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RESUMO 
 
 
O fenômeno da urbanização nas cidades brasileiras, nas últimas décadas, vem tomando 
grandes proporções. Este crescimento geralmente se dá de forma desordenada, o que gera 
problemas relacionados à sustentabilidade ambiental. A falta de planejamento e provimento 
das infraestruturas necessárias minoram a qualidade da vida urbana. Dentro desta 
perspectiva, insere-se a possibilidade da atuação no meio urbano a partir de estratégias e 
princípios sustentáveis através de uma gestão eficiente. Um meio possível para a 
continuidade da expansão urbana e a remodelação de cidades já consolidadas deve ser 
pautado por um planejamento urbano sustentável, incluindo políticas públicas que cumpram 
determinados objetivos sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais. O presente 
estudo tem como objetivo destacar a visão sistêmica no planejamento como uma 
abordagem espaço-temporal integradora e possível caminho para a sustentabilidade. Sendo 
assim, de modo a elucidar os conceitos levantados, optou-se pela escolha do município de 
Maricá para a realização de uma investigação sobre a dinâmica de uso e ocupação do solo 
com o auxílio das ferramentas de georreferenciamento de dados. Este município, localizado 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta um complexo lagunar e costeiro de 
interesse econômico e ambiental, e nos últimos anos, vem sofrendo transformações 
diversas a partir de um amplo processo de urbanização. Foi realizado um inventário 
ambiental e urbano da região utilizando-se a tecnologia dos Sistemas de Informação 
Geográfica, que proporcionou a geração de mapas que contém as principais características 
físico-ambientais da área. Isto possibilitou a realização de inúmeras análises ambientais e o 
monitoramento da região, através da sobreposição dos mapas de uso do solo gerados para 
os anos de 1984, 2000 e 2018. Sendo assim, foi possível acompanhar as transformações 
ocorridas no espaço geográfico ao longo do tempo, confirmando o histórico de ocupação 
urbana baseado no contexto de desenvolvimento adotado pelo município. O levantamento 
dos dados urbanos e ambientais subsidiou a elaboração de um mapa potencial de uso do 
solo para fins urbanos e a concepção de indicativos que poderão auxiliar na conservação e 
preservação ambiental e reorganização das áreas outrora ocupadas de forma irregular e 
desordenada. Os resultados demonstram que a utilização do Geoprocessamento contribui 
para a elaboração de diagnósticos e prognósticos muito úteis aos processos de tomada de 
decisão para o desenvolvimento mais sustentável das cidades. Espera-se que em ritmo 
cada vez mais progressivo, a visão sistêmica que é holística e integradora, dentro de uma 
abordagem interdisciplinar e transdisciplinar, seja utilizada no contínuo planejamento das 
cidades. 
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano Sustentável, Abordagem Sistêmica, Dinâmica de 
Uso do Solo, Geoprocessamento, Maricá. 
 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The phenomenon of urbanization in Brazilian cities, in the last decades, has taken on great 
proportions. This growth usually occurs in a disorderly way, which generates problems 
related to environmental sustainability. The lack of planning and provision of the necessary 
infrastructure reduces the quality of urban life. Within this perspective, the possibility of 
working in the urban environment based on sustainable strategies and principles through 
efficient management is inserted. A possible means for the continuation of urban expansion 
and the remodeling of already consolidated cities should be guided by sustainable urban 
planning, including public policies that meet certain social, environmental, economic, political 
and cultural objectives. The present study aims to highlight the systemic vision in planning as 
an integrative space-time approach and possible pathway to sustainability. Thus, in order to 
elucidate the concepts raised, we chose the municipality of Maricá to conduct an 
investigation on the dynamics of land use and occupation with the help of data 
georeferencing tools. This municipality, located in the metropolitan region of Rio de Janeiro, 
presents a lagoon and coastal complex of economic and environmental interest, and in the 
last years, it has undergone diverse transformations from a wide urbanization process. An 
environmental and urban inventory of the region was carried out using the technology of 
Geographic Information Systems, which provided the generation of maps containing the 
main physical-environmental characteristics of the area. This allowed the accomplishment of 
innumerable environmental analyzes and the monitoring of the region, through the 
overlapping of the land use maps generated for the years 1984, 2000 and 2018. Thus, it was 
possible to follow the transformations that occurred in the geographic space over time , 
confirming the history of urban occupation based on the development context adopted by the 
municipality. The survey of urban and environmental data subsidized the elaboration of a 
potential land use map for urban purposes and the design of indicatives that could aid in the 
conservation and environmental preservation and reorganization of areas once occupied in 
an irregular and disorderly manner. The results demonstrate that the use of Geoprocessing 
contributes to the elaboration of diagnostics and prognostics very useful to the processes of 
decision making for the more sustainable development of the cities. It is hoped that in an 
increasingly progressive rhythm, the systemic vision that is holistic and integrative, within an 
interdisciplinary and transdisciplinary approach, will be used in the continuous planning of the 
cities. 
 
Keywords: Sustainable Urban Planning, Systemic Approach, Land Use Dynamics, 
Geoprocessing, Maricá. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o fenômeno da urbanização vem tomando grandes proporções. 

Estudos revelam que somente na América Latina, entre 1950 e 2010, a taxa de urbanização 

avançou de 41% a 79%. Espera-se com esta tendência uma taxa de cerca de 90% no ano 

de 2030, o que levará esta região a ser a mais urbanizada do mundo (BID, 2016).  

 Esta tendência consolida a urbanização como um processo de desenvolvimento 

dominante, que muitas vezes gera problemas relacionados à sustentabilidade dos 

ecossistemas naturais. O crescimento desordenado das cidades, sem um planejamento 

adequado, corrobora para que grande parte das mesmas sejam cenários de 

insustentabilidades e degradação. 

As cidades são consideradas como o principal habitat já produzido pela humanidade. 

Portanto, seu dinamismo deve contemplar um contínuo planejamento vislumbrando um 

futuro exitoso, buscando o equilíbrio entre o crescimento econômico, a inclusão social e o 

respeito ao meio ambiente. É de responsabilidade da sociedade atual, no âmbito das 

cidades, melhorar a qualidade de vida das gerações presentes sem comprometer o bem 

estar das futuras gerações. Entendendo-se, portanto, que deve haver um desenvolvimento 

que preza pela sustentabilidade. 

Nos últimos anos, vê-se o aumento de iniciativas de estudos e planejamentos urbanos, 

isto deve-se à premente necessidade de se encontrar soluções aos problemas de 

infraestrutura e urbanismo que outrora foram gerados pela expansão urbana desordenada e 

que impactam diretamente o espaço urbano, gerando consequências estruturais e sociais 

como as relacionadas à segurança, à saúde pública e até mesmo à integração sociocultural 

dos habitantes. 

Insere-se, portanto, a temática sustentável, como alternativa aos entraves urbanos de 

hoje e indica-se a qualidade de vida como propósito da produção do espaço urbano.  Sendo 

assim, esta dissertação contempla uma discussão teórica sobre os principais conceitos que 

envolvem a sustentabilidade urbana, salientando-se as questões mais relevantes para a 

compreensão do assunto, como os conceitos de planejamento e gestão das cidades com 

destaque à abordagem sistêmica, a relação entre o meio ambiente natural e o construído, os 

instrumentos da política urbana a fim de identificar a jurisprudência municipal, além de uma 

explanação sobre a importância do Geoprocessamento como instrumento de apoio à 

tomada de decisão.  
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O conhecimento destes conceitos auxilia no despertar para os desafios atuais impostos 

à sustentabilidade ambiental na produção do espaço urbano e pauta as discussões 

presentes nos resultados deste estudo. 

De forma a elucidar os conceitos abordados, como estudo de caso, foi realizada uma 

análise sobre o município de Maricá/RJ, uma região que apresenta características 

socioambientais, de planejamento e de gestão municipal peculiares. Este município, 

encontra-se situado no litoral do estado do Rio de Janeiro, sendo considerado um sítio de 

alto interesse econômico e ambiental. É um território que vem sofrendo alterações diversas 

ao longo das últimas décadas, desde a sua espontânea expansão territorial até a previsão 

de implantação de grandes empreendimentos. Destaca-se que o município, nos últimos 

anos, vem realizando obras de infraestrutura pautadas no Plano Diretor Urbano (Lei 

Complementar no.145 de 10 de outubro de 2006) a partir de recursos a que tem direito 

desde 2007 em função dos royalties do petróleo. 

A fim de acompanhar a dinâmica de uso e ocupação do solo urbano municipal, foi 

realizado um MDA - Modelo Digital do Ambiente (XAVIER-DA-SILVA, 1982), tendo por base 

estudos anteriores e o acesso ao banco de dados municipal e metropolitano. Foi elaborado 

um Inventário Ambiental e Urbano da região através de um Sistema de Informação 

Geográfica, com a utilização do programa VISTA SAGA/UFRJ – Sistema de Análise 

Geoambiental, possibilitando a geração de mapas que contém as principais características 

físico-ambientais da área e de uso do solo para os anos de 1984, 2000 e 2018. 

A partir da monitoria ambiental, que consiste na sobreposição dos mapas de uso do 

solo, foi possível acompanhar as transformações ocorridas no espaço geográfico ao longo 

do tempo, quantificar e medir as novas áreas de ocupação urbana e de supressão e 

recuperação da vegetação densa florestal. Sendo assim, buscou-se confirmar não somente 

o histórico de ocupação urbana baseado no contexto de desenvolvimento adotado pelo 

município, mas através de um estudo prognóstico, revelar os novos vetores de ocupação e 

espraiamento da mancha urbana. 

Este estudo visa contribuir, além de uma etapa preliminar de diagnóstico, para a 

concepção de um cenário prospectivo. O levantamento dos dados urbanos e ambientais 

subsidiaram a elaboração de um mapa potencial de uso do solo para fins urbanos. A partir 

disso, será feita a descrição de indicativos que poderão auxiliar na conservação e 

preservação ambiental e reorganização das áreas outrora ocupadas de forma irregular e 

desordenada. 

Espera-se demonstrar a relevância da utilização da técnica do Geoprocessamento e 

sua contribuição na elaboração de diagnósticos e prognósticos que poderão ser úteis e 

eficazes nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento mais sustentável das 

cidades. É esperado também que a visão sistêmica seja progressivamente incluída ao 

escopo de planejamento municipal por seu caráter integrador e unificador do território. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 
 

Apresentar subsídios à discussão referente aos desafios atuais quanto à 

sustentabilidade ambiental na produção do espaço urbano, além de fomentar a 

compreensão da visão sistêmica e transdisciplinar e sua abordagem aplicada às cidades 

(desde a etapa de diagnóstico, planejamento, gestão e até a formulação de politicas 

públicas). Para isto, pretende-se reunir e analisar informações sobre a realidade espacial do 

município de Maricá/RJ, uma região a qual apresenta um importante complexo lagunar e 

vem sendo submetida a intensas transformações ambientais ao longo dos anos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os principais objetivos específicos são: 

 

-  Contribuir para a discussão em torno do tema da sustentabilidade da cidade e seus 

desafios e para a compreensão da abordagem sistêmica no âmbito do planejamento urbano, 

como forma de atuação.  

 

- Realizar uma caracterização do município de Maricá e compor um acervo bibliográfico 

proporcionado por um amplo levantamento de dados históricos, socioeconômicos, naturais, 

urbanísticos, culturais, bem como seu inventário ambiental. 

 

- Realizar análises ambientais e urbanas com a utilização do Geoprocessamento, 

acompanhando e identificando as principais transformações ocorridas ao longo do tempo 

quanto ao uso do solo, no município de Maricá. Foram gerados mapas constituintes de uma 

base de dados georreferenciada, estruturada e operada através de um Sistema de 

Informação Geográfica. Buscou-se assim, demonstrar a relevância da realização de um 

Diagnóstico Municipal com o uso do Geoprocessamento, que será útil à tomada de decisão 

e quanto ao uso da terra. 

 

- Gerar um mapa potencial de uso do solo para fins urbanos e sem a pretensão de redigir 

uma plataforma política ou esgotar o assunto, elaborar alguns indicativos que poderão ser 

úteis na preservação e conservação ambiental municipal. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A ausência de um planejamento urbano eficaz e sistêmico contribuiu para o crescimento 

desordenado de muitas cidades brasileiras, gerando problemas estruturais e impactos no 

meio ambiente. Constatações como essa revelam a necessidade da inclusão de conceitos 

de sustentabilidade no planejamento urbano, de forma a regular o ritmo de expansão 

urbana, promover o equilíbrio socioambiental e o desenvolvimento sustentável.  

O município de estudo, Maricá no Rio de Janeiro, vem sendo alvo, ao longo das últimas 

décadas, de um avançado processo de crescimento urbano, o qual tem atingido todo o 

litoral fluminense. Em virtude da falta de um planejamento prévio e de uma gestão efetiva, 

verifica-se que o município enfrenta atualmente inúmeros problemas estruturais, de caráter 

socioambiental e econômico. Em decorrência da ocupação desordenada do território, tem-

se como consequência a segregação sócio-espacial, o surgimento de assentamentos 

precários e problemas na oferta de infraestrutura como saneamento básico, além da 

poluição e degradação do ecossistema de mata atlântica e dos corpos hídricos.  

