responsável 
pelo mapeamento de áreas de risco – já mapeou 1 377 municípios 
fazendo a setorização de áreas de risco (muito alto e alto) a movi-
mentos em massa, enchente e inundação (CPRM, 2018).

O desastre pode ser entendido como sendo o resultado da combi-
nação de ameaças/perigo, condições de vulnerabilidade e da in-
suficiente capacidade ou medidas para reduzir as consequências 
negativas e potenciais do risco (MCTIC, 2018). O desastre natural, 
como o próprio nome diz, está sempre vinculado à ocorrência de 
determinados fenômenos naturais. Estes fenômenos podem ser 

Análise de risco ambiental na 
Serra do Mar: o caso da zona 
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de ordem climático/meteorológica, geológica, biológica ou astro-
nômica. Mas também podem dar-se em decorrência da combi-
nação de dois ou mais destes fatores (UN-ISDR, 2004).  Portanto, 
entende-se que o risco precede o perigo e/ou ameaça, antecede o 
desastre e afeta a população vulnerável. O risco pode ser compre-
endido como sendo a probabilidade de consequências prejudiciais 
ou perdas esperadas (mortes, ferimentos, a propriedade, meios de 
subsistência, a atividade econômica interrompida ou ambiente da-
nificado) resultantes de interações entre os riscos naturais ou in-
duzidas pelo homem e as condições vulneráveis (UN-ISDR, 2004). 

Embora muito já tenha sido feito para mitigar o risco, ainda não é o 
bastante porque o processo de antropização segue em ascensão. 
As áreas naturais próximas aos sítios urbanos seguem sendo 
ocupados de manira desordenada e sem controle, provocando 
uma série de impactos ambientais que se refletem diretamente no 
ambiente urbano. A cobertura vegetal é a primeira a ser suprimida, 
deixando o solo desprotegido e consequentemente suscetível 
a erosão. Na sequência, geralmente são instaladas moradias 
precárias e o solo é recoberto por material impermeabilizante 
provocando o selamento deste. O esgoto passa a correr livremente 
provocando infiltrações e depósitos de lixo que minam com 
chorume, deixando o solo excessivamente úmido. Essas e outras 
situações associadas à declividade e alto índice pluviométrico são 
consideradas condicionantes básicos para os inúmeros incidentes 
de deslizamentos que foram citados anteriormente. Em relação 

às áreas de planícies, as ocorrências são de enchentes, e, neste 
caso, o fator principal deflagrador são a remoção da mata ciliar 
favorecendo a assoreamento dos rios e a  impermeabilização do 
solo, que dificulta a drenagem em áreas de depressão provocando 
acumulo de água. Todos esses fatores convergem para o 
desiquilíbrio do ambiente. 

A pesquisa se insere na Serra do Mar, em trecho que compreende 
a Zona de Amortecimento (ZA) e o Parque Estadual Cunhambebe 
(PEC) e parte da Área de Preservação de Mangaratiba (APAMAN).
Por se tratar de uma área rochosa e de difícil ocupação, em geral, 
a população se aglomera nos arredores da rodovia RJ-149, que 
liga Mangaratiba a Rio Claro, e RJ-155, que liga Angra dos Reis 
a Rio Claro, e na BR-101. Essas importantes rodovias ligam os 
municípios interioranos à costa e, por conseguinte, cortam trans-
versalmente a Serra do Piloto e a Serra D’Água. Outro ponto de 
agrupamento populacional são as áreas mais espraiadas da pla-
nície litorânea que são acompanhadas pela BR-101, Rodovia Rio-
-Santos. Essas áreas foram contempladas nas pesquisas por se 
inserirem na ZA do PEC.

Baseando-se em fatos pretéritos e analisando-se de forma expe-
dita, observa-se que se trata de uma área de risco em potencial, 
que abarca diferentes níveis de gestão e categorias de risco. Para 
Egler (1996), o risco se divide em três tipologias de abrangência: 
nacional, regional, local, dos quais há níveis diferenciados de ges-

tão, pois significam diferentes órgãos públicos e empresas priva-
das envolvidos no monitoramento e controle do risco ambiental. 

Para o autor, em nível nacional, encontra-se o risco social, que se 
destaca pela elevada concentração de população urbana na Zona 
Costeira e a absoluta carência de serviços básicos que são fatores 
de contaminação dos ecossistemas litorâneos. Para esta classe, é 
necessária uma política integrada de gestão de recursos hídricos 
e costeiros (EGLER, 1996). 

Para mapear o risco social, valeu-se da construção de indicadores 
socioeconômicos com base na metodologia dos Indicadores de 
Sustentabilidade (IDS) do IBGE (2015). Outro fator importante refe-
re-se à vulnerabilidade da população que reside nesses locais de 
risco, muitas vezes em condições de saneamento básico precário. 
No caso do município de Mangaratiba, cerca de 70% do território, 
que corresponde a uma área de 353 km2, é dominado pelas Uni-
dades de Conservação do Parque Estadual Cunhambebe (PEC) e 
Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba (APAMAN), que juntas 
somam cerca de 250 km2. Deste modo, a população ocupa as es-
treitas faixas entre os sopés das serras, terraços aluviais e faixas 
litorâneas, sofrendo e exercendo pressão sobre essas Ucs. Para 
o autor, em nível local, encontra-se o risco natural, afetado pela 
vulnerabilidade dos sistemas ambientais e mitigada através da 
participação efetiva da comunidade e de órgão públicos estaduais 
e municipais (EGLER, 1996).



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  46

Em nível regional, encontra-se o risco tecnológico, sendo para esta 
classe necessária a definição de um sistema de prevenção de aci-
dentes e de monitoramento efetivo das condições ambientais. Tais 
medidas somente serão possíveis com a participação do governo 
estadual e das grandes empresas do setor energético, portuário 
e complexos metal-químicos (EGLER, 1996). Para esta classe de 
risco, foram mapeadas as áreas de influência direta dos principais 
empreendimentos existentes na ZA. 

Em nível locais encontram-se os riscos natural em que os efeitos 
são sentidos pela população local. Para mapear este tipo de risco, 
valeu-se de coleta de pontos de ocorrência de deslizamentos em 
campo e os mapeamentos da fragilidade do ambiente físico con-
siderando a visão holística da área de estudo, tendo como unida-
de de paisagem os limites do PEC e sua zona de amortecimento. 
Neste caso, o olhar geográfico é imprescindível no tocante à visão 
integrada do ambiente como um organismo que se inter-relacio-
na formando um geossistema. Em relação aos modelos de fragi-
lidade ambiental, adotou-se o modelo de Ross (2000) para detetar 
a fragilidade ambiental em relação aos processos erosivos com 
vistas a escorregamentos. A visão sistêmica através das unidades 
ecodinâmicas proposta por Tricard (1977) também foi considera-
da, com as devidas proporções para a modelagem de Ross (2000). 
Deste modo, permite distinguir quais são as áreas de instabilidade 
potencial e quais são as de áreas de instabilidade emergente. O 
modelo de fragilidade de Ross deu origem a dois mapas: mapa de 

fragilidade ambiental, que estabelece graus de fragilidade indis-
tintamente, e o mapa de unidades ecodinâmicas, que distingue os 
diferentes processos potencial e emergente.

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo principal rea-
lizar uma análise de risco ambiental com base na superposição 
de planos de informações baseada em técnicas de geoprocessa-
mento, sobre os aspectos físicos (risco natural), os aspectos socio-
econômicos (risco social ou vulnerabilidade) e empreendimentos 
de infraestrutura portuária, turística, energética e viária (risco tec-
nológico), mais preponderantes no recorte espacial. Como objeti-
vos específicos, considerou-se o desenvolvimento de modelos e 
técnicas de análise espacial com vista ao mapeamento do risco 
ambiental considerando as diferentes esferas. Para o risco natu-
ral, foram desenvolvidos métodos de fragilidade ambiental usan-
do análise multicritério associada a técnicas de média pondera-
da, Processo Analítico e Hierárquico (AHP) e lógico fuzzy. A partir 
do método de fragilidade ambiental, desenvolveu-se o mapa de 
Unidades Ecodinâmicas que classifica a fragilidade à erosão em 
natural ou antrópica e, consequentemente, aponta as áreas de 
risco natural. Em relação à metodologia de risco social, foram 
desenvolvidos dez indicadores valendo-se dos Indicadores de De-
senvolvimento Sustentável – IDS (IBGE). Considerou-se apenas a 
dimensão ambiental (saneamento básico) e a dimensão social (al-
fabetização, renda e população) para mapear a vulnerabilidade so-
cial. Em relação à metodologia de risco tecnológico, baseou-se em 

informações sobre a infraestrutura turística, portuária, enérgica 
e viária. Neste caso, baseou-se em RIMAs (Relatórios de Impacto 
Ambiental) para determinar as áreas de influência direta dos prin-
cipais empreendimentos da região. O mapa de risco ambiental é o 
resultado do cruzamento das três classes de risco: natural, social 
e tecnológico. Para desenvolver o mapa final, valeu-se de modelo 
analítico e hierárquico de tomada decisão – AHP.

Como hipótese, entende-se que a modelagem em Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) pode propor respostas de gestão 
pertinentes ao mapeamento de risco mais ajustado possível à 
realidade socioeconômica ambiental e tecnológica da região, no 
qual o conceito sobre o risco ambiental apresentado por Egler 
(1996) pode ser comprovado pela eficácia dessa metodologia 
utilizando o poder analítico do SIG. Em relação ao plano de manejo 
do PEC, este também aborda essa temática de forma bastante 
superficial, não aprofundando, conforme aponta a necessidade. 
Desta forma, verifica-se que a área se encontra desprovida desse 
tipo de mapeamento.

Materiais e Métodos
Grande parte dos dados e informações que foram utilizadas como 
insumos para o desenvolvimento dessa pesquisa foram adqui-
ridas junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através da 
autorização para pesquisa científica INEA n° 006/2013. Esse do-
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cumento autoriza legalmente o grupo de pesquisadores da UERJ 
a realizar visitas técnicas dentro dos limites do Parque Estadual 
(PEC) e também na APAMAN. Além disso, a autorização como pes-
quisador favorece o acesso aos dados produzidos pelo ITPA para o 
Plano de Manejo do PEC. Em contrapartida, a UERJ assume papel 
de colaborador, participando ativamente no Conselho Consultivo 
do PEC e APAMAN, grupos de trabalho da Estrada Parque (RJ-144) 
e desenvolvimento de pesquisas científicas nas UCs e respecti-
vas Zonas de Amortecimento. É neste contexto que esta pesquisa 
acadêmica se insere e contribui com o INEA, aprofundando-se em 
estudos que envolvem a temática sobre risco ambiental na região. 

Os resultados podem contribuir para a gestão das citadas unida-
des de conservação na tomada de decisão. De forma mais pontual, 
foram também adquiridos dados com informações sobre áreas de 
risco junto à Defesa Civil, CPRM, DRM e mapeamento de localiza-
ções da rede hoteleira constando no recorte espacial com auxílio 
do Google Earth (2016).

Em relação ao acervo geotecnológico utilizado para desenvolver as 
técnicas, métodos e indicadores da pesquisa, podem ser citados: 
ArcGIS 10.3, com as extensões Spatial Analyst e Geoestatistical 
Analyst, Quantum GIS (QGIS) Pisa versão 2.10 64 (Bit) para aplicar 
método AHP. Além dos softwares de Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIG), valeu-se também de pacotes de banco de dados como 
Microsoft Access e Excel (Microsoft Office versão 10), que auxiliam 

a manusear dados tabulares para a construção de indicadores.

Modelo de Análise de Risco Natural: dentre os diversos métodos 
investigativos de modelagem ambiental, a análise da fragilidade 
ambiental vem ganhando relevância em relação aos demais. Este 
método permite separar os processos que se desenvolvem no es-
paço geográfico, podendo verificar aqueles de origem natural, que 
são decorrentes do processo natural de modelagem do relevo, e 
os de origem não-natural, decorrentes de processos antrópicos. O 
mapa de fragilidade ambiental tem foco nos processos erosivos e 
tem em seu bojo um conjunto de variáveis tais como: declividade, 
pedologia, uso da terra e cobertura vegetal e precipitação. Dife-
rentemente do modelo de suscetibilidade, o modelo de fragilidade 
ambiental considera, em seu conjunto de variáveis, dados sobre 
uso da terra e cobertura vegetal contribuindo para a discretização 
dos processos atuantes no sistema ambiental e consequentemen-
te a identificação entre unidades estáveis, intergrade e instáveis 
(ROSS, 2000).

Em relação à metodologia, converteram-se dados vetoriais sobre 
relevo (curvas de nível), pedologia, uso da terra e cobertura vegetal 
e pluviosidade, em dados matriciais. Para cada um desses temas, 
foi calculado o tamanho do pixel de acordo com a escala do mapa. 
No caso das curvas de nível, criou-se posteriormente um Modelo 
Digital do Terreno (MDT) visando à produção de um mapa de de-
clividade. Os dados matriciais possibilitam uma série de análises 

espaciais e estatísticas que não são possíveis de serem realizadas 
com uso de dados vetoriais. Em seguida, com foco na fragilidade 
ambiental, reuniu-se um grupo de especialistas (análise delphi) e 
inferiu-se notas para cada uma das classes temáticas. 

Para criar o Mapa de Unidades Ecodinâmicas, é necessário sepa-
rar os processos, para, em seguida, reclassificá-los em estáveis e 
instáveis. Neste caso, faz-se necessário transformar os valores de 
fragilidade em valores qualitativos, sobrepondo os planos de infor-
mações sobre pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, precipi-
tação e outros planos auxiliares como geomorfologia para fazer a 
classificação e separar e reagrupar os valores quantitativos. Por 
exemplo, se a área analisada tem alta declividade e cobertura ve-
getal densa em estágio avançado significa que se refere a uma 
área de processo potencial natural estável (maior equilíbrio dinâ-
mico) e que, portanto, não há antropização. Por outro lado, pode 
ocorrer de se deparar com área de média ou alta declividade e, 
no entanto, a cobertura vegetal ser de pasto ou áreas de faixa de 
servidão ou ainda com alguns pontos de assentamentos. Nestes 
casos, refere-se a um processo potencial natural instável (menor 
equilíbrio dinâmico).

Modelo de Análise de Risco Social: Para avaliar os aspectos 
socioeconômicos dos setores censitários dos municípios de Angra 
dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro, que se encontram 
dentro dos limites da Zona de Amortecimento da PEC, com base 
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valeu-se dos indicadores socioeconômicos (IDS), produzidos pelo 
IBGE (2015). Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável se 
organizam de acordo com as dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável, sendo assim, abrangem as dimensões ambiental, 
social, econômica e institucional. 