São visíveis os impactos ambientais provocados e portanto, é urgente a realização de 

ações interventivas para reverter tal processo. Neste cenário, desponta o desenvolvimento 

sustentável como proposta concreta de abordagem. Apresenta-se então, o tema da 

sustentabilidade ambiental urbana como possibilidade de solução aos entraves urbanos 

atuais. Segundo Rogers (2000), as cidades em geral ocasionam impactos negativos sobre o 

meio ambiente natural, no entanto, possivelmente este quadro pode ser revertido quando 

prima-se por um planejamento e uma gestão a partir de princípios sustentáveis, que podem 

garantir a maior proteção ambiental e cumprir com nossas responsabilidades para com as 

futuras gerações (ROGERS, 2000). 

Evidencia-se a relevância da realização desta dissertação, que busca destacar a visão 

sistêmica no planejamento como uma abordagem integradora do espaço e possível caminho 

para a sustentabilidade, além da utilização do Geoprocessamento de forma a embasar as 

tomadas de decisão municipais.  Preconiza-se que um meio possível para a continuidade da 

expansão urbana e a remodelação de cidades outrora consolidadas deve ser pautado no 

planejamento urbano sustentável, que inclua políticas públicas bem formuladas, sendo 

eficaz socialmente, ambientalmente e economicamente. 
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1.4 METODOLOGIA 

Tendo como norteador os objetivos propostos para este estudo, a abordagem 

metodológica baseia-se em quatro etapas principais: 

- Primeira etapa: Realização de pesquisa bibliográfica sobre os principais conceitos que 

envolvem a temática de planejamento e sustentabilidade. Consulta a trabalhos acadêmicos 

científicos, como: artigos, dissertações, teses, livros e etc. 

 
- Segunda etapa: Elaboração de um relatório histórico do município. Levantamento de dados 

que inclui: dados históricos e iconográficos, caracterização ambiental e urbana. Dados 

obtidos através de consulta bibliográfica e na Secretaria de Obras da Prefeitura de Maricá. 

 
- Terceira etapa: Produção de um Inventário Ambiental a partir da coleta e conversão de 

dados, para a montagem de uma base de dados georreferenciada da área, que representa 

um Modelo Digital do Ambiente. Esta etapa é fundamentada em técnicas e métodos de 

pesquisa de campo, interpretação de documentos cartográficos e sensoriamento remoto, 

que permitiu a elaboração de mapas temáticos básicos para as análises ambientais por 

Geoprocessamento. Os dados e mapas-base foram obtidos em ampla rede e junto à 

diversos órgãos como: o Geoportal do Exército, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o Serviço Geológico Americano USGS.gov, o site Topo Data - Inpe e o Caderno 

Metropolitano de Cartografia e Informação, disponibilizado para consulta pela Câmara 

Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro, além de outras imagens de 

satélites LandSat/Copernicus obtidas pelo Google Earth, SASPlanet e Bing Satelite. 

Posteriormente, a base de dados montada e operada no ArcGis10.6 com licença obtida pelo 

Programa de Engenharia Urbana/POLI/UFRJ, foi convertida de uma estrutura vetorial em 

uma estrutura raster com resolução de 5 metros, permitindo sua inserção no ambiente do 

programa VISTA SAGA/UFRJ, para o tratamento dos dados e o acesso aos módulos do 

programa para análises ambientais. 

 
- Quarta etapa: Etapa de Análises ou também chamada Avaliações Ambientais, realizadas 

com o apoio do LAGEOP – Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ, vinculado ao 

Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFRJ no Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza (CCMN) . Realização de Monitorias Ambientais simples e 

múltiplas, para acompanhar as transformações ocorridas no uso do solo na produção do 

espaço urbano municipal. Exposição dos mapas temáticos. Avaliação da relevância quanto 

à utilização da Abordagem Sistêmica no planejamento urbano municipal, bem como da 

utilização do Geoprocessamento como instrumento essencial ao Diagnóstico Urbano e 

apoio à decisão. Realização de Mapa Potencial de Ocupação e Expansão Urbana e 

elaboração de indicativos úteis ao planejamento territorial.   
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
A dissertação apresenta sete capítulos. O primeiro capítulo, contém a introdução e, 

visa delinear o tema de estudo e as considerações iniciais. Além disso, são descritos os 

objetivos gerais e específicos, a justificativa e relevância do estudo, a metodologia e a 

estrutura da dissertação. 

 O segundo capítulo, apresenta o embasamento teórico e conceitual da dissertação, 

subsídio necessário para o desenvolvimento da pesquisa, visando contribuir para as 

discussões em relação ao município de estudo de caso. Abordando os fundamentos 

essenciais à produção do espaço urbano, consta a pesquisa bibliográfica sobre os principais 

conceitos relativos à sustentabilidade ambiental. Para a compreensão inicial do assunto, 

conceitua-se ambiente natural e construído e, posteriormente, planejamento urbano e 

gestão integrada das cidades, com destaque à abordagem sistêmica como forma de 

atuação e os principais instrumentos legais da política urbana, dentre outros temas 

pertinentes. 

O terceiro capítulo destaca os principais instrumentos de apoio à tomada de decisão 

no âmbito municipal, evidenciando o Geoprocessamento como instrumento essencial neste 

processo quanto à elaboração do diagnóstico técnico municipal. Destaca-se também o papel 

da UFRJ no contexto do planejamento municipal. 

 O quarto capítulo é relativo a caracterização do município de Maricá, apresenta um 

relatório histórico do município, no qual foram expostos os principais indicadores sociais, a 

conjuntura econômica, a herança cultural, os principais investimentos em infraestrutura e 

etc. Foram também identificadas as principais potencialidades e vocações socioeconômicas 

do município e as principais ações de intervenção municipal previstas, como a implantação 

de novos empreendimentos. Também foi realizada uma coleta e interpretação de dados 

contidos nas principais legislações municipais vigentes que tratam das questões urbanas e 

ambientais. Destacam-se os planos de atuação municipal, como o Plano Diretor, o Master 

Plan Estratégico, a Agenda 21 e a Lei Orgânica Municipal. Este capítulo tem o propósito de 

fornecer uma visão ambiental holística sobre o município e configurar uma base diagnóstica. 

 O quinto capítulo, Resultados e Discussões, apresenta o Inventário Ambiental 

completo, com mapas gerados a partir de uma base de dados georreferenciada da área. 

Expõe-se os mapas de monitoria ambiental, que permitiram acompanhar as principais 

transformações ocorridas ao longo do tempo quanto ao uso do solo. Apresenta-se também 

no melhor dos exemplos de mapeamento, as Avaliações de Riscos de 

Deslizamentos/Desmoronamentos e Enchentes e de Potencial de Ocupação e Expansão 

Urbana, resultados que serão úteis como apoio à modificações ambientais realmente 

relevantes. Isto permitiu a descrição de uma série de indicativos e orientações gerais para 

áreas específicas, a fim de contribuir com a melhoria da qualidade de vida urbana e 
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proteção ambiental. Para isto, baseou-se no conceito de Geoinformação proativa, afim de 

dar suporte e oferecer apoio à decisão em Áreas Críticas, a partir do aprendizado quanto às 

condições taxonômicas existentes e quantos aos agentes indutores dos fenômenos e 

eventos. 

O sexto capítulo, trata da fase de Pós-Avaliações Ambientais, apresentando alguns 

dos cenários ambientais possíveis e recomendações úteis para áreas específicas de 

relevante interesse ambiental e econômico no município.  

 O sétimo capítulo, apresenta a síntese final e as conclusões. Retoma aspectos 

centrais da pesquisa e ressalta os desafios que se impõem à sustentabilidade ambiental na 

produção do espaço urbano. Busca-se evidenciar a contribuição do Geoprocessamento na 

elaboração de diagnósticos e prognósticos efetivos quanto aos processos de tomada de 

decisão na gestão territorial. Por fim, destaca-se a importância de uma visão sistêmica 

integral no planejamento de uso do solo. 
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2 FUNDAMENTOS ESSENCIAIS À PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO 

2.1 O MEIO AMBIENTE NATURAL E O AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

Como prerrogativa ante a exposição sobre a temática da sustentabilidade ambiental, é 

necessária a discussão sobre o conceito de ‘ambiente’, visando destacar a relevância do 

meio ambiente natural perante a ação antrópica de intervenção que o transforma em 

ambiente construído.  

Primeiramente, conceitua-se o termo ‘ambiente’. Sua definição básica é “aquele que 

envolve ou circunda os seres vivos ou coisas e constitui o meio em que se encontram; 

envolvente: meio ambiente” (MICHAELIS, 2017). 

Do ponto de vista geográfico, o ‘ambiente’ é considerado uma parcela da superfície 

terrestre em condições ainda dominantemente naturais ou transformada pelo homem, em 

distintos níveis (XAVIER-DA-SILVA, 1987).  Segundo Mello Filho (2000, p.2), o ‘ambiente’ é 

um “[...] conjunto estruturado de elementos, que oferecem espacialidade [...]”. Estes 

elementos que o compõe, abrangem diferentes áreas do conhecimento e são eles de 

natureza física, biótica, social e também política (MELLO FILHO, 2000). 

Portanto, o meio ambiente pode ser considerado como tudo o que é relacionado à 

vida, sua manutenção e reprodução. Os elementos físicos que compõem o ambiente são: o 

solo, as rochas, o ar, a água, etc; Já os elementos vivos são: as vegetações, animais, o 

homem, os microrganismos, etc; e os elementos culturais são: os costumes, os hábitos e a 

história (NEVES e TOSTES, 1992, p.17). Embora o termo ambiente nos remeta diretamente 

à natureza, ele é composto também pelos elementos construídos pelo homem, como: casas, 

pontes, edifícios, infraestruturas, etc. Sendo assim, o ‘ambiente’ pode ser descrito como um 

conjunto de elementos pertencentes a um mesmo sistema. 

É necessária ainda a compreensão de que o ambiente natural é pré-existente e 

anterior às modificações antrópicas, ou seja, anterior às intervenções humanas (VITAL, 

2012), e portanto, apresenta valor inestimável à vida humana. 

Desde tempos remotos, o ser humano vem aumentando progressivamente sua 

atuação sobre o ambiente, especialmente após a revolução industrial e mais intensamente 

nas últimas décadas. Neste sentido, observa-se os efeitos decorrentes das ações na 

mudança física do ambiente natural que o transforma em construído.  

As modificações neste espaço a partir da atuação humana, utilizando-se 

indiscriminadamente os recursos naturais e geralmente baseada em um processo de 
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desenvolvimento cartesiano, tem a propriedade muitas vezes de alterar o ambiente, 

tornando-o desequilibrado (MELLO FILHO, 2000).  

A construção das cidades é considerada o mais complexo exemplo de intervenção 

humana sobre o ambiente natural. Esta vem influindo forte e diretamente na vida da 

sociedade contemporânea. Tendo sido criadas muitas vezes de forma pouco planejada e 

não considerando a natureza em que estão contidas, as cidades configuram-se em sérios 

impactos ambientais e verdadeiros cenários de degradação e insustentabilidades (ROSSI, 

2003). Neste sentido, são consideradas como “[...] as áreas mais prejudicadas no contexto 

atual de descompasso entre as atividades humanas e o meio ambiente.” (BARBOSA, 2008 

p.18).  

Embora o meio ambiente natural exerça influência direta em relação à saúde física e 

emocional dos habitantes, por vezes ele é desconsiderado e fortemente alterado na 

dinâmica de construção das cidades. A natureza progressivamente vai tendo seu espaço 

usurpado e sorrateiramente o espaço vai se tornando árido, antes que possamos perceber 

as alterações e quando nos damos conta, o ambiente encontra-se urbanizado e sem 

presença significativa da natureza. Nota-se ainda no processo de criação do espaço urbano, 

que rapidamente novos loteamentos e assentamentos vão surgindo, tratados de forma 

cartesiana e portanto, desvinculados do entorno, do equilíbrio com a natureza e sem a 

provisão de infraestruturas necessárias (MICHALKA, 2015). 

Nas grandes cidades brasileiras e particularmente nas regiões metropolitanas, vem 

ocorrendo um processo de ocupação e intervenção urbana gradual, na qual é notável a 

diminuição progressiva das áreas verdes, dando lugar à novas construções. No entanto, as 

áreas verdes interferem diretamente na qualidade de vida do homem (Quadro 1), tanto em 

aspectos psicológicos quanto físicos, além de proporcionar à cidade beleza visual e ainda 

criar ambientes saudáveis que amenizam a inserção do próprio espaço construído e seus 

agentes poluidores (MICHALKA, 2015). 
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Quadro 1 - Influência positiva das áreas verdes na dinâmica ambiental urbana 

 
Fonte: Adaptado (LOMBARDO,1990 apud Malaguti, 2014, p.26) 

 

Outros impactos decorrentes da ação do homem também podem ser observados, 

sendo um dos mais graves a poluição. Sendo assim, é descrito por Malaguti (2014), o 

seguinte:  

 
[...] à medida que o homem se apropria do meio natural para inserir seu 
elemento construído, sem medidas corretas, terá como consequência o 
desaparecimento ou degradação deste meio ambiente natural, a ponto 
de levar insalubridade ao convívio do próprio construtor, o homem, pela 
poluição e degradação devido às intensas mudanças provocadas nesse 
ecossistema, tais como poluição ambiental, sonora, visual, do ar, das 
águas, do solo, entre outros (MALAGUTI, 2014, p.25). 

 
Ou seja, isto se reflete em alterações muito negativas tanto no ecossistema, quanto na 

qualidade de vida humana. É importante identificar tais alterações negativas e o porquê de 

sua ocorrência, para que sejam empreendidas ações preventivas e mitigatórias (MICHALKA, 

2015).  
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Quadro 2 - Principais impactos ambientais negativos das atividades humanas 

 
Fonte: Mota (1999, apud Abiko e Moraes 2009, p.12) 

 

No Quadro 2, destacam-se as principais intervenções realizadas pelo homem no 

processo de construção da cidade, e que afetam diretamente o ambiente e acarretam 

impactos. Dentre os efeitos ambientais provenientes destas intervenções, é possível 

destacar os desmatamentos, que são práticas inevitáveis para a ocupação humana e que de 

forma desordenada, conforme citado, ocasionam efeitos nocivos ao meio ambiente e ao 

homem.  Destaca-se também a prática de aterros e impermeabilizações com o intuito da 

expansão territorial, interferindo na condução das águas das chuvas, obstruindo nascentes e 
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muitas vezes alterando o curso dos rios e resultando em enchentes (ABIKO & MORAES, 

2009; MICHALKA, 2015). Ressalta-se que os impactos provocados ao meio ambiente em 

decorrência da ocupação urbana, possuem não somente efeito local, mas também global. 

É evidente que as questões ambientais envolvem indistintamente o homem e a 

natureza. No estágio atual de desenvolvimento humano, começa-se a compreender que o 

homem encontra-se intrinsecamente interligado ao ambiente, fazendo parte do mesmo 

(MELLO FILHO, 2000). Portanto, preconiza-se que a inserção do ambiente construído deve 

primar pela qualidade de vida do homem, e sendo assim, promover a conservação de seu 

patrimônio ecológico. Portanto, uma abordagem diferenciada com novas possibilidades de 

atuação no meio, deve ser incentivada através de um enfoque interdisciplinar que possa 

promover o equilíbrio necessário à sustentabilidade da vida. 

Vale citar, que a Conferência de Estocolmo, conduzida pela ONU - Organização das 

Nações Unidas em 1972, já previa na conceituação de ‘ambiente’ a garantia da qualidade de 

vida, delineando o seguinte: o ambiente é “o conjunto dos sistemas físicos, químicos, 

biológicos e suas relações e dos fatores econômicos, sociais e culturais com efeito direto ou 

indireto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem” (Lei de 

Bases do Ambiente – Lei n. 11/87). Nota-se como o conceito de ‘ambiente’ é ampliado 

integrando outras dimensões, como a social, econômica e a política e evidenciando as inter-

relações que formam o sistema. 

Sendo o meio ambiente considerado um sistema ou conjunto de elementos que se 

inter-relacionam entre si, onde os mesmos se completam e influenciam uns aos outros, isto 

caracteriza uma visão sistêmica, de conjunto (MICHALKA, 2015). Portanto, as cidades, que 

são consideradas como o principal habitat do homem, local onde este desenvolve suas 

atividades e relações, devem ser entendidas de forma sistêmica e integradora tal qual o 

ambiente que a envolve. 

 Nos dias de hoje, para as cidades, o grande diferencial encontra-se na inserção de 

uma abordagem distinta em se tratar os conflitos e os dilemas sociais, ambientais e 

urbanos. Desta forma, é importante trabalhá-los de maneira conjunta e inter-relacionada, 

para que sejam diagnosticadas as causas e haja a possibilidade de reversão das 

insustentabilidades produzidas no âmbito das cidades (LEONELLI, 2008). 

Segundo Abiko e Moraes (2009), os problemas gerados no meio urbano acontecem 

de forma paralela e interligada aos problemas do meio ambiente natural e por isso, não 

podem ser considerados de maneira isolada (ABIKO & MORAES, 2009) Portanto, deve-se 

considerar um enfoque interdisciplinar no planejamento das cidades, a partir de uma 

abordagem sistêmica, que poderá fortalecer uma visão global, favorecer uma integração 

total e possibilitar um desenvolvimento mais sustentável. 

A cidade pode ser entendida como um ecossistema, quais são as suas necessidades 

biológicas, como: ar, água, espaço, alimento, abrigo, disposição de resíduos e as 
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necessidades culturais como: organização política, sistema econômico, tecnologia, 

transporte, comunicação, educação, atividades sociais e intelectuais e segurança (ABIKO & 

MORAES, 2009). Percebe-se portanto a união entre dois sistemas que coexistem e são 

indissociáveis: sistema natural, composto pelo meio físico e biológico e o sistema antrópico, 

composto pelo homem e suas atividades. 

Vale citar, que em determinado momento da história, o homem tornou-se distante da 

natureza, apropriando-se da mesma, a qual atribuiu um valor instrumental e se fez 

indiferente à sua conservação, o que gerou inúmeros danos e degradações. A exploração 

dos recursos naturais para alimentar as demandas do estilo de vida contemporâneo, como: 

alimentação, moradia, consumo de energia e etc, sempre foi excessiva, e encontra-se além 

da capacidade que o planeta tem para supri-la (FARR, 2013). Este é também um fator 

relevante a ser considerado quando se fala em qualidade de vida e sustentabilidade 

ambiental. 

Compreendendo a natureza e seus elementos, como suporte e condição primordial à 

vida, é necessário buscar alternativas para que a atuação sobre o meio ambiente natural 

conduza à um meio equilibrado perante as demandas da vida urbana contemporânea. 

Considera-se assim, uma visão holística do ambiente, onde tudo está incluído e conectado.  

A cidade é um sistema plural, que agrega: pessoas, ecossistemas naturais, topografia, 

recursos hídricos, solo, ar, e etc, e depende de energia e recursos ao seu funcionamento. 

Como forma de desenvolver uma correta e racional ocupação deste espaço é fundamental 

debruçar-se e colocar em prática todo o conhecimento já disponibilizado pelos meios 

científicos, acadêmicos e tecnológicos (MICHALKA, 2015).  

Por serem as cidades consideradas complexas e estarem continuamente em 

evolução, pesquisas e estudos em prol de soluções em seus diferentes aspectos devem ser 

constantes. É mais do que evidente que a atuação humana no meio ambiente deve ser 

reformulada. Qualquer intervenção realizada de forma pontual neste âmbito, é capaz de 

gerar uma desordem nos processos cíclicos das interações naturais.  

 Considera-se que o grande desafio para a sustentabilidade ambiental, encontra-se 

justamente na obtenção de um ponto compatível entre as intervenções humanas no espaço 

(meio ambiente) e no tempo (CONSTANZA, 1991 apud LEONELLI, 2008). Devem ser 

levadas em consideração toda e qualquer iniciativa de atuação, para que o legado a ser 

deixado às futuras gerações não coloque em risco suas condições vitais e sim, promova um 

desenvolvimento cada vez mais sustentável.  

De acordo com Rogers (2000), é necessário um entendimento de que o ecossistema 

natural apresenta recursos finitos. Portanto, as cidades devem conceber-se como ‘sistemas 

ecológicos’, optando-se por estratégias de manejo sustentável de recursos e garantindo a 

redução dos impactos provocados na construção do meio urbano sobre o ambiente natural 

(ROGERS, 2000).  
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Na busca por um desenvolvimento que proporcione a qualidade de vida esperada e 

um caminho mais sustentável para as cidades, permitindo a minimização dos danos 

causados ao meio ambiente, é necessária uma profunda mudança na consciência 

ambiental. São necessárias modificações nos hábitos de vida e de trabalho, e nos hábitos 

de consumo e a compreensão de que todos pertencem a um ambiente no qual as interações 

de seus elementos são realizadas a partir de redes de inter-relação e interdependência. A 

concepção e a adaptação dos espaços urbanos, deve inclusive considerar a interação social 

entre os indivíduos e promover o aspecto de pertencimento, para que os mesmos sintam-se 

responsáveis pelo meio ao qual habitam. Devem ser promovidos os valores sociais e 

ecológicos como a colaboração, cooperação, solidariedade e responsabilidade no contexto 

de um novo desenvolvimento. 

 

2.1.1 Desenvolvimento Sustentável e o Metabolismo Urbano 
 

O desenvolvimento sustentável é um marco de referência para todas as atividades 

humanas e este conceito encontra-se intrinsecamente relacionado à atuação do homem na 

concepção do meio urbano. Novos estudos urbanísticos de referência vem buscando um 

ponto regulatório entre as atuações humanas sobre o meio ambiente (BARBOSA, 2008, 

p.18). A compreensão da cidade como um sistema que produz e gera impactos ao meio 

natural, leva-nos a reflexão sobre nossos princípios de atuação. Neste sentido, o 

desenvolvimento sustentável deve conduzir-nos a uma relação de equilíbrio entre a vida em 

sociedade, a utilização dos recursos naturais disponíveis na base material do território e o 

crescimento econômico almejado. 

É possível dizer que a preocupação com os distúrbios causados ao meio ambiente, 

vieram evoluindo, desde as reflexões promovidas pelas conferências mundiais sobre o meio 

ambiente realizadas ainda na década de sessenta. Portanto, verifica-se o início de uma 

consciência ecológica tendo em vista os problemas ambientais recorrentes. Em 1983, foi 

criada pela ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), 

conhecida também por Comissão Brundtland.  

Esta comissão delineou os seguintes objetivos (CMMDA, 1991 apud MELLO FILHO, 

2003): 

(1) propor estratégias ambientais de longo prazo, para obter um 
desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; (2) 
recomendar procedimentos para que o cuidado com o meio ambiente 
seja efetuado por meio da maior cooperação entre os países em 
desenvolvimento e entre os países em estágios diferentes de 
desenvolvimento econômico e social, e leve à consecução de objetivos 
comuns e interligados que considerem as inter-relações de pessoas, 
recursos, meio ambiente e desenvolvimento; (3) considerar meios e 
procedimentos pelos quais a comunidade internacional possa cuidar 
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mais eficientemente das questões de cunho ambiental; e (4) ajudar a 
definir noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e 
os esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção 
e da melhoria do meio ambiente (CMMDA, 1991). 

 

Foram concluídos os trabalhos da Comissão Brundtland em 1987, culminando com um 

relatório final denominado ‘Nosso Futuro Comum’ que descreveu as bases para o 

Desenvolvimento Sustentado, definido como “aquele que atende às necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas 

próprias necessidades”. Os princípios que descendem deste conceito de desenvolvimento, 

tem o objetivo de conservar e racionalizar o uso dos recursos naturais associados à 

atividades produtivas. Sendo assim, promove-se: o crescimento renovável; políticas que 

garantam um número adequado e sustentável de habitantes nas cidades; garantia das 

necessidades básicas por empregos, água, energia, alimento e saneamento; conservação 

dos recursos; gerenciamento de riscos; o uso da tecnologia e a reorientação das relações 

econômicas internacionais (CMMDA, 1991). 

Segundo Mello Filho (2003, p.38), a história tem demonstrado serem quase infrutíferas 

as ações de preservação, devido aos avanços paulatinos e sistemáticos das populações 

sobre os ecossistemas naturais. Neste sentido, ele indica que para um desenvolvimento 

sustentável é necessário primar pela conservação ambiental com o manejo1 da região e da 

biosfera, de forma a produzir o melhor benefício sustentado às gerações atuais e que sejam 

mantidas as potencialidades para que possam satisfazer às necessidades e aspirações 

também das futuras gerações. 

Mello Filho (2000, p.14) descreve a importância do entendimento integrado dos 

elementos que compõem o ambiente e da realização do plano de manejo: 

 
Pois, ao serem alcançados os objetivos de um plano de manejo 
ambiental, assim como de um plano de desenvolvimento, tanto o 
ambiente biótico como o físico apresentarão um ganho em relação ao 
patamar inicial, e estarão em um novo estágio do processo sinecológico. 
E as condições culturais, sociais e econômicas da comunidade 
envolvida estarão também em um novo patamar, ao qual corresponde 
também um nível superior de exigências. Desta forma, o objetivo 
alcançado não significa o final de um processo, mas o início de um novo 
estágio. E, quando estão perfeitamente integradas todas as partes 
constituintes, que formam verdadeiro espírito de corpo, um conjunto 
uno, esse processo dialético de desenvolvimento corresponde à forma 
ideal e verdadeiramente holística de manejo ambiental. O sucesso do 
programa proporciona o uso continuado e auto-sustentado dos recursos 
naturais, renováveis ou não, e o desenvolvimento integrado (MELLO 
FILHO, 2000, p.14). 

                                                
1 Conceito também defendido por Rogers (2000), conforme exposto na página 9: “as cidades devem 
conceber-se como ‘sistemas ecológicos’, optando-se por estratégias de manejo sustentável de 
recursos e garantindo a redução dos impactos provocados na construção do meio urbano sobre o 
ambiente natural”. 
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Durante muitos anos, a concepção de um meio ambiente fragmentado e separado do 

homem, amplificado pelo modo de produção e consumo capitalista, refletiu uma série de 

alterações na paisagem natural, através da degradação do meio ambiente e a consequente 

diminuição em relação à qualidade de vida da sociedade (NOGUEIRA, 2015). 

Tendo em vista o presente exposto, questiona-se prosseguir com o modelo atual de 

produção e consumo, pois este não se preocupa com o reaproveitamento dos recursos 

naturais e nem com sua limitação em termos de uso. Reflexões atuais, nos apontam a 

necessidade de acrescentar sustentabilidade ao desenvolvimento, de forma a regular o 

crescimento das cidades e equilibrar as demandas em termos sociais, econômicos e 

ambientais. 

O desenvolvimento sustentável pode ser considerado como um processo de 

aprendizagem social de longo prazo. Este deve ser continuamente realizado por um plano 

nacional de desenvolvimento, no entanto, coloca-se como um desafio o consenso entre os 

diferentes atores sociais e interesses envolvidos na sociedade, para que sejam unificados 

em politicas públicas qualitativas, prezando o bem-estar e o equilíbrio da vida em sociedade 

(BEZERRA, 2000). Espera-se a garantia da expressão dos anseios de toda a sociedade na 

elaboração de políticas públicas representativas, que visem a equidade social e a busca por 

soluções às insustentabilidades observadas atualmente e que poderão garantir por fim um 

desenvolvimento mais sustentável. 