Para os objetivos da pesquisa, foi necessário apenas aplicar o 
conjunto de indicadores da dimensão ambiental e dimensão 
social. Na dimensão ambiental, desenvolveram-se os indicadores 
que tratam sobre saneamento referindo-se ao acesso à água, 
esgotamento sanitário, serviço de coleta de lixo doméstico 
e tratamento de esgoto. Na dimensão social, adotaram-se 
indicadores sobre: população – taxa de crescimento populacional, 
trabalho e renda – rendimento médio mensal e educação – taxa de 
alfabetização. A partir dos dados agregados dos setores censitários 
do censo demográfico 2010, desenvolveram-se  indicadores.  E os 
resultados foram espacializados, com auxílio de ferramentas de 
SIG, às quais se associou a malha censitária do censo demográfico 
com os dados alfanuméricos da tabela contendo os indicadores. 
A avaliação em nível de setores censitários possibilita maior 
aprofundamento na investigação dos padrões sociais que se 
desdobram sobre o espaço geográfico, já que este fraciona os 
limites dos municípios em áreas menores. Com base nestes limites, 
e agregando-se valores sobre renda, educação e saneamento, 
consegue-se mapear os locais onde se concentram a população 
vulnerável na área de estudo. 

Modelo de Análise de Risco Tecnológico: a avaliação do risco 
tecnológico tem grande relevância em um contexto de análise de 
risco ambiental, uma vez que foi a partir deste que surgiram as 
primeiras manifestações na Europa acerca dos desdobramentos 
proporcionados pela exposição ao risco. Ressalta-se, como exem-
plo, o acidente ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia 
(União Soviética), em 1986, que convergiu para uma série de ques-
tionamentos sobre a relação entre confiabilidade e criticidade de 
sistemas complexos (BECH, 1986). 

Observa-se, portanto, que a avaliação de risco tecnológico pode 
transitar entre as escalas, local e mundial, assim como seus im-
pactos podem não ser palpáveis como ocorre com os outros casos 
de risco natural e social abordados anteriormente. Essa sutileza 
carrega em si certa cautela à atividade de avaliar risco tecnológi-
co, devido à sua dimensão, percepção, influência e complexidade. 
Antes, as questões sobre essa temática transitavam numa esfera 
mundial, mas, com o passar dos anos, percebeu-se que o risco 
estava em toda parte. Deste modo, os estudos, as pesquisas e os 
métodos passaram a ser adequados para transitar por todas as 
escalas, verificando a importância de avaliar a “densidade e o po-
tencial de expansão de estruturas produtivas que procura expres-
sar os fixos e fluxos.

Em relação ao mapeamento da abrangência do risco tecnológico, 
compreendeu-se que seria importante para compor as análises 

com os demais tipos de risco (natural e social), pelo menos, deli-
mitar uma área no entorno do empreendimento. Para tal, recor-
reu-se como alternativa utilizar os Relatórios de Impactos Am-
bientais (RIMA) dos principais empreendimentos existentes na 
região e usar como limite a Área de Influência Direta (AID).  Para 
delimitar as áreas de influência, utilizaram-se recursos de análise 
espacial em geoprocessamento, mais especificamente do tipo bu-
ffer, que delimita uma área com base em valor fixo no entorno do 
empreendimento. Para esta pesquisa, deu-se destaque a tipos de 
empreendimentos que têm maior representatividade na área de 
estudo por desempenharem influência na paisagem e na dinâmi-
ca do espaço geográfico. Para tal, classificaram-se empiricamente 
os principais empreendimentos em quatro classes grupos distin-
tos: Infraestrutura turística, Infraestrutura energética, Infraestrutu-
ra portuária e Infraestrutura viária. 

Modelo de Análise de Risco Ambiental: Após desenvolver indivi-
dualmente os respectivos métodos de para análise de Risco Na-
tural, Risco Social e Risco Tecnológico, passou-se finalmente para 
a avaliação de risco ambiental, que envolve a intersecção dos três 
conjuntos de informações (figura 01). Para realizar essa avaliação, 
foi construída uma matriz simplificada que apresenta a origem do 
risco em suas diversas escalas de incidência: local, regional e na-
cional. Como resultando, se obtém a matriz diagonal crítica, que 
carrega em si os indicadores de risco, Como resultando, se obtém 
a matriz diagonal crítica, que carrega em si os indicadores de risco, 
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Figura 1 – Esquema de inter-relação entre as categorias de riscos. 

Fonte: A autora, 2012 (adaptado de EGLER, 2000).

Tabela 01 – Matriz diagonal crítica do risco ambiental. 

Fonte: EGLER, 1996.

conforme disposto pelo autor na tabela 01.

Para o autor, a escala nacional é a que está mais intimamente li-
gada à gestão da união. Neste caso, aponta a exemplo a vulnerabi-
lidade social devido à acelerada urbanização nas últimas décadas 
ao longo da costa brasileira. A escala regional, a exemplo do autor, 
reflete melhor o risco tecnológico, que envolve os equipamentos 
produtivos e energéticos, principalmente em zonas industriais, 
aumentando sensivelmente o risco de acidentes e exposição da 
população e recursos naturais a substâncias tóxicas. A escala local 
tem melhor representatividade para o risco potencial, porém este 
potencializa os demais componentes do risco ambiental.

Para a análise de risco ambiental também optou-se por aplicar 
o método de análise com suporte à decisão, usando Processo 
Analítico e Hierárquico (AHP). O método fornece procedimento 
compreensivo e racional para modelar um problema de decisão, 
representando e quantificando as variáveis envolvidas em uma 
hierarquia de critérios ponderados por preferências (pesos).

A partir da matriz apresentada por Egler (1996), substituíram-se 
os valores qualitativos por valores quantitativos. Neste caso, o Ris-
co Natural, cuja escala é local potencializando os demais, recebeu 
peso 3. O Risco Tecnológico que perpassa em escala regional e 
tem influência intermediária recebeu peso 2. Por último, o Risco 
Social, cuja escala é nacional e mais abrangente, recebeu peso 1. 

Para finalizar esta etapa, substituíram os valores qualitativos (alto, 
médio e baixo) por valores quantitativos (1, 2 e 3) para obter a se-

Origem/ 
Escala

Local Regional Nacional

Risco 
Natural

3 2 1

Risco
Tecnológico

1 3 2

Vulnerabili-
dade Social

2 1 3

Tabela 02 – Matriz diagonalcom notas do risco ambiental. 

Fonte: A autora, 2016.

guinte matriz quantitativa (tabela 27):

Através da técnica de suporte à decisão – AHP, atingiu-se o valor ideal 
de peso que deve ser aplicado para cada um dos temas envolvidos 
na análise de risco ambiental: risco natural, risco tecnológico, risco 
social. Para aplicar os pesos, foi necessário utilizar ferramentas de 
álgebra de mapas disponível no Spatial Analyst do ArcGIS. Nesse 
grupo, valeu-se da ferramenta específica, Raster Calculator, ideal 
para realizar operações matemáticas em arquivos matriciais.

Origem/ 
Escala

Local Regional Nacional

Risco 
Natural

Alto Médio Baixo

Risco
Tecnológico

Baixo Alto Médio

Vulnerabili-
dade Social

Médio Baixo Alto
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O resultado que se apresenta após aplicar a expressão matemá-
tica é um mapa resultante da intersecção dos três planos de in-
formação de risco. É importante destacar que a análise espacial 
que faz intersecção com os planos de informações baseia-se no 
conectivo booleano AND. Deste modo, como resultado, obtém-se 
um mapa em que as três proposições são verdadeiras, ou seja, 
serão contempladas áreas em que haja ocorrência dos três tipos 
de risco. O resultado final são áreas com formato semelhante a 
“corredores” no entorno do PEC e em alguns pontos perpassando 
os limites deste e dentro dos limites da Zona de Amortecimento. 
Para validar os resultados alcançados, deve-se sobrepor o plano 
de informação das ocorrências de deslizamentos de terras e de 
blocos e observar outras áreas que se encontram em situações 
semelhantes de risco, mas onde ainda não houve acidente. Outra 
observação interessante dos resultados é através das imagens or-
bitais de alta resolução.  

A visão integradora e sistêmica permite uma análise detalhada 
sobre o espaço geográfico, captando de forma mais precisa sua 
dimensão e dinâmica e apreendendo quais são os elementos 
desencadeadores de situação de risco ambiental. Com isso, a 
pesquisa cumpre seu papel, antevendo as áreas que são potenciais 
ao Risco Ambiental, mas onde ainda não houve ocorrência, 
portando situações de perigo.

Discussão
Verificou-se que para, alcançar a meta de construir o mapa de Risco 
Ambiental, foi necessário desenvolver um aporte de informações 
de cunho físico-ambiental, social e setor produto. Deve-se ressaltar 
que os respectivos mapas em conjunto com o mapa de fragilidade 
fazem parte do conteúdo de objetivos específicos da pesquisa, e 
cada um deles tem muito a contribuir como instrumento de gestão 
do PEC e da APAMAN. Esta última deve ser inserida no contexto, 
porque se insere na zona de amortecimento do PEC.

O mapa de risco natural é fundamental para identificar as áreas 
de risco que não necessariamente têm coincidência com a 
região ou recorte espacial dos demais mapas. O mapa de risco 
natural pode contribuir de forma considerável para as atividades 
turísticas do PEC e pode orientar o gestor na tomada de decisão no 
tocante ao ordenamento territorial. Principalmente no momento 
de selecionar locais para assentar a população e no norteamento 
do zoneamento específico do Plano Diretor dos municípios que 
cercam a UC.

Do mesmo modo, é muito importante ter o controle dos aspec-
tos socioeconômicos apontados a partir do mapa de risco social. 
O mapa de risco social pode elucidar quais são as áreas que ne-
cessitam mais atenção do gestor público no que se refere ao baixo 
nível de atendimento em saneamento básico, qual a renda média 
da população nos bairros, qual o nível de acesso à escola. Todos 

esses indicadores podem auxiliar na orientação dos pontos que 
precisam ser atacados com vistas ao bem-estar comum.

Em geral, as classes sociais menos favorecidas são vistas como 
potenciais invasoras de áreas privadas e públicas. Mas a invasão 
pode também ocorrer por parte das classes mais favorecidas. A 
Região da Costa Verde era área de domínio de população caiça-
ra. Com a valorização das terras litorâneas, essa comunidade foi 
empurrada para o interior tendo que se instalar nas encostas da 
Serra do Mar. Porém, a população mais favorecida, nos dias atu-
ais, também vem ocupando áreas na serra e não se sabe ao certo 
como ocorre (em que nível está) a legalidade dessa ocupação. Esta 
pesquisa não se debruçou sobre este aspecto, pois não faz parte 
do seu principal objetivo. Como resultados de observações empíri-
cas em trabalhos de campo, identificou-se que ao longo da rodovia 
RJ-149 existem residências, chácaras e sítios de classe média e/
ou média-alta. Com isso, acredita-se que áreas vêm sendo ocupa-
das ao longo da rodovia e estas vão se conectar à Rodovia Presi-
dente Dutra ao norte da área de estudo. Não se pesquisou sobre 
a legalidade de tais ocupações, mas deve-se ficar atento quanto à 
proximidade e à integridade do PEC para que este não tenha seus 
domínios violados. 

O mapa de risco tecnológico mostra claramente o grau de influên-
cia de determinados empreendimentos junto à população e tam-
bém ao meio físico natural. A superposição das áreas de influência 
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potencializa determinadas áreas e principalmente descreve sobre 
o espaço geográfico o direcionamento dos vetores populacionais 
que são conduzidos por tais empreendimentos. Portanto, trata-se 
de um documento importante para gestão do território no sentido 
de minimizar as áreas de tensão e perigo da população.

As áreas que aparecem no mapa de risco ambiental (mapa1) re-
presentam a coexistência dos três tipos de risco na mesma por-
ção do espaço geográfico. Neste caso, são áreas que merecem 
muita atenção, pois concentram os três aspectos do risco e isso 
pode representar um agravamento que pode convergir para epi-
sódios de desastres naturais. Com isso, verifica-se que são áreas 
antropizadas de risco natural, vulnerabilidade social e exposição 
a empreendimentos de infraestrutura que podem gerar danos à 
população. Pode-se, então, dizer que são áreas que carregam em 
si o risco potencial a desastres naturais. 

Deve-se atentar para formas no mapa que se assemelham a cor-
redores. Esses corredores são derivados dos buffers das áreas de 
influência direta do mapa de risco tecnológico, mais precisamente 
por empreendimentos de infraestrutura energética de representa-
ção linear. Outras vezes, as formas que prevaleceram têm origem 
nas bacias hidrográficas e nas áreas litorâneas que agregam os 
empreendimentos turísticos.

Em uma visão geral, pode-se dizer que o resultado obtido com o 

mapa de Risco Ambiental foi considerado satisfatório. Além dos 
trabalhos realizados em campo terem validado as áreas destaca-
das, a identificação das áreas críticas do mapa de risco ambiental 
com a localização de diversos pontos de deslizamentos realizados 
por diferentes instituições reforçou a coerência na metodologia 
empregada. As áreas destacadas merecem especial atenção por 
parte dos gestores, uma vez que já foi apontada uma série de re-

Figura 2 – Mapa de Risco Ambiental. 

Fonte: A autora, 2016.

Conclusão
Verificou-se que todos os municípios que estão no limite do Parque 

Estadual Cunhambebe – Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro e Angra 
dos Reis – sofrem por problemas que foram deflagrados a partir 
da exposição ao Risco Ambiental. Entretanto, a matriz que desen-
cadeia o risco ambiental dentro de cada território individualmente 
é distinta entre si. Com isso, verifica-se que em determinado mu-
nicípio pode ter mais influência de uma classe de risco do que de 
outra, provocando diferentes cenários e características entre si. 

No município de Itaguaí, por exemplo, observa-se que o risco tec-
nológico conduzido pelos empreendimentos portuários e mine-
radora tem maior influência sobre os territórios que as demais 
classes de risco. Os municípios de Mangaratiba e Rio Claro sofrem 
grande influência de risco natural. Já o município de Angra dos 
Reis recebe grande influência do risco natural e tecnológico que 
vai potencializar o risco social. Essa sequência de classes de risco 
que corroboram para o Risco Ambiental é que tornam o município 
de Angra dos Reis um caso especial. 

O município de Angra dos Reis tem a maior população da Região 
da Costa Verde e agrega as classes de risco. Sendo assim, trata-se 
de um observatório dos desdobramentos desencadeados sobre o 
espaço geográfico, no que se refere à gestão do território. Durante 
os trabalhos de campo, pode-se observar que ao se defrontar com 
o município de Angra dos Reis depara-se com o caos no tocante ao 
ordenamento territorial. As disparidades sociais são grandiosas e 
têm como limite a BR-101. Fica muito claro que a Rodovia Rio-
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-Santos divide as classes sociais entre ricos e pobres. No litoral, re-
side a classe abastada com casas amplas e suntuosas, e, do outro 
lado da rodovia, em áreas de vale e sopés das escarpas da Serra 
Mar, existem pequenos e grandes núcleos de casas modestas que 
se conectam, avolumando-se em comunidades compostas por 
trabalhadores assalariados, pescadores, caiçaras e descendentes 
que representam a população que habitava a Região da Costa Ver-
de antes da valorização imobiliária dessas áreas. Este cenário de 
disparidades sociais pode ser observado no mapa de indicadores 
sociais – renda por salários-mínimos. 