Não é possível permitir que o conceito de sustentabilidade seja entendido como 

utópico ou banalizado e utilizado somente como um conveniente artificio político ou 

ideológico (BARBOSA, 2008). É fundamental uma mudança de paradigma quando se trata 

da atuação nas cidades e se utilizar de experiências anteriores que indicaram êxito e 

alcance deste patamar.  

Um novo modelo de desenvolvimento que vise a sustentabilidade local deve ser 

realizado, buscando a compatibilização de uso dos recursos naturais, o gerenciamento de 

novos investimentos tecnológicos e as mudanças institucionais com o presente e o futuro. 

Isto poderá tornar então, as cidades mais sustentáveis (CANEPA, 2007). É por este viés, 

que vale a pena citar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, instituídos pela ONU 

no ano de 2015. Trata-se de uma nova agenda de ação (até 2030), baseada nos progressos 

e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, entre 2000 e 2015. 

Esta agenda foi elaborada contando com a participação de governos e cidadãos do mundo 

todo e teve a finalidade de criar um novo modelo global a fim de erradicar a pobreza, 

promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente e mitigar as alterações 

climáticas (ODS, 2018). 

Para Rogers (2000), uma cidade sustentável apresenta diversos predicados. É uma 

cidade justa, que inclui os cidadãos no processo participativo de sua construção em 
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igualdade de direitos, sendo os mesmos participantes ativos da administração pública; é 

uma cidade bela, criativa e verde, pois contempla e promove sempre o equilíbrio em relação 

à sua paisagem natural e suas infraestruturas fazem uso dos recursos naturais de forma 

segura e eficiente; tem como premissa a minimização dos impactos ecológicos e a 

valorização da arte e da arquitetura; é uma cidade fácil, pois promove a interação social e 

meios de transporte alternativos; é uma cidade compacta e policêntrica, que protege e 

valoriza a área rural, a proximidade das comunidades e concentração em bairros; é uma 

cidade diversa, que valoriza o espaço urbano como um meio de trocas e inter-relações, 

promove a vida em comunidade e a diversidade de usos, para que seja sempre dinâmica e 

viva. 

Na dinâmica de planejamento das cidades, que é algo constante e contínuo, o intuito 

primordial deve ser o alcance e melhoria da qualidade de vida. Desta forma, ressalta-se que 

o conforto ambiental deve ser estimulado neste processo, através da otimização tanto da 

arquitetura quanto do espaço urbano em construção. Portanto, deve-se levar em conta a 

interação dos elementos principais que permeiam a relação entre o meio natural e o urbano, 

como: clima, ventos e radiação solar, considerando-os na composição do ambiente. Deve-

se primar pelo aproveitamento da iluminação e ventilação naturais que são medidas eco-

eficientes, visam a economia de energia e portanto, são práticas sustentáveis.  

O planejamento deve priorizar estratégias que favoreçam a economia energética e 

aproveitem de forma adequada os recursos naturais locais. Considerar a interação dos 

fatores climáticos na construção das cidades, garante melhorias na qualidade do ar, a 

conservação de energia, a redução da poluição, o equilíbrio térmico e o conforto ambiental 

(HIGUERAS, 2006). Esta é uma tendência atual da arquitetura e do urbanismo, em 

conformidade com os objetivos fundamentais para um desenvolvimento mais sustentável. 

Contribuir para a qualidade de vida através de uma relação harmônica com o ambiente, 

adotando estratégias de conforto ambiental, é considerado como um princípio importante 

para a sustentabilidade. 

Martins et al (2015) propôs em estudo, um modelo para análise da sustentabilidade 

urbana e teve como objetivo melhor retratar a problemática urbana atual das cidades 

brasileiras. Foram descritos uma série de indicadores e critérios de sustentabilidade com o 

intuito de que sejam úteis aos ajustes das políticas públicas urbanas e sua implementação. 

Dentre as dimensões de análise citadas pela autora, destaca-se que é considerada uma 

cidade mais sustentável, aquela que busca uma continuidade material dos fluxos e dos 

estoques de recursos, qualidade de vida, legitimação e reprodução de políticas públicas 

voltadas ao âmbito urbano. A cidade terá melhor continuidade de fluxos de recursos e 

rejeitos, quanto melhores forem suas práticas em busca da utilização racional de energia, 

reduzindo o consumo de energia, de recursos materiais e também de rejeitos, através de um 

bom funcionamento de seu metabolismo urbano. 
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Quanto ao metabolismo citado, é cada vez mais evidente, a necessidade do 

desenvolvimento contemplar estratégias correspondentes às reais necessidades das 

cidades. Devem ser incentivadas novas práticas ambientais regenerativas que possam 

restabelecer o meio ambiente e devolver a este grande parte dos recursos naturais que vêm 

constantemente sendo extraídos e utilizados. Neste sentido, é colocado por Capra (1996, 

p.231) a importância do reconhecimento da natureza cíclica dos processos ecológicos. 

Segundo o autor, a este princípio se deve o equilíbrio dos ecossistemas naturais e portanto, 

este aspecto cíclico deve ser reconhecido por sua função vital na manutenção do sistema e 

deve ser então, empregado no processo de atuação do homem sobre o ambiente urbano. 

 A prática dos princípios da ecologia na vida urbana, são frutos do entendimento de 

que a urbe deve funcionar através de processos cíclicos tal qual o ambiente natural em que 

está inserida, pois são indissociáveis. Neste sentido, conforme expõe Capra (1996) e 

Martins (2015), um dos aspectos fundamentais dos princípios da ecologia que podem ser 

transportados para a realidade do ambiente construído é o princípio da Reciclagem. 

Considerando que todas as estruturas viventes fazem parte de um ecossistema aberto, na 

medida em que dependem da introdução de energia e recursos naturais e exportam seus 

resíduos para outros ecossistemas, estes dependem do equilíbrio dos fluxos de energia e de 

recursos. Sendo assim, todos os organismos vivos de um ecossistema, produzem seus 

resíduos, mas o que é considerado resíduo para uma espécie, é nutriente para outra 

espécie (CAPRA, 1996). E isto permite através de um processo cíclico, que continuamente 

todos os resíduos sejam reciclados, mantendo-se assim o ecossistema isento de resíduos. 

 Acserald (2009) também realizou um estudo sobre os discursos da sustentabilidade 

urbana. Dentre tantas percepções sobre as questões urbanas e da sustentabilidade, o autor 

destaca a possibilidade de atuação no meio urbano a partir de um modelo de racionalidade 

ecoenergética e de metabolismo urbano. Sendo assim, a cidade deve ser reproduzida como 

um ecossistema, onde o consumo do espaço, energia e matérias-primas devem ser 

equilibrados, visando o mínimo de transferência de dejetos e rejeitos. A cidade deve se 

ajustar aos fluxos de estoques de matéria e energia, através dos movimentos interativos de 

circulação, troca e transformação dos recursos. Portanto, o ecossistema urbano deve 

apresentar capacidade de superação, adaptação e resiliência (ACSELRAD, 2009). Vale 

citar, que o autor também destaca a importância do papel das políticas públicas urbanas, 

onde a sustentabilidade ambiental urbana só poderá ser alcançada em um modelo que 

inclua eficiência política e equidade, na qual a cidade é construída para todos os cidadãos, 

sendo um espaço que garanta os direitos básicos às condições saudáveis de existência e a 

participação cidadã nesta construção. A cidade é o espaço para a legitimação das políticas 

públicas urbanas (ACSERALD, 1999). 

 Tanto Rogers (2000) quanto Acselrad (2009) consideram que as cidades devam 

possuir um ‘metabolismo circular’ em seu funcionamento. Sendo assim, serão capazes de 
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obter um desenvolvimento mais sustentável, através da redução no consumo de recursos e 

da reutilização e reaproveitamento dos mesmos. Verifica-se que o atual modelo de produção 

e consumo em um ‘metabolismo linear’ empregado pelas cidades, vem ocasionando 

grandes degradações ao sistema. Isto se atribui além da utilização excessiva dos recursos e 

energias, mas à poluição e à contaminação muitas vezes provocada por este modelo.  

A Figura 1, demonstra o modelo linear de produção e consumo atual das cidades e a 

Figura 2, conforme proposto por Rogers (2000) demonstra um novo modelo que considera a 

reciclagem dos materiais, a redução do consumo, a conservação de energias esgotáveis e o 

uso de energias renováveis. 

 

 
Figura 1 - Cidades com metabolismo linear 

Fonte: Adaptado de Rogers (2000) 
 

 
 

 
 

Figura 2 - Cidades com metabolismo circular 
Fonte: Adaptado de Rogers (2000) 

 
Portanto, para Rogers (2000), deve haver uma mudança no processo atual 

empregado pelas cidades, para que sejam reduzidos os impactos sobre o meio ambiente. 

Um ‘metabolismo circular’ poderá ampliar o rendimento das cidades e gerenciar eficazmente 

a utilização de seus recursos e energia. Deve ser promovido no planejamento das cidades, 
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a inclusão dos princípios dos ‘3 Rs’ considerando a Redução, a Reutilização e a Reciclagem 

dos recursos materiais, para que assim haja equilíbrio no ecossistema e seja possível a 

garantia da qualidade de vida nas cidades. 

  Na busca por práticas sustentáveis e compreendendo que esta deve ser uma meta 

a ser alcançada, entende-se que o primeiro passo a ser dado, parte da consciência dos 

indivíduos quanto à sua atuação na natureza e seus impactos. Considerar a cidade como 

um ecossistema e tratá-la a partir de uma visão transdisciplinar é um dos caminhos para 

alcançar esta meta. Além disso, uma educação ambiental deve ser estimulada, permitindo 

uma mudança no estilo de vida atual, o que se repercutirá em resultados satisfatórios e 

duradouros. Compreende-se que a atitude individual de cada ser humano pode influenciar 

fortemente o processo para a sustentabilidade. A sociedade organizada pode e deve buscar 

novas possibilidades de atuação na construção de suas cidades e esta deve primar por sua 

qualidade de vida e bem-estar. 

 

2.2 A ABORDAGEM SISTÊMICA EM PROL DA SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 
Conforme dito anteriormente, a cidade pode ser considerada como o principal habitat 

já produzido pela humanidade. Portanto, sua relação com o meio ambiente natural que a 

compõe deve ser equilibrada. É necessário prezar por sua sustentabilidade, uma vez que a 

cidade se caracteriza como um agente que interfere no meio ambiente e sua construção de 

forma desordenada, coloca em risco todo o ecossistema e à sobrevivência da vida humana 

(ROGERS, 2000). A cidade deve ser solução para a estrutura da sociedade e sua relação 

com o meio ambiente (MICHALKA, 2015, p.3). 

Urbanizar é um ato de civilidade. Portanto, a inserção do ambiente construído no 

ambiente natural deve ser realizada de forma respeitosa. É necessário o entendimento de 

que qualquer ação infringida ao meio ambiente apresenta interferência direta na vida 

humana.  

Períodos de crise criam oportunidades para reflexões e para o amadurecimento da 

sociedade quanto ao seu desenvolvimento. Portanto, é   necessário desfazer-se de antigos 

paradigmas. É fundamental a inclusão de novas perspectivas e visões abrangentes e 

holísticas no desenvolvimento das cidades. Ressalta-se que “os problemas no ambiente 

urbano ocorrem de forma paralela e interligada aos problemas do meio ambiente natural, 

não podendo assim, serem considerados de forma isolada” (ABIKO e MORAES, 2009, p.4), 

sendo assim, a cidade passa a ser reconhecida como um ecossistema e novas formas de 

atuação abrangentes e sistêmicas devem ser motivadas no meio urbano. 
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No decorrer da evolução humana, primeiramente foi proposto por Descartes o 

pensamento analítico2 e a visão reducionista de desenvolvimento, que consistiam na divisão 

de fenômenos e onde o todo era considerado como a soma das partes. Posteriormente, a 

partir do movimento romântico houve a primeira forte oposição ao paradigma cartesiano e 

mecanicista e a formulação da hipótese de Gaia3, que consiste na ideia do todo unificado 

envolvendo a natureza em um sistema auto-regulador, sendo assim, buscando a reconexão 

do ser humano à natureza criadora (MELLO FILHO, 2003). 

Esta percepção foi capaz de resgatar valores como a ética e o sentimento de 

pertencimento, no qual o ser humano passa a sentir-se responsável pelo meio ao qual 

habita, pois não se vê separado ou à parte da natureza e sim, como parte da mesma. Foi 

então fortalecida a base para um novo paradigma alicerçado por uma perspectiva sistêmica 

e em soluções mais sustentáveis. 

Não é possível dissociar o desenvolvimento humano e social da questão ambiental e o 

verdadeiro desafio consiste, em desfazer-se das ideias e dos padrões de pensamento 

cartesiano e enxergar de forma diferenciada o mundo. Esta ruptura com o paradigma 

científico vigente, que possuía ênfase nas partes, permitiu o despertar para um 

desenvolvimento a partir de uma nova visão mais integrada e abrangente. Ressalta-se, no 

entanto, que apesar de aceita como abordagem atual, grande parte das ações em prol do 

desenvolvimento urbano visam prioritariamente o crescimento econômico, colocando em 

segundo plano os aspectos sociais e ambientais. 