O município de Itaguaí tem uma peculiaridade, porque a população 
não ocupa o litoral, devido à ocupação do mesmo por atividades 
portuárias relacionadas com a mineração. Tais atividades provo-
cam grandes impactos ao meio ambiente, poluindo as águas e o ar 
e, consequentemente, afastando os moradores do litoral. Com isso, 
verifica-se que os problemas do município de Itaguaí são interiora-
nos, local onde a população se encontra assentada, e, consequen-
temente, se afasta dos limites da Zona de Amortecimento do PEC.
O município de Rio Claro tem grande extensão territorial, mas 
grande parte é constituído de setores censitários rurais. Grande 
parte de seus problemas de risco naturais é consequência do uso 
do solo para desenvolvimento de áreas de pastagem. Com isso, re-
move-se a cobertura vegetal e, consequentemente, agrava-se os 
problemas erosivos, fragilizando o solo e o tornando susceptível.

Deve-se atentar para o município de Mangaratiba. O sul do 
município tem características semelhantes a Itaguaí, já que parte 
do litoral até as proximidades do bairro do Junqueira é limitado pela 
linha férrea que conduz minério de ferro entre o Porto de Itaguaí e 
a Ilha Guaíba. O município de Mangaratiba possui condicionantes 
físico-ambientais bastante semelhantes a Angra dos Reis. A 
diferença entre os dois municípios consiste na totalização da 
população, percentual de áreas protegidas e adensamento de 
empreendimentos tecnológicos. O município de Angra dos Reis 
tem o triplo da população de Mangaratiba, grande concentração 
de empreendimentos energéticos e menor percentual de áreas 
protegidas. Por outro lado, o município de Mangaratiba tem cerca 
de 70% de seu território anexado a Unidades de Conservação, 
restando somente 30%, prioritariamente o litoral, disponível para 
ocupação sem restrição do Estado. Os empreendimentos turísticos, 
como hotéis do tipo Resort, estão muito presentes em Mangaratiba. 
Em algumas áreas, a falta de ocupação de classe com baixa 
renda está sendo preterida por conta da influência dos resorts 
e condomínios fechados que retiram essa possibilidade de uso 
das melhores praias. Não há muito conflito em relação à poluição 
das águas, mas diretamente há conflito com a preservação dos 
manguezais da Região da Costa Verde. 

A ocupação irregular também não domina o território de Manga-
ratiba, já que do outro lado da BR-101, lado oposto ao oceano, tem 
pleno domínio das Unidades de Conservação APAMAN e PEC. De 

modo geral, pode-se dizer que o município de Mangaratiba neces-
sita de certa cautela no tocante à gestão do território para que não 
sofra as mesmas consequências ocorridas com o município de 
Angra dos Reis ao longo dos anos. 

Ainda em relação a Mangaratiba, é inquestionável a relevância das 
Unidades de Conservação como PEC (Proteção Integral) e APAMAN 
(Uso Sustentável) como forma de proteção da biodiversidade do 
Bioma Mata Atlântica no município. Porém, existe uma série de 
conflitos na região que derivam do fato de coexistir em um mesmo 
território gestão estadual e municipal. Neste caso, o governo muni-
cipal tem gestão somente sobre 30% do território. Os demais 70% 
são de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. É importante 
destacar que a APAMAN faz parte da Zona de Amortecimento do 
PEC, e os conflitos são derivados da limitação da ocupação nas 
Unidades de Conservação, dos meios de produção e práticas proi-
bitivas, como a caça predatória de animais silvestres. 

Durante as reuniões do Conselho Consultivo, pôde-se perceber as 
considerações da população acerca da Unidade de Conservação. 
Existem muitas preocupações em relação à preservação das UCs, 
tanto em relação à mata nativa, quanto em relação à fauna. As áre-
as de mata estão vulneráveis pela atividade pecuária e também 
pelo plantio de bananeiras. A fauna está ameaçada pelo comércio 
ilegal de animeis silvestres
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A tarefa de fiscalização por parte do INEA é de grande responsa-
bilidade devido ao contingente de guardas-parques, pela limitação 
dos recursos financeiros em um contexto de crise econômica gra-
víssima do Estado do Rio de Janeiro e pela extensão territorial da 
área das Unidades de Conservação.

Em relação aos modelos desenvolvidos para análise de risco na-
tural, social, tecnológico e ambiental, os resultados obtidos foram 
satisfatórios, principalmente porque houve emprego de diferentes 
métodos de análise espacial e também a validação dos resulta-
dos através de pontos mapeados por diferentes instituições como 
CPRM, DRM e o próprio INEA e UERJ, que também mapearam as 
áreas de ocorrências de deslizamentos. Os resultados também 
foram comparados com o mapa de susceptibilidade produzidos 
pela CPRM, e verificou-se que, embora sejam métodos e propósi-
tos diferenciados, existe coerência nos resultados, já que as áreas 
de risco estão todas dentro de áreas consideras de alta suscepti-
bilidade pela instituição.

Ainda sobre os resultados, esta pesquisa propôs-se a desenvolver 
uma modelo de predição de áreas de risco ambiental com base 
nas condicionantes físico-ambientais, sociais e econômicas, e 
o objetivo foi alcançado, visto que uma vez que os pontos de 
mapeamentos de ocorrências de risco coincidem com as áreas 
consideradas de alto risco no mapa. Isso significa que durante o 
período, principalmente no verão, deve-se ter atenção às áreas 

de alto risco ambiental identificadas pelo modelo. Essa afirmação 
foi comprovada no último campo realizado, após cair barreira 
na BR-101, em 13/11/2016, em área que também se destaca 
no mapa como área de risco ambiental. Portanto, o modelo de 
risco ambiental cumpriu seu papel de apontar as áreas sujeitas a 
episódios de risco ambiental.

Em relação à escala de mapeamento, acredita-se que o uso da 
escala média (aproximadamente 1:250.000) corroborou de forma 
positiva para a análise preditiva regional do risco ambiental pre-
tendida por esta pesquisa. O modelo foi desenvolvido visando a 
uma escala regional (1:250.000) para ter cobertura de todo o PEC 
e Zona de Amortecimento, mas também poderá ser utilizado para 
avaliar áreas de risco ambiental em escala de 1:50.000. A propos-
ta de análise baseada em Egler (2000) é multiescalar, ou seja, o 
risco natural tem escala local, o risco tecnológico escala regional 
e o risco social tem escala nacional. Isso significa dizer que os da-
dos de entrada também são multiescalares e que convergem para 
compor um modelo de risco ambiental que pode resultar em es-
cala média ou pequena. Para estudo mais detalhado das áreas de 
risco natural, deve-se valer de planos de informações com escalas 
maiores. Neste caso, o modelo de fragilidade ambiental com base 
em Ross (2000), que antecede o mapa de risco natural, pode ser 
utilizado fazendo somente o ajuste na entrada de planos de infor-
mações com dados em escala grande. 

A variabilidade da escala é fundamental para tomada de decisão. 
As unidades de conservação PEC e APAMAN estão sob controle 
do governo do estado do Rio de Janeiro, mas perpassam quatro 
municípios: Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro e Angra dos Reis. Nes-
te caso, é importante ter a visão da área nas esferas estadual e 
municipal, sem que haja necessidade de mudanças no conjunto 
de planos de informações. Deste modo, conclui-se que a transição 
entre a escala de 1:50.000 e 1:250.000 é muito importante para a 
gestão das unidades de conservação e tomada de decisão.

Convém salienta a importância das reservas naturais do PEC e 
da APAMAN para o estado do Rio de Janeiro. Em uma visão mais 
abrangente, essas áreas têm papel fundamental como corredor da 
biodiversidade e se inserem na Mata Atlântica, que é um hotspot 
de biodiversidade. Em uma visão mais regionalizada, tratam-se de 
áreas que caracterizam o nome da própria região, ou seja, Região 
da Costa Verde, e não faz nenhum sentido suprimi-la. Em visão 
local, a mata é onde os caiçaras, os pescadores e a população de 
baixa renda retiram seu sustento através da agricultura de subsis-
tência. O fato de perder a mata poderia significar uma catástrofe 
econômica para o município de Mangaratiba. O INEA tem o dever 
de proteger, monitorar, conservar, instruir e desenvolver mecanis-
mo que possam trazer recursos para a população local. Trata-se 
de uma área de indescritível beleza cênica que vale a pena todo o 
esforço para protegê-la. 
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Resumo
Guardas-Parques (GPs) são hoje responsáveis pela mediação 
entre a ideia técnico-científica de Conservação da Natureza, 
institucionalizada, e a sua prática nas Unidades de Conser-
vação (UC). O contexto socioeconômico atual é de ataques às 
Naturezas dos corpos pretos, LGBTQIA+, originários e produ-
tores de conhecimentos a partir das periferias epistêmicas. 
Os epistemicídios são embasados pelas racionalidades do 
norte global, que legitimam o apagamento de quem produz 
saberes ao fazer, como aqueles destinados pelo Estado a ma-
nutenção das áreas protegidas. As UCs des-re-territorializam 
“áreas de relevante valor ecológico” (e quem estiver nelas). 
Os GPs, ao entrarem em contato com elementos bióticos e 
abióticos em seus locais de trabalho podem reagir à perspec-
tiva de Conservação da Natureza de forma diferente daquelas 
pressupostas pela legislação e pelo meio acadêmico. O obje-
tivo desta pesquisa-ação foi apresentar práxis territoriais de 
Conservação da Natureza produzidas e protagonizadas pelos 
GPs a partir de suas concepções de Conservação e Nature-
za. Foram vivenciadas práticas pensadas e promovidas pe-
los guardas-parques a fim de conhecer os saberes presentes, 
objetivando a construção coletiva de uma frente de práticas 
situadas e emancipatórias. Em abordagem ética e política, 
após análise, destacam-se relações Geopoéticas presentes 
nas territorialidades exercidas pelos e com os GPs em função. 

Palavras-chave: 
Cunhambebe, Guarda-Parques, Geopoética

Introdução
Este trabalho se origina de uma pesquisa de mestrado do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação (PP-
GEC) pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) realizada entre 2019 e 2021. Pesquisa de caráter pre-
dominantemente qualitativo, cujo objetivo se deu tanto a partir 
de uma pergunta de pesquisa original, como de praxe na ciên-
cia hegemônica, quanto do diálogo desta com as inquietações 
dos sujeitos em pesquisa com (e não sobre). Os referenciais 
teóricos se alinham às noções contracoloniais, antirracistas e 
inclusivas. Ainda assim, foram convidades autores de origem 
europeia ou do Norte Global, cujas perspectivas emancipató-
rias colaboraram com a construção e o fortalecimento de uma 
(re)produção de fazeres científicos múltiplos e diversos. A lin-
guagem utilizada no texto original foi, enquanto ato político, a 
partir do gênero neutro. Portanto, se dará de igual forma neste 
recorte. Escrevivências e reflexões oriundas destas costuraram 
os elementos textuais padrões de uma pesquisa puramente 
acadêmica marcando também politicamente o lugar de fala da 
mestra em formação durante o pesquisar no Parque Estadual 
Cunhambebe, UC localizada na região hoje conhecida por Costa 
Verde. Todo o texto foi escrito na primeira pessoal de um plural 
que se posiciona para além da soma de sujeitos. Isto é, o “nós” 
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na agência do pesquisar se justifica pela agência de cada Guar-
da-Parque, cada integrante do Grupo de Estudos Saberes de 
Fresta (GESF - UNIRIO), do Núcleo de Estudos Cultura Popular 
e Sociedade (NECPS - UFRJ), do Grupo de Trabalho Pesquisa 
e(m) Ação e do Núcleo de Estudos Território e Resistência na 
Globalização (NUREG - UFF), dos rappers amigos e des orienta-
dores que construíram junto a pesquisa.
 

Materiais e métodos
A geração de dados se deu a partir de participação observante 
(BARTHOLL, 2015; 2018; 2021), onde pesquisadora, 
orientadores (co-autores deste) e interlocutores co-
produziram materiais pedagógicos, técnicos-científicos 
e artigos científicos. O processo de construção coletiva 
desses materiais se deu durante a participação de GPs 
e pessoas oriundas de povos originários, comunidades 
tradicionais, favelades e moradores de favela (respeitando 
à autoidentificação livre dos integrantes), pretes, LGBTQIA+ 
e demais corpos dissidentes no Grupo de Estudos Saberes 
de Fresta (GESF-UNIRIO). A análise dos dados se deu a partir 
do cruzo (RUFFINO, 2019) entre constantes levantamentos e 
revisões bibliográficas, relatos, conversas informais, fazeres 
e saberes artísticos e referenciais teóricos da Geopoética 
(WHITE, 198-?; BOUVET, 2012; SANTOS, 2019).

Resultados e discussões
Os GPs, Guardas Ambientais (a nível de espaços protegidos 
sob gestão municipal) e Agentes de Defesa Ambiental (como 
são chamados hoje ocupantes do cargo guarda-parques), 
exercem a função de proteger, promover e defender a Conser-
vação da Natureza no principal instrumento legal para tal, as 
UCs. Áreas de Proteção Ambiental (APA), parques, refúgios e 
reservas desencadeiam tanto quanto são frutos de processos 
de des-reterritorialização (HAESBAERT, 2007) de florestas, 
zonas costeiras, moradas de comunidades tradicionais, abri-
go de espécies ameaçadas e memórias ancestrais. Indepen-
dente da construção de sedes ou da publicação dos Planos 
de Manejo (PM), os GPs estão presentes nos territórios agora 
chamados “de conservação”, representando normas de usar, 
ocupar e se relacionar com esses espaços. A significação do 
que é uma UC e, ainda de proteção integral, ficou ao encargo 
de GPs no PEC antes mesmo da sede existir. Fiscalizar e pro-
mover a educação ambiental (EA), do lugar de GPs do PEC (DA 
SILVA; DA SILVA, 2015) foi exercício de (construção de) ter-
ritorialidade (JUNIOR, 2015) dos GPs em território ancestral 
por 3 anos. A EA, pressuposta para a realização da prática do 
Ecoturismo, como política pública para ensino formal e não 
formal e como caminho para conservação, para além de uma 
atitude pontual (PNEA-BRASIL, 1999; SNUC-BRASIL, 2000), foi 
e ainda é, o cartão de visitas do parque, nas ações e divulga-
ções das UCs em mídias diversas. Contudo, sabemos que ela 

tanto pode ser instrumento da racionalidade e do sistema do-
minantes quanto caminho de afeto e estratégia de resistência 
a eles (LAYRARGUES, 2006; CARVALHO, 2012). Durante a pes-
quisa foram propostas oficinas e rodas de conversa voltadas à 
Iniciação Científica de GPs, buscando fortalecer seus fazeres. 
Os GPs da zona hoje conhecida como Costa Verde do Rio de 
Janeiro, em destaque os do PEC, durante essas ações, apre-
sentaram soluções para problemas de pesquisa propostos a 
partir de perspectivas críticas da EA com rica fundamentação 
empírica facilmente embasada em teóricos-referência nas 
áreas respectivas. Alinhados com o referencial contra colonial 
atual que se debruça sobre uma Natureza sujeito de direitos 
(GUDYNAS, 2019) e busca caminhos para sua compreensão e 
defesa a partir de afetividades ambientais (GIRALDO & TORO; 
2021), os GPs trouxeram em suas descrições informais e indi-
retas de fazeres e exemplos de situações vividas junto a pes-
quisas realizadas legítimos fazeres científicos. Entretanto, em 
busca nas mais de 500 pesquisas realizadas entre o final dos 
anos 80 e o ano de 2020 presentes no portal oficinal do ór-
gão gestor da UC, apenas duas mencionavam o termo “Guar-
da-Parque” em agência de construção de saberes, ainda que 
indiretamente (sendo uma um agradecimento descritivo de 
participação em coleta e tratamento de dados). Este, dentre 
outros resultados semelhantes, como a ausência de GPs pro-
tagonizando falas em eventos científicos da e sobre a região 
causaram estranhamento e preocupação nos pesquisadores 
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autores desta, pois a ausência de suas narrativas pode for-
talecer a história única (ADICHIE, 2019) até então ouvida até 
aqui, de GPs no lugar de repressão, fiscalização e pretensa 
domesticação da Natureza.