Na atual conjuntura, o pensamento sistêmico é destacado e defendido por muitos 

autores, incluindo o físico teórico Fritjof Capra, autor de referência. No livro Pertencendo ao 

Universo, Capra (1991) discorre sobre a correlação entre o pensamento deste novo 

paradigma para a ciência com a espiritualidade, onde unidos favorecem uma visão 

compatível com o universo, apresentando um modelo holístico e profundo baseado na 

percepção complexa da natureza.  

Capra (1996) considera que qualquer ação realizada pelo homem, reverte-se 

diretamente à ele e expressa: 

 
Tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos e filhas da 
Terra. O homem não tece a teia da vida; ele é apenas um fio. Tudo o 
que faz à teia, ele faz a si mesmo (CAPRA, 1996, p.7). 

 
Para Capra (1982, p.259) a concepção de uma visão sistêmica baseia-se no 

entendimento do estado de inter-relação e interdependência essencial a todos os 

fenômenos, sejam eles físicos, biológicos, sociais, culturais, dentre outros. 

                                                
2  O pensamento analítico concebido por Descartes, considera que toda unidade, questão ou 
pensamento pode ser decomposta em partes para ser melhor analisada, isto possibilitou avanços 
científicos para a época (MELLO FILHO, 2003). 
3 LOVELOCK, James. Healing Gaia. Nova York: Harmony Books, 1991. 
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Quanto à introdução desta nova visão abrangente e sistêmica colocada por Capra 

(1982) destaca-se o seguinte: 

 
A Terra é, pois, um sistema vivo; ela funciona não apenas como um 
organismo, mas, na realidade, parece ser um organismo Gaia4, um ser 
planetário vivo. Suas propriedades e atividades não podem ser previstas 
com base na soma de suas partes; cada um de seus tecidos está ligado 
aos demais, todos eles interdependentes; suas muitas vias de 
comunicação são altamente complexas e não-lineares; [...] Essas 
observações foram feitas num contexto científico, porém transcendem 
largamente o âmbito da ciência (CAPRA, 1982, p.278). 

 
A questão central descrita por Capra (1982) encontra-se na mudança de uma visão 

com ênfase nas partes para uma ênfase no todo. É necessária a compreensão que os 

sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas à 

unidades menores, pois a natureza do ‘todo’ é sempre diferente da soma de suas partes. 

Neste sentido, tem-se a noção de um sistema como uma ‘unidade complexa’, onde tudo 

está interligado e é portanto, interdependente. 

Callenbach et al (1999 apud Mello Filho, 2003) também discorre sobre a abordagem 

sistêmica e ecológica, do novo paradigma: 

[...] o pensamento sistêmico envolve uma mudança de percepção, dos 
objetos para as relações, das estruturas para os processos, dos 
elementos de construção para os princípios de organização. Para o qual 
os sistemas vivos são todos integrados, inseridos em conjuntos maiores, 
dos quais dependem. A natureza de todo sistema vivo deriva das 
relações entre suas partes componentes e das relações do sistema todo 
com seu ambiente. [...] 

 
Esse novo paradigma pode ser compreendido como um todo integrado e 
não como um conjunto de partes dissociadas. Pode ser denominado 
como uma visão sistêmica, ou de sistemas, em referência a seu 
embasamento mais teórico e abstrato na teoria dos sistemas. 
 
[...] Na abordagem sistêmica do meio ambiente, há que se ressaltar a 
importância da abordagem ecológica, em estudos geográficos, não 
apenas devido aos aspectos de flora, fauna, e pedologia, os que, em 
geral, são os mais sensíveis à deterioração ambiental, mas devido à 
visão de integração possibilitada quando se considera o ecossistema.  

 
Tratando-se da construção das cidades, Capra (2008) é adepto da concepção das 

mesmas a partir de uma visão ecológica. Ele defende o conhecimento dos processos 

atuantes nos ecossistemas naturais de forma a reproduzi-los no ambiente urbano (CAPRA, 

                                                
4 Lovelock (1991) apud Capra (1996), é um cientista que desenvolveu a teoria de Gaia, considerando 
a Terra, como um único organismo vivo que se autorregula. Ele também insere questões em sua 
pesquisa, como a busca por respostas ligadas à existência da vida. 



 

 

42 
2008). Desta forma, a ecologia5 ganha um sentido mais amplo e profundo, integrando-se 

verdadeiramente no processo de formação do ambiente construído. E sendo assim, não 

separa o ser humano ou qualquer intervenção do meio ambiente natural. 

Capra (1996) descreve alguns dos princípios ecológicos que orientam as ligações 

deste sistema complexo a qual nos encontramos. Para ele, a “sobrevivência da humanidade 

dependerá de nossa alfabetização ecológica, da nossa capacidade para entender esses 

princípios da ecologia e viver em conformidade com eles” (CAPRA, 1996, p.234).  Ou seja, 

somente deste modo será possível garantir a sustentabilidade da vida. 

Toda e qualquer ação arquitetônica e urbanística deve considerar a complexidade do 

sistema como parâmetro primordial na elaboração e proposição de novas estratégias. Os 

princípios ecológicos devem ser entendidos e incorporados no meio urbano, de forma a 

possibilitar o equilíbrio ecossistêmico do meio. Tais princípios ecológicos devem ser 

utilizados para orientação com o objetivo de construir comunidades humanas mais 

sustentáveis.   

São princípios ecológicos básicos descritos por Capra (1996) a serem utilizados no 

âmbito urbano: 

- Interdependência: a teia da vida é uma ampla e complexa rede de relações na qual 

os membros da comunidade ecológica encontram-se conectados. As relações não são 

lineares, mas em uma rede. O que acontece a um indivíduo acontece a toda a comunidade. 

- Reciclagem: a cidade deve ser considerada como um ecossistema aberto e, 

portanto, todos os resíduos gerados são na realidade nutrientes, que devem ser 

continuamente reciclados para que o ecossistema permaneça isento de resíduos. Sendo 

assim, os recursos naturais são menos impactados e portanto, protegidos. 

- Parceria: é uma característica fundamental das comunidades sustentáveis. É preciso 

cooperar e não competir. Nas comunidades humanas, a parceria, significa democracia e 

poder pessoal, onde cada membro da comunidade desempenha um papel importante. No 

ecossistema, os intercâmbios cíclicos de energia e de recursos são sustentados por uma 

cooperação generalizada. 

- Cooperação: é o estabelecimento de vínculos. Reconhecimento da cooperação e 

dependência mútua entre todas as formas de vida, como um aspecto central da evolução.  

- Flexibilidade: relacionada à capacidade de adaptação e sobrevivência. Este princípio 

sugere uma estratégia correspondente para a resolução de conflitos. 

- Diversidade: uma comunidade diversificada é uma comunidade elástica, capaz de se 

adaptar a situações mutáveis. Tem a propriedade de ser resiliente. Este princípio também é 

                                                
5 Vale citar a existência de dois termos: ecologia rasa e ecologia profunda. A ecologia rasa é 
antropocêntrica, pois coloca o homem em posição superior à natureza. Quanto à ecologia profunda, 
integra o homem à natureza, favorecendo seu pertencimento e percepção como parte da mesma. 
Sendo assim, da natureza depende sua sobrevivência. 
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relacionado à variedade de usos, o que traz dinamismo aos espaços urbanos (CAPRA, 

1996, p. 235). 

Este novo paradigma, introduzido por Capra, possibilita novas perspectivas de 

atuação no meio urbano, ampliando e incentivando uma autêntica interdisciplinaridade. 

Poderá permitir assim, o crescimento e a consolidação das cidades incluindo a 

sustentabilidade e oferecendo novas perspectivas às gerações futuras. Segundo Capra 

(1982, p.259), o conhecimento do novo paradigma já está sendo compreendido. 

Comunidades, indivíduos e organizações começam a se estruturar e a conceber novos 

métodos de desenvolvimento baseados neste novo paradigma. 

McHarg (1969) ressalta a importância do projeto dos ambientes humanos em conjunto 

com a natureza, onde a cidade é considerada como parte do ecossistema natural. Para ele, 

um planejamento ecológico é pautado no relacionamento saudável entre o homem e o meio 

ambiente e aliado à tecnologia contemporânea bem como ao conhecimento científico é 

capaz de proporcionar benefícios que favoreçam a ambos. Ele considera a importância na 

conscientização da relação de interdependência entre cada ser vivente, isto destitui o 

homem de sua ideia de pseudo-supremacia sobre a natureza. 

Segundo Wilheim (2008), a cidade deve ser compreendida como um organismo vivo, 

que possui uma estrutura física complexa, sobre a qual se apoiam sistemas de vida, isto é, 

atividades que se relacionam de forma sistêmica (WILHEIM, 2008).  

Sendo assim, no âmbito urbano é necessário um novo modelo em se tratar os 

conflitos e impactos recorrentes. É fundamental a introdução de uma abordagem que os 

trate de forma conjunta e inter-relacionada, possibilitando diagnosticar as causas e reverter 

o cenário de insustentabilidades constatados hoje no meio urbano. 

O planejamento das cidades deve ser então realizado a partir de uma abordagem 

sistêmica. Esta consiste na utilização de um enfoque interdisciplinar e melhor ainda, 

transdisciplinar, que fortalecerá uma visão global e favorecerá a integração, possibilitando 

um desenvolvimento mais sustentável.  

Conforme dito, as cidades são estruturas complexas, que apresentam uma infinidade 

de atividades que as transformam constantemente. Atualmente, “começa-se a perceber que 

os problemas urbanos não são mais resolvidos pela somatória de conhecimentos 

especializados, tampouco por questões de desenho ou de legislação” (ABIKO, 2011a). 

Portanto, somente através de uma visão global e não somente especializada, consegue-se 

um meio urbano autêntico e aprazível.  

Segundo Abiko (2010), a visão da cidade como um sistema permite o entendimento da 

complexidade da mesma e a resolução de seus problemas. Seus diversos setores, como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte, energia, não se constituem de 

partes isoladas, mas somente podem ser compreendidos dentro de um contexto urbano 

mais amplo. Embora, os profissionais, em meio à complexidade da cidade, solucionem os 
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problemas de forma pontual, estes devem ser entendidos e considerados sistemicamente, 

pois qualquer intervenção pontual se reflete em toda a cidade. Portanto, é necessário 

também ter profissionais das mais diversas áreas e formar um corpo técnico interdisciplinar 

para atuar na gestão da mesma. É preciso que as diferentes áreas atuem juntas na prática 

para a resolução dos problemas ambientais e urbanos recorrentes. 

Para Abiko (2011a) é preciso “um conhecimento sistêmico que consiga cruzar todas 

as especialidades da infraestrutura urbana. Até porque, quando se discute o Plano Diretor, 

aspectos arquitetônicos e urbanistas não dão conta da tecnicidade necessária”, sendo assim 

é preciso um trabalho em equipe para a resolução dos problemas urbanos. Não é possível 

mais se admitir que a especialização leve ao isolamento dos profissionais de engenharia e 

urbanismo em sua área de atuação. Ações pontuais por parte dos especialistas são 

ineficazes. 

As cidades transcendem as fronteiras das especializações e portanto vê-la como um 

sistema é um caminho para a sustentabilidade. Abiko (2011) cita alguns exemplos 

importantes a esse entendimento: 

 

A complexidade das cidades começa a revelar que o engenheiro de 
transporte precisa conversar com o engenheiro que cuida de recursos 
hídricos; que os grandes problemas de drenagem hoje estão 
relacionados a avenidas de fundo de vale que foram desenhadas por 
quem entendia de engenharia de transporte, mas que não entendia de 
drenagem (ABIKO, 2011a) 

 
[...] concluímos que esse nível de especificidade já não é suficiente para 
resolver os problemas urbanos. Um bom exemplo é a questão dos 
congestionamentos, que a engenharia de transportes é incapaz de 
resolver, porque se trata de consequência de abordagens mais 
complexas, como a do uso do solo, plano diretor, adensamento. 
 
[...] é preciso recuperar a visão sistêmica e, nessa medida, abandonar a 
especialidade para compreender tecnicamente as cidades num contexto 
mais amplo (ABIKO, 2011b)  

 

 
Sendo assim, é preciso incentivar um novo modelo na contínua construção do espaço 

urbano das cidades. Este não deve ser constituído de intervenções emergenciais ou 

pontuais e sim baseado no entendimento do todo unificado. Além disso, deve primar pela 

qualidade de vida e o bem-estar coletivo. Este processo de construção deve considerar os 

habitantes, ecossistemas, topografia e todos os elementos envolvidos à qualidade deste 

espaço. Portanto, é necessário um contínuo planejamento.  

Uma abordagem sustentável e sistêmica de planejamento implica a consideração dos 

diversos aspectos que estruturam o espaço urbano como: o uso do solo, a gestão de 

recursos hídricos, a mobilidade urbana, os condicionantes ambientais, dentre outros, 

correlacionando-os às dimensões sociais, econômicas, ambientais, políticas e culturais. Isto 
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é entendido como um ‘desenvolvimento integral’, que considera além dos elementos 

existentes no meio, mas sim os valores fundamentais que compõem a rede de interações 

(CAMPELLO, 2008). 

Campello (2008) acredita que um desenvolvimento integral é aquele composto por 

soluções integradas em todos os níveis e somente através de uma análise sistêmica tem-se 

esta possibilidade, pois esta abordagem permite a consideração dos valores e interações 

ambientais, sociais, culturais e econômicas. Para a autora, o grande desafio da 

aprendizagem atual encontra-se na observação e no  entendimento integral das redes 

sistêmicas. Como a vida humana está inserida na biodiversidade, verifica-se que o homem 

depende das redes sistêmicas da vida. Neste sentido, o homem é parte integrante do 

universo, pois não está dissociado de nenhum elemento da natureza (CAMPELLO, 2008, 

p.3-7). 

Um planejamento integrado e holístico na construção do ambiente urbano, em 

essência, deve conter o ser humano como escopo principal, promovendo sua participação 

em prol do bem comum em todas as etapas do processo. Este deve considerar uma visão 

global de conjunto, que inclui todos os elementos e suas inter-relações em uma concepção 

de conectividade, na qual encontra-se o todo na parte e a parte no todo. É primordial que a 

natureza seja reconhecida por sua função vital e sejam incluídos valores de preservação, 

conservação e recuperação, de forma a criar e construir as bases para a reconciliação do 

homem com a natureza ampliando sua consciência. 
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2.3 PLANEJAMENTO URBANO E INTEGRAÇÃO NA GESTÃO 

MUNICIPAL 

 
Atualmente, as cidades são responsáveis por concentrar mais da metade da 

população mundial. Observa-se que as cidades continuam a se expandir e a crescer e 

estima-se que em 2050, elas detenham quase 70% da população (ROGERS, 2000). Em 

termos econômicos, as cidades produzem cerca de 80% do produto mundial bruto (PMB) e 

além disso, são responsáveis por cerca de 70% das emissões globais de gases de efeito 

estufa (WWF Brasil, 2017).  

As cidades podem ser compreendidas como a máxima representação do 

desenvolvimento técnico, econômico e social das sociedades humanas. Apresentam um 

caráter dinâmico como espaço de habitat, pólo gerador de trabalho, espaço de debate e 

socialização, inovação, saúde, educação, transporte e ainda fazem frente às mudanças 

climáticas (BID, 2016). 

A construção das cidades implica em planejamento. Planejar e ocupar criteriosamente 

o solo urbano é hoje uma premissa fundamental e medida extremamente essencial. 

Levando em consideração que geralmente as cidades surgem e crescem de forma 

desordenada ou com planejamentos ineficientes, estas não conseguem atender à demanda 

crescente da população urbana em relação à infraestrutura e serviços urbanos, gerando 

inúmeros transtornos (CANEPA, 2007). Além disso, a expansão urbana desordenada sem 

um planejamento que a oriente se configura em perda de qualidade de vida pelos impactos 

negativos causados ao meio ambiente natural. 

Um dos maiores desafios enfrentados atualmente, diz respeito à crescente dificuldade 

em se adequar as necessidades ao inevitável crescimento urbano. Tendo em vista a 

expansão urbana e o exponencial aumento da população e da pobreza, observa-se a 

crescente dificuldade dos governos em planejar, financiar e administrar suas cidades, o que 

corrobora para o aumento dos males sociais e das patologias urbanas, tais como a 

violência, as desigualdades sociais, as epidemias, etc (CANEPA, 2007). 

Rogers (2000, p.7) considera que “a capacidade das cidades está sendo solicitada até 

o limite, sua expansão se dá em tal índice que os padrões tradicionais de acomodação do 

crescimento urbano tornaram-se obsoletos”. Neste sentido, a urbe exige a reorganização do 

espaço, através de um planejamento, que tem como propósito torná-la um local para se 

viver bem. 

Embora as cidades tenham se tornado estruturas complexas e difíceis de administrar, 

estas devem conceber-se como espaços para a satisfação das necessidades primordiais 

humanas e sociais da população. Nos países em desenvolvimento, um dos principais 

problemas encontra-se na crescente urbanização sem o acompanhamento de 
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infraestruturas que suportem tal crescimento (ROGERS, 2000). A urbe demanda por 

infraestruturas básicas inerentes à sua existência, sendo possível citar: o abastecimento de 

água e energia, gestão de resíduos sólidos, conservação de recursos naturais, esgotamento 

sanitário e drenagem urbana, espaços públicos qualitativos e áreas livres verdes, redes de 

transportes públicas integradas e eficientes, áreas agrícolas para subsistência, preservação 

de áreas com cobertura vegetal nativa, entre outras.  

Sendo assim, para que a atuação humana no meio ambiente natural no processo de 

construção das cidades se dê de forma equilibrada, onde os impactos negativos desta 

intervenção sejam mínimos, é fundamental ordenar o uso e a ocupação do espaço por meio 

do planejamento. Somente através de um planejamento eficaz, será possível mitigar os 

impactos negativos causados ao meio ambiente e elevar a qualidade da vida local, suprindo 

as demandas necessárias. 

É essencial incluir a dimensão da sustentabilidade no planejamento. Portanto, é 

necessário prezar pela sustentabilidade das cidades que poderá ser alcançada por meio de 

uma perspectiva integral e intersetorial. Na perspectiva integral são trabalhados de forma 

conjunta os constantes desafios, sejam eles econômicos, fiscais, urbanos, ambientais, 

institucionais e de governabilidade; e na perspectiva intersetorial, encontram-se as 

diferentes áreas e níveis de governo que se articulam em conjunto com o setor privado e a 

sociedade civil (BID, 2016). 

A definição da palavra ‘planejamento’ pode ser considerada diversa. Este conceito 

abarca diferentes necessidades e diferentes grupos de profissionais, o que confere ao 

mesmo um caráter particular na interpretação do conceito. Definir ‘planejamento urbano’ é 

interessante no sentido que diversos profissionais de diferentes áreas técnicas devem atuar 

juntos neste processo de planejamento, e portanto, isto evita distorções quanto à 

implementação do projeto ao qual atuam (MALAGUTI, 2014). 

Deak (1999) define o ‘planejamento urbano’ como um conjunto de ações propostas 

pelo Estado, visando o interesse coletivo e envolvendo a organização e o controle de uso do 

solo aplicado ao território de um município (DEAK, 1999). Considerando a cidade como um 

sistema complexo, no âmbito do planejamento, ela está sujeita a influências diversas quanto 

a diferentes pontos de vistas: sociais, econômicos, políticos e administrativos. 

Para Sachs (1993), o planejamento é uma ferramenta essencial, que pode 

proporcionar equidade social, sustentabilidade ecológica, eficiência econômica, 

acessibilidade cultural e equilíbrio na distribuição espacial dos serviços, atividades e 

assentamentos humanos. 

De forma básica, pode-se dizer que o planejamento é direcionado ao futuro, com 

metas de mudanças, escolhas de opções alternativas e limitado por recursos e leis. Neste 

sentido, o planejamento tem por objetivo proporcionar um futuro melhor, a partir de 

alternativas viáveis (MALAGUTI, 2014).  
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De acordo com Siedentop (2012 apud Malaguti, 2014, p.14) um planejamento é 

composto pelas seguintes etapas:  

Estratégia – etapa na qual se definem atribuições e metas (o que fazer);  

Políticas – definição dos objetivos e como atingi-los. Quais os instrumentos podem 

ser utilizados; detalhamento do planejamento (como fazer - instrumentos);  

Ação – efetivação de medidas concretas de planejamento e realização de orçamentos 

para as obras necessárias, mensuração dos impactos causados ao meio ambiente (perda 

de coberturas vegetais etc) e das demandas por obras físicas de infraestrutura, entre outras. 

Ou seja, realização de projetos condicionados ao que foi definido pela etapa anterior, de 

acordo com os instrumentos.  

E etapa de acompanhamento, que se dá ao longo de todo o processo, de modo a 

identificar e mitigar possíveis efeitos negativos que não foram previstos durante o 

planejamento. Vale ressaltar, que o processo de planejamento urbano deve ainda prever 

todo o detalhamento que envolve o provimento de infraestruturas necessárias. A experiência 

das cidades brasileiras, ao longo dos anos, demonstra  que geralmente são iniciadas as 

obras sem contemplar o detalhamento. É necessário observar ainda, que embora algumas 

vezes o planejamento se destine à uma parte da cidade, é preciso identificar os reflexos e 

repercussões do mesmo para toda a cidade  (MALAGUTI, 2014, p.14).  

Em todo processo de planejamento, inicialmente, há que se estabelecer um 

diagnóstico, objetivando encontrar as potencialidades locais e suas principais fragilidades. 

Através do diagnóstico, é possível mensurar os impactos sobre o meio físico e biológico e 

realizar uma análise ambiental precisa, na qual caracterizam-se os ecossistemas existentes, 

bem como a aplicação do conhecimento técnico por metodologias e instrumentalização que 

são utilizadas para realizar medidas corretivas, de prevenção e mitigação (LEONELLI, 

2008). 

Este diagnóstico visa o aprendizado com relação às experiências do passado e novas 

possibilidades quanto à uma previsão futura, e deve ser elaborado conjuntamente com os 

cidadãos que habitam a cidade. Os cidadãos e profissionais locais, conhecem melhor a 

realidade do município. Estes compreendem as carências locais e podem contribuir para 

expressar mais fielmente os anseios da população no decorrer do planejamento. Quanto 

maior a participação e maior o número de inteligências que cooperarem para esta 

construção, aumentam-se as chances de êxito (MICHALKA, 2017). No entanto, a questão 

da participação social é delicada. Embora observam-se alguns esforços neste sentido no 

Brasil, ainda há baixa representatividade por parte da sociedade. 

O planejamento do espaço urbano tem como responsabilidade de aperfeiçoar e trazer 

alternativas e soluções que melhor se adequem às necessidades humanas. Portanto, a 

sustentabilidade através do planejamento encontra amplo campo de desenvolvimento. 

Inicia-se pelo planejamento do uso e ocupação do território que deve primar pela interação 



 

 

49 
entre os elementos naturais e o meio urbano, em um plano de ações que tem como meta a 

qualidade ambiental e urbana.  

O planejamento deve visar o todo e não somente partes da cidade. Verifica-se hoje, a 

falta de integração entre o uso do solo e os diferentes elementos da infraestrutura. Soma-se 

a isto diversos erros que foram cometidos no processo de crescimento urbano, sejam por 

desconhecimento técnico ou interesses econômicos imediatos. Portanto, planejar de forma 

sistêmica é extremamente importante para que o desenvolvimento seja crescente e 

favorável, em um caminho que possa trazer qualidade de vida aos habitantes da cidade. 

Não considerar a unidade que é composta pelo ambiente construído e a infraestrutura 

agrava os problemas oriundos da ocupação do solo urbano (ROSSI, 2003). 

Atualmente, verifica-se como a falta de um planejamento integral por muitos anos, 

acabou deixando uma herança negativa para as presentes gerações, onde basicamente, na 

maior parte das vezes, resta-se somente remediar. A experiência das cidades brasileiras, no 

sentido do planejamento, sobretudo, quanto à questão ambiental, mostra-se insatisfatória. 

Na grande maioria das vezes, são realizadas ações superficiais, pontuais e pouco 

compromissadas em solucionar as reais causas dos impactos ambientais, quanto ao 

processo inadequado de ocupação urbana. Além disso, nota-se como as ações 

empregadas, são pensadas como soluções a curto prazo e com um caráter emergencial, 

dentro de um mandato de gestão política. São raras as iniciativas que propõem um 

programa de ações a longo prazo e que independam das trocas de gestão, podendo garantir 

assim um resultado mais adequado e satisfatório (PERES, 2012).  

Outro fator observado quanto à questão do planejamento urbano, é a tendência do 

poder público em não considerar as atividades permanentes dos planos. O planejamento 

urbano deve apresentar caráter constante e duradouro. As ações de intervenção não devem 

ser apenas pontuais e emergenciais, conforme tem sido visto ao longo dos anos. Este tipo 

de atuação, além de não ser eficaz e permanente, ocasiona impactos negativos e 

desequilíbrios em outras frentes. Por este motivo, o planejamento deve ser acompanhado 

durante todo o processo, de forma a identificar e mitigar possíveis efeitos negativos não 

previstos no planejamento. A escolha por uma abordagem abrangente e sistêmica que 

considera o todo unificado, é considerada a melhor opção frente aos desafios atuais 

(MICHALKA, 2017). 

É necessária e premente a busca por novas formas de atuação no meio urbano. O 

planejamento urbano deve contemplar iniciativas sustentáveis, através de soluções técnicas 

pertinentes que possam contribuir com maior qualidade de vida à sociedade. As diretrizes 

de crescimento e desenvolvimento das cidades devem estar expressas no planejamento, 

onde a escala local apresenta as condições mais adequadas para a compreensão e solução 

dos problemas ambientais recorrentes no meio urbano, em geral relacionados aos corpos 
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hídricos (como cheias e inundações), à erosão e degradação do solo pelo desmatamento de 

áreas de proteção ambiental, à poluição e aos reflexos climáticos, entre outros. 

É interessante considerar novas unidades de planejamento e gestão ambiental, para 

que o tratamento dos problemas ambientais seja realizado de forma integrada, portanto, 

propõe-se a gestão por bacias hidrográficas. Sendo assim, a água passa a ser o elemento 

base às novas estratégias projetuais. Isto permite o tratamento da totalidade do espaço 

contido numa área geográfica, para a qual cada parcela (cada propriedade) pode ser 

considerada em seu todo e, ao mesmo tempo, em sua relação com as demais parcelas 

(conjunto de propriedades) (BRESSAN, 1996). 

De acordo com Marques (1999 apud Mello Filho, 2000 p.11), atualmente é consenso 

de que as bacias hidrográficas oferecem uma perspectiva de funcionalidade, quanto à sua 

condição fisiográfica e também uma perspectiva holística, por sua visão de conjunto. Um 

exemplo que pode ser citado, é que ao se considerar em uma análise a Baía de Guanabara 

apenas por seu espelho d’água, somente poderá ser obtido um enfoque limitado, mas ao se 

considerar a bacia de drenagem que envolve a Baía, haverá a possibilidade de análise sob 

a visão holística, o que se repercutirá em maior êxito no planejamento. 