Conclusões
A rede de pesquisas, de pessoas, de afetos e de brincadei-
ras que é tecida toda semana no GESF é uma base para que 
todes possam falar suas próprias práticas e propostas para 
o funcionamento de novas pesquisas contra hegemônicas / 
contra coloniais dentro da academia. Os GPs-Pesquisadores 
integrantes do Grupo colaboram e constroem junto pesquisas 
de áreas como Antropologia, Gestão Ambiental, Biologia, Ge-
ografia, Letras e Educação Física, reproduzindo seus fazeres 
diversos, inclusivos e de múltiplas escalas de alcance como 
quando em exercício de suas funções nas UCs. O cruzo das re-
flexões, técnicas e dos referenciais trazidos pelos GPs propor-
ciona às demais pesquisas presentes nas rodas de conversa 
do GESF uma noção de Conservação da Natureza pelo fazer, 
ainda que institucionalizado. Os esforços emancipatórios pre-
sentes nos fazeres dos GPs do PEC constroem ações de Con-
servação pela Natureza, não objetificando, fragmentando ou 
valorando suas espacializações. A homenagem feita ao indí-
gena Cunhambebe no intitular da UC se (re?)afirma nas práxis 
territoriais protagonizadas pelos funcionários desta UC.
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Resumo
A zona costeira brasileira representa um dos maiores desafios 
para a gestão ambiental, pois convergem para esses espaços 
vetores de pressão e fluxos de toda ordem. Não obstante des-
te cenário, a Baía de Sepetiba tem sido palco de interesses 
econômicos diversos. Atividades como turismo histórico, con-
domínios, flats, casas de segunda residência, hotéis e resorts, 
esportes náuticos, atividades portuárias e industriais, pesca, 
extração mineral, agropecuária, entre outros, concorrem si-
multaneamente pelo uso de seus espaços terrestre e mari-
nho, o que acentua o cenário de exploração e pressão e gera 
conflitos socioambientais diversos. O presente resumo busca 
discorrer sobre uma parte do resultado da tese de doutora-
do, defendida este ano, analisando a gestão e governança da 
zona costeira de Mangaratiba, a partir das suas ações de li-
cenciamento e fiscalização, compreendida à luz do SISNAMA. 
Os resultados apresentados evidenciaram que faltam: diálogo 
institucional entre os órgãos gestores do território; análise in-
tegrada dos instrumentos de ordenamento territorial; estru-
tura e maior aporte financeiro e técnico institucional; respeito 
ao cumprimento à legislação ambiental e ao seus instrumen-
tos de ordenamento; maior transparência e participação da 
população no processo decisório; ações preventivas de plane-
jamento da zona costeira; e, por fim, fiscalização, ordenamen-
to e gestão integrada do território. 

Palavras chave: 
Projeto ORLA, Gerenciamento Costeiro, Municípios

Introdução
A zona costeira brasileira representa um dos maiores desa-
fios para a gestão ambiental, pois convergem para esses es-
paços vetores de pressão e fluxos de toda ordem. No Brasil, 
estima-se que metade da população resida a não mais de 200 
km do mar, impactando diretamente os ambientes litorâneos
(ROSSETTI, 2008), fato que pode ser associado à histórica 
concentração das atividades econômicas nos setores costei-
ros, consequência da necessidade de escoamento de commo-
dities e mercadorias por vias marítimas.

No Estado do Rio de Janeiro sua zona costeira apresenta uma 
extensão de aproximadamente 1.160 km, abrangendo 33 mu-
nicípios e cerca de 40,1% do território fluminense, cerca de 
83% da sua população vive nessa região. Constitui uma área 
de expressiva relevância econômica, sendo responsável por 
96% da produção nacional de petróleo e 77% da produção na-
cional de gás extraído de poços marítimos (INEA,2015). 

Segundo Gusmão (2010), o Estado do Rio de Janeiro atual-
mente está exposto a um conjunto de oportunidades e pres-
sões associadas a uma agenda de investimentos sem prece-
dentes. Estima-se que um montante de recursos superior a 

Fontes, C. F. L.1; Costa, V. C. da2 

1Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (2016-2019). Linha de pesquisa: Cultura e Natureza, com ênfase em usos e con-

flitos socioambientais da zona costeira da Baía de Sepetiba; Mestre pelo Programa de Pós 

Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011-2013), com ênfase 

em conflitos socioambientais em Unidade de Conservação Costeira da Baía da Ilha Grande; 

Pós- graduada em Gestão Ambiental pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e pelo Instituto Brasil PNUMA (2009-2010); e bacharel e licenciatura em Geografia 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005-2008).

2 Professora Adjunta do Departamento de Geografia Física do Instituto de Geografia (IGEOG) 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Doutora em Geografia pela Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro; Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (2000-2002); Graduada em Geografia pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (1994-1999); Coordena o Laboratório de Geoprocessamento (LAB-

GEO- UERJ); Desenvolve projetos de pesquisa com bolsa de &quot;Prociência&quot; da UERJ 

desde 2012 e orientações na graduação e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Geografia (PPGEO-UERJ); Coordena a disciplina de  Geoprocessamento do curso de ensino à 

distância da UERJ (CEDERJ) de licenciatura em Geografia e é editora da

Revista Brasileira de Ecoturismo (RBEcotur) desde 2010.

Análise da Zona Costeira do 
Município de Mangaratiba(RJ)
à luz dos instrumentos 
de ordenamento territorial 
e dos usos e conflitos 
socioambientais 



I Encontro Científico do PEC & APAMAN  60

R$ 300 bilhões foram aqui investidos nas últimas décadas. 
Desse total, cerca de 50% concentram-se nas atividades off 
shore de exploração e produção de óleo e gás (O&amp;G), re-
alizadas nas Bacias de Campos e Santos, 46% as atividades 
on shore, dirigidos ao aglomerado metropolitano do Rio de 
Janeiro (em torno de 40%) e a Costa do Sol (em torno de 6%); 
e em torno de 3% a região do Médio Vale  do Paraíba.

Diante da magnitude, os ambientes marinhos e costeiros têm 
sofrido um notório e contínuo processo de degradação, asso-
ciado a atividades diversas que promovem alterações signifi-
cativas nas estruturas físicas dos habitats, nos ciclos biogeo-
químicos e no balanço natural de nutrientes (INEA, 2015).

Não obstante a tal cenário, a Baía de Sepetiba tem sido palco 
de interesses econômicos diversos. Atividades como turismo 
histórico, condomínios, flats, casas de segunda residência, 
hotéis e resorts, esportes náuticos, atividades portuárias e in-
dustriais, pesca artesanal, pesca industrial, extração mineral, 
agropecuária, entre outros, concorrem simultaneamente pelo 
uso de seus espaços terrestre e marinho, o que acentua o ce-
nário de exploração e pressão e gera conflitos relacionados 
ao uso comum do espaço e de seus recursos naturais.

Portanto, o presente trabalho busca discorrer sobre uma par-
te do resultado da tese de doutorado, analisando a gestão 
e governança da zona costeira de Mangaratiba, a partir das 
suas ações de licenciamento e fiscalização, compreendida à 
luz do SISNAMA e seus desafios de articulação, integração e 
coparticipaçãodentro das estruturas operacionais existentes.

Material e métodos
Para o alcance dos objetivos propostos, primeiramente, se 

recorreu a levantamentos bibliográficos diversos acerca do 
tema, incluindo consultas a publicações da área, Plano de Manejo 
da unidade, atas das reuniões dos Conselhos Consultivos, livros, 
artigos acadêmicos, periódicos, dissertações e teses, sites 
oficiais e legislações.

Paralelamente, para obtenção de dados primários, trabalhos 
de campo foram de suma importância para a pesquisa. Eles 
possibilitaram: coletar dados locais; dialogar, por meio de 
entrevistas, com diversos atores sociais que atuam no território 
em questão, especificamente, gestores de UC, instituições 
governamentais estratégicas e sociedade civil; e participar de 
reuniões de colegiados gestores.

A partir da identificação dos principais atores sociais foi elabo-
rado um roteiro para as entrevistas. Optou-se pela metodologia 
de entrevistas semiestruturadas, para todos os entrevistados e 
o resultado permitiu uma análise subjetiva dos discursos profe-
ridos, na qual as respostas foram adequadas para expressar de 
maneira concisa as principais ideias.

Para Manzini (1990/1991), in Manzini (2004), entrevista semies-
truturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccio-
namos um roteiro com perguntas principais, complementadas 
por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 
entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emer-

Figura 1 - O limite da interface terra-mar abrange 2 km, a con-

tar da linha da costa para o interior do continente, mais a faixa marí-

tima da zona costeira, que neste mapa abrange as águas interiores.. 

Fonte: A autora (2020).
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conta com o mesmo número de funcionários que contava desde 
a extinção da SUPSEP. Quando indagados sobre qual o impacto 
direto à SUPBIG ao acumular o licenciamento das duas baías foi 
respondido que “a demanda aumentou bastante, indo de Para-
ty à Mangaratiba”. Dessa forma, mais que acúmulo de função e 
acréscimo de trabalho à SUPPBIG, o fim da SUPSEP representou 
a perda de toda uma gestão voltada, exclusivamente, para a Baía 
de Sepetiba, além de uma perda irreparável no sentido de indivi-
dualização do olhar e das particularidades que os territórios de 
cada baía emanam.

Acerca dos empreendimentos localizados no interior das UCs 
sujeitos ao licenciamento, vale ponderar que, na entrevista rea-
lizada junto a sede da APAMAN (Área de Proteção Ambiental de
Mangaratiba) e do PEC (Parque Estadual do Cunhambebe), 
quando indagados sobre o elevado crescimento urbano e as 
alterações paisagísticas efêmeras nos seus espaços insulares, foi 
respondido que há meses não passa manifestação das licenças 
pelo INEA, que gere tal território, reforçando contundentemente 
falhas no sistema de comunicação quanto ao licenciamento 
ambiental pelos órgãos que assim o concede. A falha também 
está presente na própria gestão das UCs, uma vez que suas 
ações são muito mais direcionadas para a sua porção continental 
(território do PEC) do que a interface terra-mar e espaço insular 
da APAMAN.

gir informações de forma mais livre e as respostas não estão 
condicionadas a uma padronização de alternativas.

Resultados e Discussões
Em termos de licenciamento, a zona costeira do município de 
Mangaratiba, no exercício da competência comum relativas à 
proteção do meio ambiente, é licenciada por instâncias federati-
vas distintas. A nível estadual, ela é realizada tanto pela sede do 
INEA, por intermédio da Diretoria de Licenciamento Ambiental 
(DILAM), quanto pela Superintendência regional (SUPBIG - Su-
perintendência da Baía da Ilha Grande), sendo a última mais 
atuante localmente. Segundo entrevista realizada com a SUP-
BIG (01/09/2020), na prática, a DILAM licencia empreendimentos 
de alto potencial poluidor e a SUPBIG, de baixo a médio, embora 
possa licenciar de alto, se deliberado pela primeira.

Além dessa divisão acima, nas entrevistas realizadas junto à 
Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura local e à SUPBIG, foi 
esclarecido que a Superintendência licença a empreendimentos 
que abarcam instalações náuticas – marinas, clubes náuticos 
e garagens náuticas de uso coletivo –, assim como estruturas 
de apoio náutico, ou seja, aqueles localizados em área de 
influência marinha e em áreas de APP, com anuência dos órgãos 
ambientais gestores das Unidades de Conservação (UCs) locais 
e da Capitania dos Portos. Já a Prefeitura, atua no âmbito do 

licenciamento dos empreendimentos localizados no interior 
das ilhas, também com a anuência dos órgãos ambientais, 
licenciando até o potencial poluidor alto, (classe 6C, segundo a 
Resolução CONEMA n° 42/2012).

Vale frisar que, por se tratar de terreno administrado pela Se-
cretaria do Patrimônio da União (SPU) – órgão público compe-
tente para administrar esse patrimônio imobiliário e zelar por 
sua conservação, priorizando o uso socioambiental do bem em 
benefício da coletividade – a mesma é envolvida no processo li-
citatório promovendo a alienação dos imóveis da União não uti-
lizados em serviço público, concedendo o aforamento, a cessão 
onerosa, ou outras outorgas de direito admitidas em lei que se 
fizerem necessárias.

Quanto a área de atuação da SUPBIG, tal Superintendência acu-
mulou a competência pela gestão da área compreendida pela 
extinta SUPSEP (Superintendência da Baía de Sepetiba), que, na 
prática, se concretizou no acúmulo das atividades de gestão, fis-
calização e licenciamento dos dois territórios, RH-I, e parte da 
RH-II (Mangaratiba), abarcando as duas baías da Costa Verde: 
Ilha Grande e Sepetiba.

Em termos de estrutura técnica e operacional, tal “junção” foi de-
sacompanhada de acréscimo do seu corpo técnico. Ou seja, a 
SUPBIG, segundo informações coletadas em setembro de 2020, 
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Em termos de fiscalização, considerando a complexidade do 
território da zona costeira em questão e considerando ainda a 
coparticipação no modelo do federalismo e suas dificuldades de 
articulações, tal atividade vincula-se mais diretamente à prefei-
tura local, por meio do GPA (Grupamento de Proteção Ambiental), 
que pertence a Secretaria de Segurança e Trânsito, embora tam-
bém preste serviço à Secretaria de Meio Ambiente, e ao IBAMA, 
este último sendo envolvido em casos excepcionais, quando há 
realização de operações mais complexas.

Segundo informado pelo GPA, porém, ela não é rotineira e ativa. 
Opera mais sob caráter de denúncias que propriamente preven-
tivo, como enxergam que deveria ocorrer. Segundo eles, quando 
é necessária uma fiscalização mais intensa/complexa, normal-
mente eles acionam a UPAM (Unidade de Polícia Ambiental), a 
Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos, e o 
INEA. A fiscalização é feita por denúncia da sociedade civil, onde 
registram o auto de constatação/ notificação, e encaminhado ao 
jurídico para o auto de infração.

Portanto, pelo que foi constatado, tanto no bojo do licenciamen-
to, quanto da fiscalização de Mangaratiba, muitos são os órgãos 
e esferas de competência que atuam na gestão e no ordena-
mento da zona costeira. Tal pluralidade, intrínseca ao objeto em 
gestão, “zona costeira”, porém, deve vir acompanhada de ações 
concretas de formalização de parcerias entre os agentes polí-

ticos e institucionais, tornando o arranjo institucional num mo-
delo descentralizado e participativo, e deve vir acompanhada da 
efetiva participação da sociedade civil, por meio dos seus fóruns 
legítimos. Acredita-se que esses são os passos mínimos para 
a pactuação dos diversos usos e resolução dos seus conflitos, 
considerando a pluralidade dos atores e interesses
que compõem o território.

Conclusões
Considerando se tratar de um território cuja natureza exige 
um modelo descentralizado do pacto federativo, a integração 
das diversas esferas devem ser formalizadas por meio de 
arranjos institucionais muito bem pactuados, envolvendo 
os órgãos realmente efetivos no que concerne as ações 
de ordenamento e gestão territorial, em suas diversas 
instâncias e hierarquias, sem deixar de ouvir, dirimir e trazer 
à discussão a importante participação da população local, 
enquanto usuária principal do território da zona costeira de 
Mangaratiba.

Os resultados aqui apresentados evidenciaram que falta di-
álogo institucional entre os órgãos gestores do território em 
questão, propiciando maior acesso democrático no processo 
decisório; falta análise integrada dos instrumentos de orde-
namento territorial existentes; falta estrutura e maior aporte 

financeiro e técnico que viabilize autonomia dos órgãos ins-
titucionais; falta respeito ao cumprimento à legislação am-
biental e ao seus instrumentos de ordenamento; falta maior 
transparência e participação da população no processo de-
cisório; falta de ações preventivas de planejamento da zona 
costeira, considerando seus usos múltiplos e sinergias; e, 
por fim, falta fiscalização, ordenamento e gestão integrada 
do território.

Espera-se que os resultados, desafios e aprendizados suma 
riamente apresentados possam servir de auxílio e subsídio 
a análise de outras áreas costeiras do Brasil ou dos Estados 
na proposição de modelos de planejamento e gestão a se-
rem implementados. Por isso, a tentativa de pactuação dos 
conflitos deve ser fortemente embasada num processo le-
gítimo de diálogo, entre diferentes atores e esferas de com-
petência, visando atenuá-los e contribuir para um desenvol-
vimento regional sustentável da zona costeira do município. 
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Resumo
Dentre as categorias previstas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza, encontram-se as Áreas 
de Proteção Ambiental (APA). A APA Alto Piraí, localizada em 
Rio Claro, contempla as nascentes do rio Piraí, manancial 
que abastece o Rio de Janeiro e parte da Costa Verde. Este 
estudo teve objetivo geral subsidiar o zoneamento ambiental 
da APA Alto Piraí, e como objetivos específicos a realização 
de um diagnóstico ambiental do território a partir de dados 
geoespaciais e a setorização por microbacias hidrográficas. 
Foram consultadas bases do IBGE, INEA e FBDS. Para 
compreensão das mudanças ocorridas no território entre 1985-
2018 foram utilizados dados do Projeto MapBiomas. As classes 
foram agrupadas em três grupos: ganho (regeneração); perda 
(desmatamento) e persistência (quando não houve mudança). Os 
resultados apontaram que cerca 57% do território é composto 
por formações florestais, além de Áreas de Preservação 
Permanente compreenderem 40%, no qual pouco mais de um 
quarto se encontra degradado. Apesar da predominância de 
florestas, houve desmatamento de 3.146 hectares, sendo 380 
hectares no PEC. Como estudo de caso, foram selecionados 
dois setores para o exercício de um protocolo de zoneamento, 
apontando as Zonas de Adequação Ambiental, Conservação, 
Sobreposição Territorial e Uso Moderado como as mais indicadas.

Palavras chave: 
Geoprocessamento; zoneamento ambiental; áreas protegidas.

Introdução
O SNUC prevê duas categorias de Unidades de Conservação 
(UC): as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. Entre as 
UC de Uso Sustentável estão as Áreas de Proteção Ambiental 
(APA). A Área de Proteção Ambiental (APA) Alto Piraí, instituí-
da pela Lei Municipal nº. 385/2008, localizada no município de 
Rio Claro, tem como objetivos garantir a conservação dos re-
manescentes florestais e assegurar a proteção dos recursos 
hídricos; proteger a fauna e a flora, especialmente as espécies 
raras e ameaçadas de extinção; garantir a proteção dos sítios 
históricos e arquitetônicos (ITPA, 2019).

Esta UC cobre 34.312,08 hectares e estabelece divisa com os 
municípios de Piraí, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Ba-
nanal (SP). O terreno onde está situada equivale a um terço do 
município de Rio Claro, contemplando as áreas altas do mu-
nicípio, cujas nascentes são formadoras do rio Piraí, principal 
manancial formador da represa de Ribeirão das Lajes, que de-
ságua no sistema do rio Guandu. Este curso d’água está inse-
rido na Bacia Hidrográfica do Guandu, sendo responsável pelo 
abastecimento de parte da região da Costa Verde e da cidade 
do Rio de Janeiro. Suas águas são consideradas Classe Espe-
cial pelo estado, além de manter riquíssima diversidade de pei-

Subsídios para zoneamento 
ambiental da APA Alto Piraí 
- Rio Claro/RJ, a partir de 
um diagnóstico ambiental 
utilizando geotecnologias
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xes ameaçados de extinção (ITPA, 2019).

A Lei nº 9.985/2000, que criou o SNUC, define o Plano de Manejo 
como um documento técnico mediante o qual, com fundamento 
nos objetivos gerais de uma UC, se estabelece a diferenciação 
e intensidade de uso mediante o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos na-
turais e culturais, destacando a representatividade da UC frente 
aos atributos de valorização dos seus recursos (BRASIL, 2000).

A Lei nº 9.985/2000, no Capítulo V, exige a criação de conselho 
para as UC. Há dois tipos de conselho: consultivo e deliberativo. 
Dentre os objetivos do primeiro estão: oferecer transparência a 
gestão por meio de controle social; contribuir na elaboração e 
implantação do Plano de Manejo; e integrar a UC à comunidade, 
envolvendo setores público e privado, instituições de pesquisa 
e ONG. O segundo possui algumas funções além, como: aprovar 
o Plano de Manejo e realizar contratação de empresas para 
gestão compartilhada. Eles constituem a instância principal de 
participação e influência da sociedade, a partir de reuniões onde 
debatem temas relevantes para o cumprimento dos objetivos e 
missão da UC.

Até o presente momento, a APA Alto Piraí não tem Plano de 
Manejo elaborado nem Conselho constituído, o que dificulta o 
processo de gestão, bem como a capacidade de captar recursos 

voltados ao desenvolvimento de ações para a preservação dos 
importantes recursos naturais existentes e a manutenção 
dos serviços ecossistêmicos associados, inviabilizando 
ainda pesquisas sobre a biodiversidade, fiscalização e 
implantação/desenvolvimento de programas de capacitação e 
educação ambiental.

Ainda quanto à importância do território onde está inserida a 
APA Alto Piraí, destaca-se a questão de funcionar como área 
de amortecimento do Parque Estadual Cunhambebe (segundo 
maior do estado), contribuindo para a formação de importante 
corredor ecológico do Tinguá-Bocaina. Nesse contexto, o zone-
amento ambiental contribui para normatizar o uso do solo na 
APA, além de orientar a definição de estratégias de ações de 
monitoramento, fiscalização, restauração de áreas degradadas 
e educação ambiental, dando subsídios ao desenvolvimento de 
atividades compatíveis à categoria de UC.

O presente estudo tem como objetivo gerar subsídios ao zone-
amento ambiental da APA Alto Piraí, como contribuição no pro-
cesso de planejamento e gestão da Unidade de Conservação, 
possibilitando um direcionamento de ações voltadas a conser-
vação da biodiversidade e a restauração de ecossistemas, em 
suporte ao tomador de decisão.

Introdução

Caracterização da Área de Estudo
A Área de Proteção Ambiental (APA) Alto Piraí é uma Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável inserida em Rio Claro/RJ. 
Foi criada pela da Lei Municipal nº 385, de 24 de março de 2008 
(RIO CLARO, 2008).  Abrange 34.312,08 hectares, o equivalente 
a cerca de 70% do município onde está situada. Estabelece 
divisa com as cidades de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba 
e Piraí, no estado do Rio de Janeiro e Bananal no estado de São 
Paulo (Fig. 1).

Figura 1 – Localização da APA Alto Piraí, situada em Rio Claro – RJ.
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Em relação à hidrografia, a APA Alto Piraí está inserida na 
Região Hidrográfica II - Guandu, nas sub-bacias do Alto Piraí 
e da represa de Ribeirão das Lajes. Como abrange as áreas 
altas, possui as nascentes formadoras do rio Piraí, principal 
manancial formador da represa de Ribeirão das Lajes, que 
deságua no sistema Guandu (TNC, 2013).

Quanto à relevância para conservação da biodiversidade, 
a APA Alto Piraí está na região denominada como Corredor 
de Biodiversidade Tinguá-Bocaina, inserida na Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica onde 42% (14.508 ha) é classifi-
cado como zona núcleo, cujo objetivo é a conservação da bio-
diversidade e dos demais recursos naturais e 57,6% (19.782 
ha) como zona de amortecimento, com propósito minimizar 
os impactos ambientais negativos sobre as zonas núcleo e 
promover a qualidade de vida das suas populações, especial-
mente as comunidades tradicionais.

Embora a UC pertença a uma categoria de uso sustentável, 
uma área de 7.674 ha (22,4%) de seu território está sobre-
posta ao Parque Estadual Cunhambebe (PEC), em trechos en-
quadrados como Zona de Preservação e Zona de Conservação 
(INEA, 2020), conforme o Plano de Manejo (Fig. 2).

Diagnóstico Ambiental da Área de Estudo
Para iniciar as análises geoespaciais em ambiente SIG, o 

primeiro banco de dados geoespaciais a ser consultado foi o 
do portal GEOINEA do Instituto Estadual do Ambiente – INEA 
(2020), órgão licenciador do estado do Rio de Janeiro. Dele, 
foram baixados os arquivos shapefile de: Áreas de Preservação 
Permanente (APP) de Topo de Morro e Declividade, Áreas de 
Interesse para proteção de mananciais, Mapa de Uso e Cobertura 
da Terra; Unidades de Conservação em todas as esferas, entre 
outros. Uma vez que, não foi localizada a delimitação de APP 
hídricas (cursos d’água e nascentes) na base de dados do 
GEOINEA, foi realizado um levantamento em outras bases 

Figura 2 – Sobreposição da APA Alto Piraí ao Parque Estadual Cunhambebe. 

Fonte: Google Earth (2019).

geoespaciais, sendo identificados e baixados dois arquivos 
shapefile disponibilizados para o município de Rio Claro pela 
FBDS: um com a projeção das APP hídricas, e outro agregando 
a esta projeção uma classificação de uso e cobertura da terra. 
Posteriormente, em ambiente SIG, foi realizado o recorte para 
a área de estudo.

Foram também consultados os sistemas de informação geoes-
paciais como da Agência Nacional de Águas (ANA); Agência Na-
cional de Mineração (ANM); Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) e Sistema Nacional de Cadastro Am-
biental Rural (SiCAR), visando identificar outras interferências 
como a existência de assentamentos, comunidades tradicio-
nais, e ainda o tipo de perfil das propriedades inseridas na UC.

Antes de iniciar o processamento dos dados adquiridos, foi rea-
lizada uma análise crítica quanto à qualidade dos mesmos, se-
guida de correção topológica dos arquivos objetos de estudo no 
software QGIS 3.4.14. Nesta etapa foram aplicadas as seguin-
tes ferramentas: “Verificar a validade”, “v.clean” para correção 
de lacunas ou fendas e “Corrigir geometrias”. Para validação foi 
utilizado o plugin Verificador de Topologia.

Na primeira etapa, objetivando quantificar as Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) na APA Alto Piraí que estão conser-
vadas (com cobertura de vegetação nativa) e degradadas (sem 
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cobertura de vegetação nativa), foram utilizados: 

A. Para cursos d’água e nascentes – arquivos contendo 
uso e cobertura do solo disponibilizados online para o 
município de Rio Claro pela Fundação Brasileira de De-
senvolvimento Sustentável – FBDS. O mapeamento do 
uso e cobertura do solo foi realizado por meio da classi-
ficação supervisionada de imagens RapidEye, ano base 
2013. A conferência e edição vetorial foi realizada na 
escala de 1:10.000 e a delimitação das áreas edificadas 
respeitou os limites estabelecidos pela Base Cartográfica 
Contínua do IBGE (2013). A validação foi feita por meio de 
checagem de pontos distribuídos aleatoriamente pelas 
cenas RapidEye (100 pontos para cada cena), os quais são 
comparados a imagens de alta resolução. Todas as cenas 
mapeadas atingiram a acurácia mínima de 95% (FBDS, 
2020). A demarcação da APP foi realizada conforme pre-
visto nos Artigos 4º e 5º da Lei 12.651/2012, seguindo os 
valores mínimos de largura, em que a medida da largura 
dos cursos d’água foi feita em intervalos de 10 metros, 
agrupados em trechos 100 metros. Para cada trecho de 
100 metros, foi atribuído o maior valor de largura medido 
para seus intervalos de 10 metros (FBDS, 2020).

B. Para topo de morro e declividade – os arquivos dis-
ponibilizados no Portal GeoINEA (INEA, 2020), proceden-

do correções topológicas e ajustes de escala, quando 
necessário, e posteriormente, foi feita a interseção em 
ambiente SIG com o mapeamento de uso e cobertura da 
terra do MapBiomas para o ano de 2018. 

Com intuito de identificar também a situação das APP existen-
tes (Fig. 3) no território de sobreposição ao PEC, por se tratar de 
uma UC de Proteção Integral, as quantificações foram geradas 
para a área total da APA Alto Piraí, e, posteriormente, para o 
trecho onde há sobreposição entre as UC.

Figura 3 – Áreas de Preservação Permanente (APP) da APA Alto Piraí.

Análise Multitemporal das Mudanças do Uso e Co-
bertura da Terra
Após a primeira etapa de busca de arquivos geoespaciais, ini-
ciou-se uma análise multitemporal das mudanças no uso e 
cobertura da terra ocorridas no território da APA Alto Piraí, a 
partir de dados disponibilizados pelo Projeto MapBiomas, uma 
iniciativa do Observatório do Clima, cocriada e desenvolvida por 
uma rede multi-institucional envolvendo universidades, ONG e 
empresas de tecnologia tem o propósito de mapear anualmen-
te o uso e cobertura da terra do Brasil e monitorar as mudanças 
do território (MAPBIOMAS, 2020). Ela realiza o processamento 
em nuvem com classificadores automatizados desenvolvidos e 
operados através da plataforma Google Earth Engine para ge-
rar uma série histórica de mapas anuais para o país.