 Portanto, verifica-se a importância da adoção da bacia hidrográfica como espaço 

social e unidade para a gestão integrada do planejamento urbano, ambiental e de recursos 

hídricos. Desta forma, é importante o fortalecimento de um comitê gestor da bacia 

hidrográfica para que possa objetivamente tratar a ocupação urbana e definir políticas de 

ordenamento territorial na prática de um planejamento e gestão integrados (VITAL, 2012). 

 Conforme dito, a inserção da perspectiva sustentável no planejamento, bem como a 

de uma visão ampla e abrangente, poderá garantir além da minimização dos impactos 

decorrentes da atuação humana no meio ambiente, o bem-estar na vida urbana. Tudo isto, 

será proporcionado por uma eficácia maior no processo de gestão da cidade (ROSSI, 2003). 

Vale ressaltar, que a inserção da sustentabilidade na cidade é uma problemática referente à 

gestão urbana. Neste sentido, esta deve garantir um suporte ao ecossistema urbano, 

coerente com a gestão dos recursos ambientais básicos de uma cidade: atmosfera, recursos 

hídricos, recursos territoriais e ecológicos (JACOBI, 1997).  

De acordo com Motta (1999) devido ao colapso dos recursos ambientais constatados 

no meio urbano, o planejamento de uso e ocupação do solo urbano, deve necessariamente 

ser realizado tendo em vista as características geológicas, geomorfológicas, climáticas, 

hidrológicas e o ecossistema da bacia hidrográfica local. Este autor coloca que as diretrizes 

de zoneamento da bacia hidrográfica, precisam considerar a disposição de resíduos sólidos, 

o controle da erosão, a proteção das encostas, aquíferos e mananciais, a infraestrutura 

sanitária e de drenagem de águas pluviais, o controle da qualidade do ar e a proteção de 

recursos sejam eles paisagísticos, ambientais e culturais. Por outro lado, Motta ainda 
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observa que a atuação humana encontra-se relacionada também à dinâmica social e 

econômica que os modelos biológicos são incapazes de explicar. 

 Conforme dito, as diretrizes de crescimento e desenvolvimento das cidades devem 

ser expressas em seu planejamento, no entanto, para a garantia e cumprimento destas 

metas, o planejamento urbano e a gestão devem ser integrados. O planejamento urbano 

abrange e considera diferentes aspectos como a relação entre os cidadãos, os serviços, 

políticas de mobilidade urbana, geração de energia, etc. Desta forma, à se alcançar cidades 

autenticamente sustentáveis, nota-se que somente através de uma gestão urbana eficaz 

pode ser garantido o cumprimento das estratégias propostas ao desenvolvimento. 

Entende-se portanto, que as soluções dos problemas urbanos expressas somente em 

um planejamento não são suficientes. Com relação à experiência brasileira, embora haja 

políticas e estratégias inseridas no planejamento tendo como objetivo trazer equilíbrio à 

relação urbana e ambiental, grande parte das vezes estas não são respeitadas ou são 

pouco consideradas nos processos de gestão, o que não garante a efetividade das mesmas. 

Maricato (2001, p.95) ressalta que o Brasil apresenta legislações suficientes que podem 

nortear de forma satisfatória o destino de suas cidades, no entanto, nunca foram capazes de 

fazer com que os municípios iniciassem uma nova fase de gestão urbana. É necessário que 

os municípios baseiem seus enfoques na gestão, onde as soluções propostas nos 

planejamentos possam encontrar respaldo prático e possam de fato ser implementadas. O 

sucesso de um planejamento não se encontra em novas conquistas formais legais, mas em 

uma gestão eficaz que possa garantir o cumprimento efetivo das leis e sua implementação. 

Ressalta-se ainda, o valor da participação da sociedade nas decisões políticas do 

processo de planejamento, onde cada cidadão deve ter a responsabilidade e possibilidade 

de direcionar a administração pública na regulamentação do ambiente, que é comum a 

todos. Cabe ainda citar a necessidade de uma educação cidadã e política, para que mais 

pessoas possam atuar de forma significativa no meio urbano reconhecendo as 

necessidades técnicas e sabendo expressar seus anseios coletivos. 

Por fim, reforça-se que a inserção do conceito de sustentabilidade deve estar presente 

na elaboração das estratégias de planejamento e gestão urbana e ambiental, amparado por 

uma abordagem sistêmica. É necessário o resgate às questões ambientais e ecológicas. 

Portanto, é preciso primar pela proteção ao ambiente natural ao qual a cidade se insere. A 

questão ambiental deve se encontrar no cerne do planejamento urbano, tanto na concepção 

de novas cidades quanto em cidades consolidadas. 

É esperado que a legislação e as políticas públicas urbanas regulamentem as metas 

propostas no planejamento, para um desenvolvimento mais sustentável das cidades e 

portanto, sendo tais metas implementadas poderão garantir assim o bem-estar social e um 

ambiente urbano equilibrado e mais sustentável. Destaca-se a importância do papel das 

políticas públicas urbanas quanto à sustentabilidade. Esta somente poderá ser alcançada a 
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partir de um novo paradigma que possa garantir a equidade social e a participação conjunta 

neste processo. 

 

2.3.1 Identidade Cultural e Qualidade de Vida 
 

Espera-se que o espaço urbano proporcione condições plenas e favoráveis quanto ao 

desenvolvimento humano e a qualidade de vida, visto que é o local construído e idealizado 

pelo homem para realizar grande parte de suas atividades. 

Este espaço, representado pela cidade como um território urbano, quando bem 

planejado e gerenciado, é capaz de apresentar um ambiente propício ao habitar, com 

qualidade, salubridade e segurança. É também considerado como uma solução para a 

estruturação da sociedade e sua relação com o ambiente. Devido à sua complexidade, 

necessariamente é um pólo gerador de conflitos, no entanto, caso este seja somente um 

local que gera problemas, considera-se que sua construção está sendo realizada de forma 

equivocada (MICHALKA, 2015). 

Para um desenvolvimento mais sustentável, é fundamental que as cidades estejam 

pautadas a partir de um planejamento ambiental urbano e uma gestão eficaz. Planejar o 

desenvolvimento é acima de tudo, primar pela qualidade ambiental e da vida urbana, 

elevando a qualidade do lugar. É necessário aprender com as experiências outrora 

vivenciadas para a construção de um futuro mais promissor para nossas cidades. 

O desenvolvimento de forma geral é relacionado ao crescimento e ao progresso, no 

entanto, vale demonstrar a diferença entre estes conceitos. Constando no dicionário 

Michaelis Online (2017), o ‘crescimento’ é definido como “ato ou efeito de ascender, 

desenvolvimento em sentido favorável, florescimento, progresso, prosperidade” 

(MICHAELIS, 2017). Nota-se então, a relação intrínseca entre estes dois termos, no entanto, 

em se tratando das cidades, observa-se que em geral o termo ‘crescimento’ é utilizado com 

frequência para referir-se à expansão urbana, ao espraiamento na ocupação do solo, ou até 

ao adensamento e também ao crescimento econômico sem incluir as dimensões sociais ou 

ambientais relevantes. O ‘crescimento’ no âmbito das cidades, deve ser acompanhado pelo 

desenvolvimento, sendo capaz então, de propiciar organização e a qualidade de vida aos 

cidadãos e meio ambiente tão almejadas. 

As impressões que criamos quanto às nossas cidades devem-se, sobretudo, à 

qualidade dos espaços públicos construídos. Sendo estes agradáveis, conservados e plenos 

de áreas verdes, nos remetem a sentimentos de segurança e conforto, onde é possível 

sentir-se em casa. Entre as edificações da cidade, há a oportunidade da inserção de 

equipamentos e atividades nos espaços públicos, que são geradores de conexões e que 

influenciam as relações sociais. Percebe-se também que a inserção de áreas livres verdes 

nestes espaços, favorece não somente a manutenção ambiental, mas propicia a 
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“restauração mental” dos próprios indivíduos, proporcionando qualidade de vida. Nota-se, 

portanto, que é preciso primar sempre pela qualidade dos espaços públicos oferecidos, pois 

isto se traduz na vitalidade da cidade, onde cada área é utilizada com frequência por seu 

caráter aprazível. 

Ao referir-se aos espaços públicos de uma cidade, como suas ruas, praças e parques, 

isto nos remete à própria identidade da cidade. Estas áreas que permitem o fortalecimento 

dos laços comunitários dos bairros, manifestam vocações próprias e diversidade de uso. 

Este local é o espaço para as manifestações das relações humanas e quando utilizado, 

favorece os encontros e proporcionalmente reduzem a criminalidade. Proporcionar espaços 

atrativos e bem conservados, trazem ainda benefícios à saúde, tanto física, quanto mental, 

pois lugares atrativos, asseguram o bem-estar e elevam a vitalidade local. 

Ressalta-se que a produção da cidade deve seguir a escala humana. Os cidadãos e 

suas memórias devem ser considerados em toda e qualquer intervenção que seja realizada 

na cidade. A memória dos cidadãos deve ser respeitada, assim como seu patrimônio 

histórico individual, que é o meio pelo qual nasce o sentimento de pertencimento e 

identificação com a cidade, seu habitat. Isto significa ainda mais que um patrimônio 

histórico, cultural e ambiental, significa um patrimônio afetivo (ELIAN e MICHALKA, 2015). 

É necessário acompanhar sempre os efeitos do adensamento nas cidades. Este pode 

acontecer desde que não haja ações drásticas de intervenção sobre aquilo que é 

considerado pelos habitantes como seu patrimônio e que, portanto, traduz parte de sua 

identidade e da cidade. Quando ocorre uma intervenção destrutiva sobre aquilo que é 

considerado um patrimônio individual, automaticamente, perde-se o vínculo com o local e 

perde-se o pertencimento e o cuidado com a cidade. Portanto, é necessária e indispensável 

a participação dos cidadãos no processo de construção de sua cidade, para que estes 

tenham poder de escolha quanto ao futuro que gostariam, possivelmente mantendo ainda 

suas memórias preservadas (MICHALKA, 2017). 

Segundo Michalka (1995), planejar e construir as cidades de forma equilibrada e 

visando a qualidade do ambiente, também significa preocupar-se com a “forma e função dos 

edifícios e quarteirões, que realisticamente e, de certo modo, revelam o ‘Genius loci’ do 

local” (MICHALKA, 1995, p.13). ‘Genius loci’ quer dizer, a identidade do lugar, ou seja, 

identificar a genuína vocação local, exaltar e valorizar tais características. Este foi um termo 

utilizado pelo arquiteto Aldo Rossi (2011) ao se referir à preocupação com o local e o 

entorno do terreno das suas construções futuras. Para ele, é necessário identificar o 

conjunto de características socioculturais, arquitetônicas, de linguagem e de hábitos, que 

caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade e que possam indicar o “caráter” do lugar 

(ROSSI, 2011). Isto é importante no que diz respeito à construção da identidade da cidade. 

É possível criar paisagens e cenários diferenciados, incentivando os diferentes usos 
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possíveis e a vivacidade local, enaltecendo suas vocações e priorizando a qualidade 

urbana. 

O espaço urbano, entre outras ações, deve ser planejado e construído visando 

funções mistas, onde a moradia, o trabalho e o lazer sejam convergentes e não isolados. 

Deve prever também o acesso ao conhecimento e garantir perspectivas de um futuro aos 

cidadãos, para que não haja a evasão das cidades por parte dos seus habitantes 

desprovidos de oportunidades. 

A mobilidade urbana também deve ser considerada como um ponto forte do 

planejamento, pois são muitos os desafios enfrentados diariamente quanto à locomoção dos 

cidadãos nas cidades. Uma mobilidade eficiente, garante uma melhor qualidade do 

deslocamento e de vida na urbe. Vale lembrar, como ao longo do processo de crescimento 

das cidades brasileiras, houve uma urbanização voltada à política rodoviarista, pautada pela 

utilização do automóvel como meio principal de locomoção pela urbe. Os modais rodoviários 

de transporte, como carros e ônibus, foram incentivados e portanto, foram construídas 

extensas avenidas ocupando muitas áreas de várzeas. Atualmente, é consenso que um 

modelo mais adequado de urbanização deve privilegiar o pedestre, apresentando a escala 

humana como prioridade. Devem ser incentivados os percursos à pé e para isto, a cidade 

deve oferecer usos mistos, facilitando a oferta de serviços, provendo áreas públicas de lazer 

e oportunidades de emprego, em um ‘ambiente caminhável’, que una o morar e o trabalhar.  

Cidades melhor sucedidas, podem ser definidas como aquelas em que são 

necessários percursos mínimos de deslocamento ao destino, apresentando transporte 

coletivo público de qualidade e malha ferroviária composta por diferentes linhas. É proposto 

um planejamento de transportes orientado ao uso do solo urbano e fundamentalmente, 

propõe-se que as cidades sejam mais compactas e conectadas. Preconiza-se a redução da 

utilização de veículos automotores e conforme dito, a criação de espaços mistos que reúna 

o habitar, o trabalho e o lazer, podendo reduzir assim os impactos negativos em relação ao 

meio ambiente. Além disso, deve-se promover o acesso à serviços de qualidade e melhores 

oportunidades de emprego, a estimulação da economia local e a revitalização das áreas 

urbanas (TOD, 2017). 