Neste estudo, foi utilizada imagem (arquivo em formato raster) 
do acervo do projeto MapBiomas da transição referente ao pe-
ríodo compreendido entre 1985 e 2018, oriunda dos satélites 
LANDSAT 5, 7 e 8, cuja resolução espacial é de 30 m (30x30), 
tendo melhor aplicação em escalas de até 1:100.000.

Após importar o arquivo shapefile do recorte da UC de estu-
do na plataforma do Google Earth Engine, foi obtida a imagem 
(extensão GeoTIFF) exportada via Google drive.  Posteriormen-
te, em ambiente SIG, utilizando o software QGis 3.4.14, foram 
identificadas as classes de uso e cobertura da terra geradas 
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pelos classificadores, através da interpretação dos Códigos de 
Legenda às Coleções 4 e 4.1 (disponibilizados em https://ma-
pbiomas.org/codigos-de-legenda?cama_set_language=pt-BR), 
onde os dois primeiros dígitos correspondem à classe no pri-
meiro ano (1985) e os dois últimos à classe do último (2018).

Buscando realizar um comparativo dos dados de uso e cober-
tura da terra obtidos pelo Projeto MapBiomas em uma escala 
de maior detalhe, foi realizado outro mapeamento para a APA 
Alto Piraí a partir da classificação de forma automática de ima-
gens do satélite Sentinel 2A no software eCognition Developer 
9.0. Esta classificação foi baseada em objeto, considerando 
fatores como forma, textura, densidade, entre outros, além da 
reflectância espectral das bandas (https://earthexplorer.usgs.
gov/). Para abranger o território da UC de estudo, foram esco-
lhidas duas imagens datadas de 29/01/2019, disponibilizadas 
com correção atmosférica, e posteriormente mosaicadas. As 
classes mais expressivas em área foram classificadas de for-
ma automática, já as com menor representatividade em área 
foram editadas manualmente. 

Para a validação do mapeamento foi realizada coleta de pontos 
amostrais através da ferramenta Gerador de pontos amostrais 
do software TerraView 5.3.3. Esta ferramenta cria um número 
específico de pontos aleatórios que podem ser aplicados em 
feições como polígonos, pontos ou ao longo de linhas. Para este 

estudo foram gerados 30 pontos aleatórios para cada classe 
exportados para o formato kml, devido esta ser a extensão 
compatível com o Google Earth. 

Com os pontos adicionados ao referido programa, foi realizada 
a comparação entre as classes temáticas e as imagens históri-
cas do Google Earth com auxílio da interpretação visual. A eta-
pa seguinte consistiu no preenchimento da matriz de confusão 
através da contagem visual dos erros de omissão e comissão a 
partir dos pontos amostrados, e por fim, a fórmula referente ao 
índice Kappa foi aplicada.

Setorização da APA Alto Piraí
Considerando a grande extensão do território da APA Alto Pi-
raí, e a necessidade do planejamento para ações operacionais 
e logísticas, a gestão da UC realizou uma divisão em 13 setores 
por análise visual com base no conhecimento dos servidores 
da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Foi utilizado o 
software Google Earth associando à características comuns de 
uso e cobertura da terra de uma região ou suas cercanias.

Em ambiente SIG, utilizando o software QGis 3.4.14 acoplado ao 
GRASS 7 versão 2.0, a partir do shapefile de curvas de nível do 
projeto RJ 25 (IBGE, 2015; INEA, 2020), foi utilizada a ferramen-
ta v.to.rast para converter o arquivo vetorial em raster. Em se-
guida, aplicou-se r.surf.contour para obtenção do MDE, e então, 

foi gerado o mapa da hipsometria da área de estudo Posterior-
mente, através da ferramenta r.watershead foram identificadas 
as microbacias hidrográficas da UC de estudo (Fig. 4).

Análise com Vistas ao Exercício do Zoneamento 
Ambiental
Para avaliação dos critérios estabelecidos a determinação do 
zoneamento ambiental, foi feita uma análise documental desde 
os primeiros Planos de Manejo elaborados para as UC fede-
rais, sendo identificado que não havia uma padronização para 
as zonas nas diferentes categorias. Algumas contavam com 
zoneamentos padronizados (Parques Nacionais, Reservas Bio-
lógicas e Estações Ecológicas ou Florestas Nacionais), assim 
como definições internas para ARIE, MONA e RVS. No caso de 
APA e RESEX, o zoneamento ficava a cargo de cada equipe de 
planejamento (MELLO, 2008). Tal situação levou a uma grande 
diversidade de zonas nos planos de manejo existentes até a 
edição do Roteiro do ICMBio (2018) e o Roteiro do INEA (2019).

Ao realizar uma busca on-line junto ao ICMBio (2020), foram 
identificadas 36 APA federais, todas com seus respectivos PM, 
porém, somente duas no formato novo. Já na esfera Estadual, 
foram encontradas 13 APA geridas pelo INEA, das quais sete 
(APA de Macaé de Cima, APA de Mangaratiba, APA de Maricá, 
APA de Massambaba, APA do Pau-Brasil, APA da Serra de 
Sapiatiba e APA de Tamoios) possuem PM (INEA, 2020). e 
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Resutados e Discussões

Diagnóstico Ambiental da Área de Estudo
Para as APP hídricas (nascentes e drenagens), de acordo com 
a FBDS (2020), foram identificadas três categorias de classes 
de uso: Formação florestal, Área antropizada e Formação não 
florestal (Tabela 2). A partir de uma análise visual dos dados da 
FBDS (2020), sobrepondo-os à imagem de satélite pelo Google 
Earth Pro, foi observado grande acurácia no mapeamento. Im-
portante destacar que não foi considerado como déficit as APP 
classificadas com o uso Formação não florestal, pois abrangem 
afloramentos rochosos.

Após a quantificação em ambiente SIG, na APA Alto Piraí foi en-
contrado o déficit correspondente a 37% (2.630,45 ha), repre-
sentado pela classe Área antropizada. Já no trecho sobreposto 
ao PEC, foi identificado o déficit com cerca de 10% (152,44 ha), 
vide Tabela 1 e Fig. 5. 

A partir de interpretação visual das séries históricas do Google 
Earth, observou-se que nestas regiões vem ocorrendo expan-
são da pecuária, especialmente próximo aos cursos hídricos 
cuja maior porção de suas FMP estão degradadas. 

Figura 4 – Microbacias hidrográficas e drenagens da APA Alto Piraí.

nenhum revisado considerando o novo formato do roteiro 
metodológico de 2019. 

Para elucidar as zonas a serem sugeridas durante o exercício 
para os setores escolhidos como estudo de caso da APA Alto 
Piraí, foi feita uma análise comparativa entre os formatos an-
tigos e novos de ambas as esferas, buscando identificar quais 
seriam as zonas compatíveis/aplicáveis à realidade da UC de 
estudo.

Classes de Uso Área APA (ha)
Área Sobreposi-

ção PEC (ha)
Formação 
Florestal

4.451,67 1374,01

Antropizada 2.630,45 152,97

Formação Não 
Florestal

23,17 0,51

Total 7.105,47 1.526,97

Tabela 1 - Quantificação de APP de nascentes e drenagens por classes de uso. 

Fonte: FBDS (2020).

Figura 5 – Espacialização das Áreas de Preservação Permanente (APP) de 

nascentes e drenagens da APA Alto Piraí por classes de uso.
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Considerando a classificação de uso e cobertura da terra do 
MapBiomas para o ano de 2018, no território da APA Alto Piraí 
foram quantificados 803 ha de área em APP de declividade e 
5.582 ha em APP de topo de morro (Tabela 2), que, somadas, 
equivalem a 18,6% do território da UC e estão situadas nos 
limites da UC. Abrangem trechos contemplados pelos PEC, 
onde estão os fragmentos florestais mais conservados e as 
maiores altitudes.

Para compreender a transição de uso e cobertura da terra en-
tre 1985-2018, optou-se por agregar as classes em três gru-
pos: ganho, persistência e perda. Para ganho foi considerada 
a conversão de qualquer outro uso para a classe de forma-
ção florestal e o inverso para perda. Os demais polígonos sem 
modificação de uso no período avaliado, foram agrupados na 
classe persistência.

Para o período compreendido entre 1985-2018, no contexto de 
APP de declividade, os dados de transição de uso e cobertura 
da terra do MapBiomas apontaram que a APA Alto Piraí obte-
ve 12,23% (14,25 ha) de ganho, e 2% (16,00 ha) de perda. Foi 
identificada a persistência de formação florestal em 77,70% 
(624,00 ha) e de pastagem em 6,10% (49,00 ha). Considerando 
a sobreposição com o PEC, foi identificado que 26% (210 ha) 
das APP de declividade estão sobrepostas à UC de proteção 
integral. Embora haja a persistência de formação florestal de 

92,3% (193,80 ha), foi identificada a perda de 1,90% (3,98 ha) 
e ganho de 0,95% (2,00 ha). Para ambas as categorias, houve 
mais mudanças fora do território que está sobreposto ao PEC 
e das áreas mais baixas, onde estão os núcleos urbanos. 

Já no contexto de APP de topo de morro, os dados de tran-
sição de uso e cobertura da terra do MapBiomas apontaram 
que a APA Alto Piraí obteve 1,32% (73,85 ha) de ganho e 7,98% 
(445,38 ha) de perda, sendo identificada a persistência de for-
mação florestal em 72,88% (4.068,83 ha) e de pastagem em 
9,43% (526,71 ha) para o período avaliado. A sobreposição ao 
PEC corresponde a 31,75% (1.763 ha), cuja transição aponta a 
persistência de floresta em 90,9% (1.603 ha), perda de 5,13% 
(90,44 ha) e ganho de apenas 0,58% (10,33 ha), vide Tabela 2.

Análise Multitemporal das Mudanças do Uso e Co-
bertura da Terra 
As classes de uso e cobertura da terra obtidas pela classifi-
cação do MapBiomas em 2018 foram: Afloramento Rochoso 
(0,043%), Cultura Perene (0,018%), Floresta Plantada (0,212%), 
Formação Florestal (61,80%), Infraestrutura Urbana (0,056%), 
Mosaico de Agricultura e Pastagem (9,285%), Área não vege-
tada (0,042%) e Pastagem (28,54%), sendo constatada a pre-
dominância das classes Formação Florestal e Pastagem, que 
somadas correspondem a 90% do território da APA Alto Piraí.

Para o período compreendido entre 1985-2018, os dados da 
transição do Projeto MapBiomas apontaram que a APA Alto 
Piraí obteve 2,37% (813,14 ha) de ganho e 9,16% (3.146 ha) de 

Tabela 2 – Quantificação de APP de declividade e topo de morro sobrepostas ao PEC e análises das mudanças de uso e cobertura da terra.

APP APA (ha) PEC (ha) Perda (ha) Ganho (ha) Persistência (ha)

Declividade 803,09 209,78 3,98 2,00
Pastagem = 3,19
Floresta = 193,80

Topo de morro 5.582,20 1.763,00 90,44 10,33
Pastagem = 37,49
Floresta = 1.603 

Total 6.385,30 1.972,78 94,42 12,33
Pastagem = 40,68
Floresta = 1.797
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perda de floresta. Foi identificada a persistência de formação 
florestal em 20.618,00 ha, e de pastagem em 6.201,44 ha. No 
trecho do território onde há sobreposição ao PEC, ao analisar-
mos a transição para o período compreendido entre 1985 e 
2018, foram identificados:

- Persistência da classe de formação florestal em 88,4% 
(6.781,00 ha);
- Perda de 4,95% (380,31 ha), dos quais 69,4% (263,80 
ha) foram convertidos ao uso de pastagem e 13,3% 
(50,73 ha) para mosaico agricultura e pastagem;
- Ganho equivalente a 0,56% (43,00 ha). 

Diante dos dados acima descritos, uma vez que o PEC é uma 
UC de proteção integral, sugere-se notificar à gestão quan-
to a redução de cobertura florestal constatada, para que seja 
providenciada a restauração neste trecho, bem como intensi-
fiquem a fiscalização para compreender quais as pressões de 
uso contribuíram neste cenário.

A espacialização das mudanças ocorridas no uso e cobertura 
da terra na APA Alto Piraí no período avaliado é apresentada 
na Fig. 6.

A partir das imagens do satélite Sentinel 2A para o ano de 
2019, foram encontradas as seguintes classes de uso e co-

bertura da terra: Afloramento Rochoso (0,89%), Agricultura 
(0,04%), Água (0,12%), Formação Florestal (57,06%), Pastagem 
(36,39%), Solo exposto (0,03%), Urbano (0,37%) e Vegetação 
secundária (5,10%), sendo novamente constatada a predomi-
nância das classes Formação Florestal e Pastagem. Ao com-
parar os mapas obtidos pelo MapBiomas (Ano 2018 - escala 
1:100.000) e Sentinel 2A (Ano 2019 - escala 1:25.000), é pos-
sível observar que houve pouca diferença entre as dimensões 
das classes predominantes (Formação Florestal e Pastagem), 
portanto a classificação da imagem obtida pelo mapeamento 
do MapBiomas mostrou-se eficaz na área de estudo. O gran-

de diferencial do mapeamento obtido pelo Sentinel 2A foi a 
distinção da vegetação secundária, que se somada a classe 
Formação Florestal, resulta em um excedente de pouco mais 
de 120 ha em relação ao mapeamento do MapBiomas. Ou-
tra questão que chamou atenção foi a identificação da classe 
Água, não identificada pelo MapBiomas. Uma vez que o Ma-
pBiomas apresenta uma classe mista denominada “Mosaico 
agricultura e Pastagem”, seria interessante fazer um compa-
rativo detalhado da área inserida nesta classe em relação a 
classificação obtidas pelo MapBiomas. 

Após o processo de validação do mapeamento de 2019, a 
classificação alcançou o índice Kappa igual a 0,95, conside-
rado como excelente quanto à acurácia por estar no intervalo 
de desempenho 0,8 < k ≤ 1,0. Calculando o kappa condicional, 
as classes Afloramento e Urbano apresentaram o máximo de-
sempenho, enquanto a classe Pastagem apresentou menor 
índice (0,834).

Setorização da APA Alto Piraí
A partir do resultado obtido na divisão das microbacias em am-
biente SIG, foi realizada uma análise por interpretação visual 
com a malha de drenagem (hidrografia) disponibilizada pelo 
INEA (2020) e barreiras físicas do território. Após alguns ajus-
tes, foi feita a aglutinação das microbacias para a formação dos 
setores, onde obteve-se a setorização apresentada na Fig. 7

Figura 6 – Mudanças de uso e cobertura da terra na APA Alto Piraí, a partir dos dados 

de transição do MapBiomas para o período compreendido entre 1985-2018.
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Após a conclusão da setorização, foi realizada sua interseção em 
ambiente SIG com os parâmetros trabalhados e descritos ante-
riormente, tanto para a APA Alto Piraí, quanto para o território 
sobreposto ao PEC, cujo intuito foi compreender quais seriam 
os setores sofreram maior taxa de desmatamento, e quais apre-
sentavam maior cobertura florestal e/ou regeneração natural.

Com base nos dados da transição de uso e cobertura da terra 
para o período entre 1985-2018, observou-se que os setores 
2 (Sertões do Ermo e Boa Vista) e 3 (Macundu e São Roque) 
foram os mais afetados pelo desmatamento, havendo perda de 

595,50 ha e 429,35 ha, respectivamente. No recorte onde há 
sobreposição com o PEC, os setores 2 e 3 também foram os 
mais desmatados. Houve uma perda correspondente a 223,00 
ha e 82,00 ha, respectivamente, representando 80,2% da área 
total desmatada.

No contexto das APP de nascentes e drenagens da APA Alto 
Piraí, os setores 9 (Rio dos Coutinhos) e 7 (Alto da Serra e Sin-
frônio) apresentaram maior área de cobertura florestal e os se-
tores 10 (Santana/Coqueiros e Rola) e 2 (Sertões do Ermo e Boa 
Vista) foram identificados com maiores áreas desmatadas. Já 
no trecho onde há sobreposição ao PEC, os setores 5 (Parado) e 
4 (Várzea) apresentaram mais cobertura florestal, enquanto 2 
(Sertões do Ermo e Boa Vista) e 3 (Macundu e São Roque) mais 
uma vez representaram os que perderam mais vegetação no 
período avaliado.

Considerando as APP de declividade da APA Alto Piraí, os se-
tores 9 (Rio dos Coutinhos) e 13 (Itaoca) apresentaram maior 
área de cobertura florestal, possivelmente pela presença do 
PEC, além do relevo acidentado e por uma grande porção estar 
inserida em cotas altimétricas entre 800 a 1.3000m. Os setores 
12 (Serra dos Coelhos/ Pedras do Bispo e Rastro) e 1 (Serra do 
Matoso) foram identificados com maiores áreas desmatadas. 
Já no trecho onde há sobreposição ao PEC, os setores 9 (Rio 
dos Coutinhos) e 4 (Várzea) apresentaram mais cobertura flo-

restal, sendo importante destacar que o setor 4 possui uma das 
maiores faixas de altitude da APA Alto Piraí (1.300 a 1.700m). 
Em contrapartida, os setores 7 (Alto da Serra e Sinfrônio) e 2 
(Sertões do Ermo e Boa Vista) representaram os que perderam 
mais vegetação no período avaliado. 

No contexto das APP de topo de morro da APA Alto Piraí, os 
setores 9 (Rio dos Coutinhos) e 5 (Parado) apresentaram maior 
área de cobertura florestal, possivelmente pela presença do 
PEC, além do relevo acidentado e por uma grande porção estar 
inserida em cotas altimétricas entre 900 a 1.4000m. Os setores 
12 (Serra dos Coelhos/ Pedras do Bispo e Rastro) e 8 (Lídice e 
Estação) foram identificados com maiores áreas desmatadas. 
Já no trecho onde há sobreposição ao PEC, os setores 9 (Rio 
dos Coutinhos) e 4 (Várzea) apresentaram mais cobertura flo-
restal, sendo importante destacar que o setor 4 possui uma das 
maiores faixas de altitude da APA Alto Piraí (1.300 a 1.700m). 
Em contrapartida, os setores 2 (Sertões do Ermo e Boa Vista) 
e 7 (Alto da Serra e Sinfrônio) representaram os que perderam 
mais vegetação no período avaliado. 

Análise com Vistas ao Exercício do Zoneamento 
Ambiental
A partir dos resultados obtidos na etapa anterior, foram esco-
lhidos dois setores com características opostas como estudos 
de caso para subsidiar um protocolo de zoneamento ambiental 

Figura 7 – Setorização da APA Alto Piraí a partir da aglutinação as microbacias.
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da APA Alto Piraí. O setor 2 (Sertões do Ermo e Boa Vista) devi-
do ao destaque quanto ao desmatamento e o setor 9 (Rio dos 
Coutinhos) pela grande extensão de áreas conservadas.

Em seguida, com o objetivo de identificar quais seriam as zonas 
compatíveis/aplicáveis ao território dos setores escolhidos, fo-
ram verificadas as metodologias para definição do zoneamen-
to ambiental em Planos de Manejo de APA, onde identificou-se 
uma predominância de diagnósticos participativos baseados 
para construção de uma matriz estratégica conhecida por 
SWOT/FOFA (SILVA e CARVALHO, 2015). Então, com base nos 
resultados encontrados no diagnóstico ambiental, foi elaborada 
uma matriz SWOT/FOFA adaptada para os setores dos estudos 
de caso, pois não foi possível realizar entrevistas e oficinas com 
atores locais.

Para concluir o estudo, foi realizada uma caracterização dos 
setores seguida de análise das zonas indicadas em Planos de 
Manejo de APA, as quais são definidas de acordo com a es-
cala de grau de intervenção, tomando como referência o novo 
formato vinculado ao Roteiro Metodológico do ICMBio (2018). 
Este documento além de normatizar cada perfil de uso e ocu-
pação do solo, orienta em casos de sobreposição de Unidades 
de Conservação (proteção integral e RPPN) enquadrar o terri-
tório como Zona de Sobreposição Territorial, e no caso em tela 
considerar o zoneamento do Plano de Manejo do PEC devido ao 

maior grau de restrição, entre outros detalhamentos para cada 
categoria de UC.

O Setor 9 possui 3.370,14 ha, dos quais 3.002 ha (89%) são con-
templados por cobertura florestal e está cerca de 68% sobre-
posto ao PEC. Possui uma RPPN e propriedades vinculadas a 
PSA hídrico para restauração de áreas degradadas. Abrange 
a maior extensão de APP declividade e Topo de Morro com co-
bertura florestal, tanto considerando o território da APA Alto 
Piraí, quanto o território onde há sobreposição com o PEC. É o 
segundo setor com menor passivo de cobertura florestal nas 
APP hídricas (nascentes e drenagens). De acordo com o zone-
amento do Plano de Manejo do PEC, foram identificadas três 
zonas: Zona de Preservação 2 (ZP-2), Zona de Conservação 3 
(ZC-3) e Zona de Conservação 4 (ZC-4).

O Setor 2 possui 3.180,81 ha, dos quais 1.689 há (53%) são con-
templados por pastagem e está cerca de 33% sobreposto ao 
PEC. Há o predomínio atividades agrossilvopastoris. Dos treze 
setores, apresentou a maior perda de cobertura florestal no pe-
ríodo de 1985-2018, o primeiro setor em extensão de APP Topo 
de Morro, e o segundo em APP declividade e hídricas desprovi-
das de cobertura florestal. De acordo com o zoneamento esta-
belecido no Plano de Manejo do PEC, foi identificada somente a 
Zona de Conservação 4 (ZC-4).
Para o trecho onde há sobreposição entre os territórios da APA 

Alto Piraí e o PEC, sugerimos que seja considerada Zona de So-
breposição Territorial, com a permissão de atividades aplicá-
veis em Zonas de Preservação e Conservação. Para as áreas de 
APP hídricas, Topo de Morro, Declividade com cobertura de ve-
getação florestal nativa, fragmentos florestais situados fora do 
PEC e na RPPN Fazenda Sambaíba, sugerimos que seja consi-
derada a Zona de Conservação. Para as áreas de APP hídricas e 
Topo de Morro desprovidas de vegetação arbórea nativa, suge-
rimos que seja aplicada a Zona de Adequação Ambiental, consi-
deravelmente antropizada, sendo necessária ações de manejo 
para deter a degradação dos recursos naturais e promover a 
recuperação do ambiente. Por se tratar de zona provisória, uma 
vez recuperada deverá ser incorporada à Zona de Conserva-
ção. Para demais áreas, identificadas pelo mapeamento como 
classe pastagem, considerando a proximidade com o PEC e a 
inserção na Zona de Amortecimento, sugerimos que seja apli-
cada a Zona de Uso Moderado. É a zona que contém ambientes 
naturais ou moderadamente antropizados e áreas em médio e 
avançado grau de regeneração, sendo admitido uso direto dos 
recursos naturais, desde que não descaracterizem a paisagem, 
os processos ecológicos ou as espécies nativas e suas popu-
lações. A espacialização do protocolo para os dois setores que 
serviram como estudos de caso é apresentada na Fig. 8.
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Conclusões
No esforço de coleta de dados secundários foram identifica-
das várias divergências, tais como: limites da APA Alto Piraí, 
que embora seja vinculada a esfera municipal e contemple 70% 
de Rio Claro, está parcialmente inserida em Mangaratiba/RJ, 
o que acarretou outros equívocos de sobreposições a outras 
áreas protegidas; os limites dos perímetros do Parque Estadual 
Cunhambebe e do zoneamento ambiental, além de sua Zona de 
Amortecimento definidos pelo Plano de Manejo. Todos os dados 
manipulados apresentaram muitos erros de topologia, o que 

dificultou a primeira etapa do processamento.

A APA Alto Piraí está a inserida na Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, sendo 42% (14.508 ha) classificada como zona 
núcleo, cujo objetivo é a conservação da biodiversidade e dos 
demais recursos naturais. Possui 57% de cobertura florestal 
conservada, mesmo com a sobreposição de somente 22% do 
território ao Parque Estadual Cunhambebe. É contemplada por 
quatro RPPN e um Parque Natural Municipal, integralmente 
inseridos na área de estudo. Portanto, sugerimos que haja uma 
gestão compartilhada buscando identificar e coibir as pressões 
de uso na região onde as UC se sobrepõem. É uma localidade 
com abundância de recursos hídricos e dada sua importância 
para alimentação do sistema Guandu e abastecimento da 
população da região metropolitana do Rio de Janeiro e parte da 
Costa Verde, possui grande potencial para implementação de 
programas com estratégias voltadas a proteção/recuperação 
de mananciais.

A análise multitemporal com os dados da transição das classes 
de uso e cobertura da terra do MapBiomas atendeu a necessi-
dade para identificação das áreas que sofreram desmatamento 
e regeneração de cobertura florestal no período compreendido 
entre 1985-2018. 

Embora haja duas Unidades de Conservação sobrepostas, fo-

ram constatadas significativas áreas desmatadas, mesmo com 
a predominância de formações florestais, o que indica a fra-
gilidade de monitoramento/fiscalização por parte dos órgãos 
gestores, além de conflitos de gestão e de uso da terra pela 
comunidade, frente ao zoneamento determinado no Plano de 
Manejo do Parque Estadual Cunhambebe.

Considerando as Áreas de Preservação de Permanente, que 
compõe cerca de 40% do território, a maior parte se encon-      
tra conservada, indicando que um dos objetivos da UC (“Garantir 
a conservação dos remanescentes florestais e assegurar 
a proteção dos recursos hídricos”) está sendo alcançado.                  
Porém, a gestão precisa realizar mais fiscalizações, 
especialmente nos trechos onde foram identificados maiores 
percentuais de desmatamento. 

Ao realizar o mapeamento em uma escala de maior detalhe 
(satélite Sentinel 2A), também foi constatada a predominância 
das classes formação florestal e pastagem. Como identifica-
mos muitas semelhanças entre os mapas trabalhados, enten-
demos que os dados do Projeto MapBiomas atenderam ao pro-
posto na pesquisa.

A setorização a partir da aglutinação das microbacias hidrográ-
ficas, onde foi possível setorizar a UC em 13 áreas, os setores 
poderão atuar como unidades de planejamento de gestão do 

Figura 8 – Sugestão de protocolo de zoneamento ambiental a partir do exercício para 

os setores de estudos de caso.
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território, portanto, foi um esforço satisfatório e bastante inte-
ressante visando o planejamento de ações no território pelos 
tomadores de decisão. 

Com o intuito de elaborar um protocolo para subsidiar o zo-
neamento ambiental foram selecionados dois estudos de caso 
em situações opostas de conservação da cobertura florestal, 
sendo realizado um exercício a partir das informações obtidas 
no diagnóstico ambiental com vistas ao zoneamento ambien-
tal. Tal indicação das zonas nos estudos de caso é apenas uma 
primeira etapa do exercício a ser feito, e seria oportuno que o 
material produzido nesta pesquisa fosse divulgado em oficinas 
participativas com a comunidade local, para que possa ser tra-
balhado e discutido com o objetivo de atingir a elaboração do 
Plano de Manejo. 

Apesar das várias análises realizadas neste estudo, faltaram 
elementos, especialmente ligadas ao contexto social, para pos-
sibilitar uma sugestão de zoneamento ao território da APA Alto 
Piraí em sua totalidade. É necessário buscar aproximação da 
comunidade local, especialmente nas áreas onde foi identifi-
cada maior ocorrência de desmatamento e há o predomínio/
expansão de atividades agrossilvopastoris e malha urbana.
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23,87 Km² sendo delimitada pelas Serras do Piloto, Mazomba 
e Sahy com extensão do canal principal (rio Sahy) de 8,5 km. 
O PEC e a APAMAN correspondem a uma área de 20,28 km², 
estando 85% da área total da BH do rio Sahy protegida por 
estas Unidades de conservação. O índice de circularidade, de-
monstrou q a bacia apresenta formato circular sendo susce-
tível a enchentes o que evidencia a importância de proteção 
de sua mata ciliar. O aumento das áreas de florestas aponta a 
eficiência da criação das Unidades de Conservação na região 
no que diz respeito a restrição do aumento das áreas de pas-
tagem/solo exposto. 

A expansão humana ao longo dos séculos converteu grandes 
áreas contínuas de florestas em paisagens fragmentadas. O 
empenho na criação de áreas naturais protegidas tem como 
objetivo, frear os efeitos da fragmentação e a consequente 
perda de biodiversidade.  A Bacia do Rio Sahy localizada no 
município de Mangaratiba foi escolhida como recorte para 
este estudo devido a sua sobreposição parcial com UCs, con-
flitos ambientais existentes decorrentes da expansão urbana 
e por ser um importante sistema de abastecimento hídrico 
para o município e indústrias locais.  Tendo em vista gerar um 
produto que possa dar suporte a gestão do Parque Estadual 
Cunhambebe e da Área de Proteção Ambiental de Mangara-
tiba foi realizado a análise de 11 parâmetros morfométricos 
com intuito de entender seu comportamento a partir das ca-
racterísticas geométricas, de relevo e da rede de drenagem. 
Para detecção das mudanças no uso e cobertura do solo fo-
ram estabelecidos dois períodos distintos: o ano de 2020 e 
2008. Para o ano de 2008 foi utilizada uma Ortofoto na es-
cala de 1:25000 e para análises do ano de 2020 foram utili-
zadas imagens do satélite Cbers4 com resolução espacial de 
5 metros. A partir da análise das feições presentes na área 
foi possível gerar o mapa de uso e cobertura do solo da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Sahy. Posteriormente utilizando-se o 
software QGis 3.16.3, efetuou-se o cálculo de área e das per-
centagens referentes a cada uma das classes de uso e co-
bertura do solo. A bacia do rio Sahy apresenta área total de 

Morfometria e análise das 
mudanças do uso da terra 
na bacia hidrográfica do 
rio Sahy-Mangaratiba/RJ
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Introdução
O Núcleo de Pesquisa e Extensão: Urbano, Território e 
Mudanças Contemporâneas (NUTEMC) vem desenvolvendo o 
projeto “Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba: 
Metodologias participativas com pescadores e coletores 
artesanais na investigação, organização de acervo e 
subsídios para a proteção dos manguezais” com o apoio 
técnico e financeiro do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO) por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC 
FRADE) no Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira 
no Rio de Janeiro. O projeto proposto pelo NUTEMC do 
Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba surgiu 
a partir das demandas do movimento dos pescadores 
artesanais e do Ministério Público Federal no interesse de 
se ter um conjunto de informações sobre a localidade. Dessa 
forma, o projeto do Observatório Socioambiental consiste 
na organização de uma plataforma web e um aplicativo 
que armazenem todos os dados, indicadores, publicações, 
documentos, legislações e demais fontes sobre a localidade. 
A plataforma web foi pensada para ser um repositório de 
informações sobre as localidades e um ambiente de apoio 
e de diálogo entre os diferentes sujeitos pertencentes e 
atuantes neste lugar, principalmente os mais vulneráveis. 
Portanto, tem-se a ambição de que este projeto sobreviva 
e sirva de apoio para o fortalecimento e o empoderamento 
dos representantes das diferentes comunidades locais, para 

a tomada de decisões, para a construção de novas políticas 
públicas e instrumentos legais.

O observatório foi pensado para ser disponibilizado em dois 
formatos: site e aplicativo. O site seria o lugar da apresenta-
ção das pesquisas, documentos, arquivos e histórias de vida. 
O aplicativo tem uma função mais de diálogo com a popula-
ção de pescadores da Baía de Sepetiba. O aplicativo terá a 
possibilidade de estabelecer uma conexão com os pescado-
res na qual eles poderão estar fazendo relatos, sugestões, 
proposições e comentários que podem ser georreferencia-
dos com a possibilidade de estarem registrando e enviando 
fotos, vídeos e áudios sobre o que quiserem. Após o envio o 
material será checado pelo pessoal do grupo de pesquisa 
e enviado para o Ministério Público Federal numa forma de 
suporte para os pescadores que sofrem com problemas am-
bientais, restrição de navegação, fiscalização ambiental. Des-
sa forma, serão trabalhados pelos pesquisadores envolvidos 
no projeto uma metodologia da cartografia social que envol-
va as comunidades de pescadores, coletores, marisqueiras 
e demais trabalhadores atuantes na Baía de Sepetiba para a 
construção de um material cartográfico que seja elaborado 
de uma maneira participativa e integrada que apresente a 
realidade socioespacial numa visão multiescalar mostrando 
os diversos usos, sujeitos presentes no território, a vegeta-
ção do manguezal e as problemáticas presentes.

1UERJ - Coordenação do O_S Sepetiba

Observatório Socioambiental 
da Baía de Sepetiba: 
desafio para pensar o 
presente e interferir na 
governança territorial
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Participam do observatório vários parceiros 
como as associações e colônias de 
pescadores do Fórum de Pescadores em 
Defesa da Baía de Sepetiba, pesquisadores 
da UERJ, UFRJ, UFF e UEZO, assim como 
vários fóruns e conselhos. Dessa forma, 
junta-se ao projeto várias entidades de pesca, 
prefeituras, secretarias e comitês para 
auxiliar nos trabalhos a serem realizados, 
busca-se debater vários temas relevantes 
para a preservação do ambiente marinho da 
Baía de Sepetiba e estabelecer mecanismos 
de contribuição à governança, tais como 
a promoção de audiências públicas para 
que sejam discutidas problemáticas que 
atingem o local, e que se possa avançar em 
medidas e políticas públicas que orientem 
a organização territorial e marinha e a 
preservação. Em 10 de novembro de 2021, 
realizamos de forma virtual a audiência 
pública para reflexão do saneamento básico 
e recursos hídricos na Baía de Sepetiba, com 
a presença de debatedores e palestrantes 
(TV UERJ, canal do youtube - https://www.
youtube.com/watch?v=Te5QX76IX5k). 

Métodos e Técnicas
O artigo foi elaborado, visando o enfoque 
analítico sobre os contextos do tempo pre-
sente que levaram a criação do Observa-
tório Socioambiental da Baía de Sepetiba. 
Esse Observatório consiste num projeto que 
está agregando pesquisas científicas, da-
dos técnicos e mapeando as localidades de 
pesca existentes dentro da Baía de Sepeti-
ba, os grandes empreendimentos, as áreas 
de manguezal, o nível de contaminação dos 
recursos hídricos, a partir da coleta de ma-
teriais de alguns pontos da Baía de Sepetiba 
para que possa reunir uma boa quantidade 
de dados e ser feito um atlas cruzando todos 
os dados para ser feita uma análise da con-
dição ambiental no momento e poder gerar 
uma discussão sobre os possíveis impactos 
e buscar soluções imediatas.

Resultado
Buscamos aprofundar a importância de um 
observatório que reúna as informações e 
dados sobre a Baía de Sepetiba na busca de 
mostrar as comunidades atingidas de algu-

ma maneira por diferentes conflitos territo-
riais presentes na localidade. Para aprofundar 
as discussões na primeira parte objetiva-se 
apresentar um pouco do cenário da localidade 
e na segunda parte busca-se problematizar o 
avanço da modernização em direção a locali-
dade no sentido de entender a importância da 
construção do observatório.

Discussões

A Baía de Sepetiba e seu entorno: 
caracterizando a localidade
É fundamental entender o lugar que se tra-
balha porque nele se encontra a possibili-
dade de transformação. Uma transforma-
ção que seja feita a partir do rompimento 
da leitura que se faz do espaço, buscando 
interpretar o espaço a partir de um espaço 
absoluto, na tentativa de entender a sua to-
talidade. A mudança da análise a partir do 
território usado que mostre “a estrutura 
global da sociedade, de outro lado, a própria 
complexidade do seu uso” (SANTOS, 2010, p. 
5), é fundamental.

Para os atores hegemônicos o terri-
tório usado é um recurso, garantia da 
realização de seus interesses particu-
lares. Desse modo, o rebatimento de 
suas ações conduz a uma constan-
te adaptação de seu uso, com adição 
de uma materialidade funcional ao 
exercício das atividades exógenas ao 
lugar, aprofundando a divisão social 
e territorial do trabalho, mediante a 
seletividade dos investimentos econô-
micos que gera um uso corporativo do 
território (SANTOS, 2010, p. 5).

Os municípios do entorno da Baía de Sepetiba 
são atravessados por uma grande investida 
do capital, levando muitos empreendimentos 
que avançam em direção a localidades onde 
se existiam comunidades tradicionais.

No entorno da Baía de Sepetiba tem-se a 
presença dos municípios do Rio de Janei-
ro, Itaguaí e Mangaratiba. A Baía de Sepe-
tiba possui 500 km² de área aquática desde 
a sua dimensão insular e continental, tendo 
como principal contribuinte para a dinâmica 
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aquática as bacias hidrográficas do Rio Guandu e Paraíba 
do Sul junto com a sub-bacia do Rio Piraí (SILVA, 2018, p. 
85). Cabe salientar que alguns rios sofreram desvios para o 
abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.

Essa localidade sofreu com o processo de reestruturação 
após a saída da capital brasileira do Rio de Janeiro para Bra-
sília. Dentro das mudanças ocorridas teve-se a expansão ur-
bano-metropolitana desde a década de 1970, segundo apon-
ta Silva (2018), atraindo milhões de habitantes e dezenas de 
indústrias. A expansão se deu por vários motivos, e um deles 
foi a implementação do distrito industrial de Santa Cruz e 
do Porto de Itaguaí nos anos de 1980. Na década de 2000 e 
2010, novos empreendimentos industriais e logísticos são 
implementados na região e trouxe consigo uma logística de 
interação entre os estados do Sudeste para produção e circu-
lação de minérios e outros materiais primários, assim como 
de bens de capital. Ao mesmo tempo, a localidade iniciou 
o processo de abrigo de habitantes de baixa renda removi-
dos de outras localidades, como centro e zona sul do Rio de 
Janeiro e trazidos pelo estado para morarem na região por 
meio de conjuntos habitacionais e loteamentos.

O problema do deslocamento da população mais pobre para 
as localidades do entorno da Baía de Sepetiba foi que se so-
freu um processo de modernização excludente no qual foi 

dada uma atenção maior para os empreendimentos do en-
torno sem prover para uma infraestrutura básica de sanea-
mento, equipamentos coletivos e culturais. Silva (2018, p. 84) 
aponta que:

A ampliação de indústrias e complexos logísticos não 
é seguida de monitoramento e fiscalização dos objetos 
industriais por parte do Estado, significando uma mo-
dernização baseada no abandono da sociedade e da 
natureza local, o que tem como consequência a imple-
mentação de um quadro de poluição marinha, fluvial e 
atmosférica, que tem piorado a vida coletiva e o espa-
ço vivido na região.

Dentro dessa lógica o pensamento do governo era a ida da 
modernização para as áreas de “vazios demográficos”, po-
rém a região não era um “vazio demográfico” visto que já se 
tinham habitantes. Junto a esse processo de expansão co-
meçou a se ter um fluxo de mercadorias no local a partir do 
Porto de Itaguaí que trouxe a instalação de estradas de ferro 
e a circulação de navios de exportação-importação cada vez 
maiores. Nesse processo como destaca Silva (2018) ocorreu 
um intenso processo de retirada de comunidades antigas 
das localidades de instalação dos empreendimentos, loca-
lidades essas com grande envolvimento na atividade pes-
queira da região. O processo modernizador trouxe consigo 

problemas e riscos, dentre eles: a poluição de minério (tanto 
da parte do solo, do ar e da água) aumentando a contamina-
ção e trazendo várias doenças e problemas de saúde para a 
população local.

A chegada de turistas, de empreendimentos e da expansão 
imobiliária vez com que a área sofresse uma intensa trans-
formação espacial, tendo também uma valorização. Enten-
dendo por valorização,

O ato de transformar materiais da natureza em valores 
de uso, dando-lhes uma utilidade para a vida humana. 
A valorização é, portanto, um resultado do trabalho, ao 
transformar recursos naturais em produtos e ao ma-
terializar-se em objetos criados (MORAES, 2007, p. 23).

No litoral brasileiro é corrente encontrar em diferentes lo-
calidades, comunidades tradicionais dentro da metrópole, 
até mesmo a altamente modernizada, como aponta Moraes 
(2007), Diegues (2001) e Silva (2014). A zona litorânea apre-
senta especificidades que outras áreas continentais não 
apresentam, principalmente ligados aos recursos naturais 
presentes. Consequentemente vai se gerar um aumento da 
valorização das áreas litorâneas e uma “valoração dos re-
cursos (naturais e ambientais) pelo seu uso e rendimento” 
(MORAES, 2007, p. 18). Dessa forma, a atividade e a lucrati-
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vidade acabam definindo o valor econômico do bem natural 
que vai ter consequências na localidade, principalmente, por 
causa do modo e da maneira de utilização dos recursos.

Na  Baía de Sepetiba foram feitas ações recentes, tais como 
dragagem e derrocagens das áreas de fundeio e dos canais 
para aumentar a possibilidade da entrada de navios cada 
vez com maiores arqueação e calados, bem como para o au-
mento quantitativo do fluxo. Ao mesmo tempo criando áreas 
maiores de proibição a navegação e a prática da pesca arte-
sanal na Baía de Sepetiba. Silva (2018, p. 92) afirma que

Outro fato impactante à pesca são as derrocagens e 
dragagens que impactam diretamente o ambiente 
marinho, assim como as obras vêm reduzindo as 
áreas de mangues. Além de expor a natureza a poeiras 
de minérios e de cimento das obras, que são intensas 
na região.

Somados aos problemas expostos acima, ainda encontramos 
na região uma problemática de assistência pública, no que 
se refere a saúde pública que conta com postos de saúde 
e hospitais insuficientes para atender a demanda da 
população, fato este que demonstra a falta de respeito com a 
população na prestação de serviços e a falta de organização 
e planejamento do estado, causando o aumento dos conflitos.

Por fim, na ponta do processo encontramos os pescadores 
artesanais convivendo com essas problemáticas junto com 
os processos como: assoreamento, poluição, sobrepesca 
e restrição da sua atividade. Ou seja, estão cada vez mais 
sofrendo os impactos de uma intensa urbanização no meio 
de grandes empreendimentos ligados a várias atividades 
como minério e extração de petróleo que impactam a sua 
área de pesca causando grandes danos ambientais como 
derramamento de óleo.

Segundo demonstra Silva (2018, p. 102) “é um estado acé-
falo, ou seja, incapaz de assumir seu papel na governança 
territorial” deixando para as grandes empresas o papel de 
coordenar e organizar o futuro desse espaço, “seguindo o 
modelo das orientações e acordos nacionais”.

O Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba, criado 
em maio de 2021, tem feito dois movimentos: I. O da gover-
nança, buscando articular parceiros em prol de pensar efe-
tivamente a elaboração de propostas de melhorias, na me-
dida em que se tenha mais atenção aos problemas (sobre os 
objetivos o observatório veja o vídeo - https://www.youtube.
com/watch?v=Vb77M3uY-Ds). Essa atenção vem da compre-
ensão sobre 1. Questão da poluição e saneamento básico na 
Região. 2. Estudo dos problemas dos pescadores em relação 
às políticas públicas de acesso ao Registro Geral de pesca e 

auxílio defeso. 3. Elaboração de mapas sobre manguezais e 
uso do solo. II. O segundo movimento advém da elaboração 
de aplicativo e plataforma web para a organização de infor-
mações que venha do monitoramento participativo, das pes-
quisas acadêmicas e dos órgãos públicos. O aplicativo or-
ganiza os dados de denúncias; e a plataforma consiste num 
acervo organizado de dados para a disponibilidade pública.

Considerações finais
A partir desta breve exposição é possível perceber que no 
último século teve-se uma grande transformação na forma 
de se projetar o futuro que acabou impactando as ações 
dentro das cidades, fato esse que trouxe grandes prejuízos 
para o meio ambiente. Soma-se a isso a grande explosão da 
população mundial complexificando mais ainda a organização 
socioespacial. O avanço científico proporcionou inúmeros 
avanços para o mundo, contudo com o aumento da exploração 
nas mais diferentes áreas fez com que as problemáticas se 
tornassem mais difíceis de serem resolvidas. O aumento da 
complexidade fez com se torna-se difícil enxergar a totalidade 
e a conjuntura das ações, principalmente por conta da 
velocidade e da simultaneidade em que os fatos aconteceram. 
Ao mesmo tempo os estudos científicos avançaram nas mais 
diferentes áreas e aspectos, mas faltou a conexão e interação 
entre esses estudos para que fosse possível solucionar os 
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vividos, sem falar nos interesses políticos que atrapalhavam 
as medidas. Dessa maneira, o observatório é construído no 
sentido de fazer uma ponte e dialogar com todos os interes-
sados que contribuam para se ter uma visão mais ampla e 
completa da realidade para que então possa se ter uma trans-
formação da realidade em que se leve em conta todos os mais 
diferentes aspectos sociais e ambientais para uma proposi-
ção de um real planejamento que leve a uma gestão orientada 
ao acolhimento e entendimento das particularidades.
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