Verifica-se então, a importância da promoção da mobilidade como uma das 

prioridades atuais de planejamento. Um planejamento orientado ao transporte pode trazer 

os benefícios necessários ao desenvolvimento local. Ressalta-se o que Jane Jacobs (2000), 

sempre considerou: que uma cidade bem sucedida, deve ser viva, diversa e complexa. 

Portanto, as cidades devem conter variados usos e o espaço urbano comum deve ser 

próspero e eficiente a partir da potencialização da atividade econômica preponderante da 

cidade. A autora ressalta a importância da promoção do convívio social e da apropriação e 

uso das ruas por pedestres, minimizando o uso dos veículos para locomoção. 
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Diversos autores vem elaborando ao longo dos anos indicadores que possam 

mensurar e quantificar ao que se considera qualidade de vida6 , em um contexto de 

desenvolvimento que inclui as questões sociais e ambientais, e uma economia global 

inclusiva e sustentável. Deste modo, buscam adotar parâmetros concernentes ao bem-estar, 

segurança e felicidade (MALAGUTI, 2015). 

Para Herculano (2006, p.283 apud Malaguti, 2015) a noção de qualidade de vida não 

deve ser atrelada a um desenho utópico ou objetivos de perfeição impossíveis, mas a um 

compromisso ético da sociedade, no sentido de que as potencialidades humanas não sejam 

brutalizadas e onde a natureza não seja destruída. Neste sentido, a qualidade deve ser 

mensurada como um parâmetro qualitativo, que visa o bem-estar individual, o equilíbrio 

ambiental e o desenvolvimento econômico. 

Vale citar o FIB (Felicidade Interna Bruta) por ser um indicador atualmente apoiado 

pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este é considerado um 

indicador sistêmico, pois não contempla somente o crescimento econômico, mas sim 

valores ambientais, sociais, éticos e culturais. O FIB é mensurado de acordo com a 

aplicação de um questionário à população local anualmente e considera as seguintes 

dimensões para a mensuração,: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade 

comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida (LUSTOSA E 

MELO, 2010 apud MALAGUTI, 2015).  

Ressalta-se a importância da mensuração da qualidade de vida nas cidades, e embora 

isto implique na consideração de muitos indicadores, é interessante no sentido da garantia 

da satisfação das necessidades da vida urbana e não na satisfação dos recursos, o que 

poderá garantir a sustentabilidade das cidades. Por fim, coloca-se que o desenvolvimento 

deve levar em consideração a qualidade de vida nas cidades, bem como os valores de 

identidade, que criarão oportunidades reais para um desenvolvimento mais sustentável. 

  

                                                
6 Vale citar, que ao longo dos anos, o PIB (Produto Interno Bruto) que é um indicador de crescimento 
econômico, vem sendo utilizado buscando medir o progresso dos países, no entanto, este indicador 
não retrata o desenvolvimento ou se quer, a qualidade de vida (MALAGUTI, 2015). 
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2.4 INSTRUMENTOS LEGAIS DA POLÍTICA URBANA 

 
A cidade é considerada o locus de solução dos problemas urbanos (BRASIL, 2002, 

p.16) e é, portanto, o espaço para a legitimação das políticas urbanas (ACSERALD, 1999). 

Tendo em vista que através de um planejamento urbano e ambiental é possível nortear o 

crescimento das cidades, são expostos alguns dos principais instrumentos normativos que 

garantem a regulamentação deste processo, no âmbito da administração pública brasileira. 

Contudo, este tópico, não tem o objetivo de se aprofundar na exposição quanto às 

legislações concernentes, mas visa apenas indicar trechos relevantes ao estudo e 

compreensão, destacando as leis que mais diretamente influem na construção do espaço 

urbano. 

Os instrumentos da política urbana têm como objetivo expressar as metas de controle 

e gerenciamento do meio ambiente urbano quanto às intervenções ao meio e à proteção 

ambiental, tendo, portanto, a finalidade de garantir qualidade de vida aos habitantes da 

cidade bem como a preservação da biodiversidade. Sendo assim, verifica-se que estes 

instrumentos primam pela garantia do direito à moradia digna em um ambiente saudável e 

equilibrado. Observa-se que o Brasil apresenta um vasto aparato legal composto por leis 

que fornecem às bases para uma condução satisfatória de seu desenvolvimento, no 

entanto, grande parte das legislações não são aplicadas na prática (MICHALKA, 2015). 

O planejamento urbano é prerrogativa constitucional da gestão municipal e como 

política pública urgente e vital, deve ser estabelecido, entre outras ações, pela implantação 

do Plano Diretor Municipal. Espera-se que toda cidade apresente estruturas, regras e 

estratégias de desenvolvimento conduzidas por um Plano Diretor. O Plano é considerado 

como um instrumento básico da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana e 

tem por objetivo descrever as diretrizes principais de atuações quanto às transformações 

urbanas e ao futuro esperado para a cidade e sociedade, tendo em vista o desenvolvimento 

urbano integrado do território municipal.  

O Plano Diretor encontra-se representado pelas oportunidades geradas pelo Estatuto 

da Cidade - Lei 10.257/2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988, traçando as diretrizes gerais para a execução da política urbana e 

garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade e do cumprimento da função 

social da cidade e da propriedade. Sendo assim, os princípios básicos que norteiam a 

elaboração do Plano Diretor estão contidos no Estatuto da Cidade. Ressalta-se que este 

Estatuto é a primeira norma de âmbito federal criada, que contém diretrizes gerais para a 

execução da política urbana no Brasil, tendo sido formulada em 2001 (BRASIL, 2001). 

Infelizmente, constata-se pelas realidades urbanas brasileiras, que esse instrumento foi 

definido tardiamente na legislação. No entanto, configura-se hoje como um dos mais 

importantes instrumentos auxiliares ao planejamento urbano municipal. 



 

 

57 
O Estatuto da Cidade contém cerca de trinta instrumentos, que visam a garantia de 

um desenvolvimento qualitativo, a inclusão territorial e a gestão democrática de um 

município. É possível citar alguns dos instrumentos mais relevantes: no Cap II, Art. 4o – 

contém os Instrumentos da Política Urbana em geral, como exemplo vale citar, o estudo 

prévio de impacto ambiental (EIA) e de impacto de Vizinhança (EIV); no Cap. III, trata do 

Plano Diretor urbano municipal; e no Cap. IV, trata da Gestão Democrática da Cidade, entre 

outros. A partir da aplicação dos instrumentos contidos no Estatuto, é possível garantir 

efetivamente uma otimização dos investimentos públicos aos objetivos do desenvolvimento 

urbano. Neste sentido, serão priorizados os investimentos que tragam bem-estar geral e 

onde todos os segmentos sociais possam usufruir das vantagens alcançadas por estes 

(BRASIL, 2001).  

Considera-se que as diretrizes expostas pelo Estatuto da Cidade representam um 

conteúdo legal necessário que é capaz de garantir o direito à cidades mais sustentáveis. 

Segundo Acselrad (1999), atrelado ao conceito de sustentabilidade está a capacidade das 

políticas urbanas em se adaptarem à oferta de serviços, quantidade e qualidade das 

demandas sociais e buscar equilíbrio entre as demandas de serviços e investimentos em 

infraestrutura. 

Conforme dito, os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade são ferramentas que 

viabilizam as intenções expressas por um Plano Diretor, portanto, a aplicação dos 

instrumentos contidos no Estatuto está condicionada à existência do Plano Diretor (BRASIL, 

2005, p.38). O Plano Diretor é um importante instrumento que estabelece as normas de 

ordenamento territorial, bem como das atividades socioeconômicas municipais. Este 

documento, que apresenta cunho teórico, descreve as diretrizes e os objetivos de ocupação 

criteriosa e de organização do espaço urbano e além disso, prevê o desenvolvimento 

socioeconômico e do setor político administrativo, com o intuito de proporcionar melhorias 

nas condições de vida dos habitantes da cidade (MOTA, 1999). 

As diretrizes expressas no Plano, visam de forma geral promover a ocupação urbana 

ordenada, o controle do uso do solo e garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental básico e à infraestrutura urbana, de transportes e serviços públicos, 

bem como acesso a oportunidades de trabalho e lazer, tanto a gerações presentes quanto 

às futuras (BRASIL, 2001). 

Segundo o Estatuto da Cidade, a elaboração do Plano Diretor é obrigatória aos 

municípios que apresentam mais de vinte mil habitantes e também à municípios que façam 

parte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, bem como municípios localizados 

em áreas de especial interesse turístico ou que façam parte de áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país 

(BRASIL, 2004). Embora a elaboração do Plano Diretor seja obrigatória aos municípios 

supracitados, sugere-se que este seja realizado por todos os municípios, pois é um 
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instrumento que pode auxiliar significativamente o desenvolvimento e o ordenamento 

territorial. 

Vale citar ainda a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, que expressa no Art. 231 a 

respeito do Plano Diretor: 

 
§ 1º - O plano diretor é parte integrante de um processo contínuo de 
planejamento a ser conduzido pelo Município, abrangendo a totalidade 
dos respectivos territórios e contendo diretrizes de uso e ocupação do 
solo, vocação das áreas rurais, defesa dos mananciais e demais 
recursos naturais, vias de circulação integradas, índices urbanísticos, 
áreas de interesses especial e social, diretrizes econômico-financeiras e 
administrativas (RIO DE JANEIRO, 2017). 

 

 
Isto demonstra o caráter do planejamento que deve ser algo constante e contínuo e 

tem por atribuição abranger a totalidade do território, iniciando-se na descrição de diretrizes 

relacionadas ao uso e a ocupação do solo e posteriormente, na fase de implementação e 

gestão. Entre outras ações, o Plano Diretor deve ser discutido e aprovado pela Câmara de 

Vereadores e sancionado pelo Prefeito. Sendo assim, será então formalizado como Lei 

Municipal, que é a expressão de um pacto firmado entre a sociedade civil e os poderes 

Executivo e Legislativo (BRASIL, 2004). 

Entendendo que o Plano Diretor é uma importante ferramenta que norteia os 

investimentos na cidade e prima pela qualidade ambiental e urbana, é primordialmente 

necessária a vontade política para sua elaboração. Este jamais deve ser elaborado somente 

para o cumprimento de ordem ou obrigação, uma vez que este Plano reflete os anseios da 

sociedade por um melhor habitat.  

Ao se tratar de um espaço amplo como a cidade, e que envolve interesses e 

necessidades de uma parcela significativa de pessoas, estes devem ser conciliados com as 

especificidades técnicas de cada município, de forma que possam atingir seu melhor 

potencial de funcionamento. Deve-se levar em conta a diversidade de interesses presentes 

na esfera urbana e, portanto, entender o valor da participação social na discussão sobre o 

futuro da cidade (ZAGO, 2016).  

Ressalta-se a importância da participação social em todo o processo de planejamento 

e elaboração das políticas públicas, para que os interesses da coletividade sejam 

representados. Observa-se com frequência, cidades que apresentam gestões voltadas aos 

interesses da iniciativa privada e não pública. A cada dia, pode-se notar um aumento 

significativo quanto à especulação imobiliária, artifício exploratório que é utilizado com a 

justificativa de crescimento urbano e geração de renda. Ou seja, verifica-se que são muitos 

os Planos Diretores que não respondem às necessidades do conjunto da população, 

rendendo-se aos interesses do mercado imobiliário. 
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Atualmente, ao Plano diretor se aplica a obrigatoriedade de sua revisão a cada dez 

anos. Isto é necessário para que esteja sempre atualizado quanto às novas necessidades 

frente às mudanças que ocorrem no espaço urbano ao longo dos anos. Esta revisão deve 

ocorrer periodicamente de forma que o planejamento abranja soluções de acordo com as 

realidades locais e particularidades da região, não somente adotando medidas com base na 

experiência de outros locais, mas de acordo com a própria experiência outrora vivenciada. 

Sugere-se que o Plano seja atualizado a cada cinco anos, pois ao elevar os prazos, 

aumenta-se as chances de ocorrer mudanças negativas significativas em bairros e cidades 

pequenas que possam afetar fortemente o meio e seja ainda mais difícil reverter a situação 

(MICHALKA, 2017). Espera-se que os Planos Diretores sejam revisados com maior 

frequência, pois a velocidade das transformações no meio urbano, requerem sempre novas 

soluções e ideias. Sendo assim, o planejamento deve ser contínuo e constante, 

acompanhado de uma gestão eficaz. 

O entendimento da legislação constante no Plano Diretor, é condição fundamental 

para sua defesa e aplicação. Não é possível estabelecer somente diretrizes, há que se 

implementar.  Um constante planejamento deve ser realizado, acompanhado de uma gestão 

eficiente que possua força de ação necessária para a implementação do que é estipulado 

pelo Plano. É imprescindível não somente estipular as diretrizes, pois estas servem somente 

como orientações e não tem o poder de implementação necessário, portanto, evidencia-se a 

relevância da existência de aparatos legais que tem o caráter de regulamentar e ordenar o 

cumprimento das diretrizes (MARICATO, 2001). Vale citar, que a gestão democrática da 

cidade é também um dos instrumentos principais previstos no Estatuto da Cidade, sendo, 

portanto, extremamente relevante à atuação no meio urbano. 

A execução das diretrizes propostas, quanto ao ordenamento do uso do solo urbano e 

expressas no Plano Diretor, ficam a cargo dos gestores públicos que tem o dever de realizá-

las. Neste sentido, evidencia-se que a gestão e o planejamento são complementares. 

Através do planejamento, as diretrizes são expressas e regulamentadas, mas somente 

através da gestão poderá ser colocada em prática. 

Segundo Michalka (2017), toda lei necessita de regulamentação, de forma a permitir 

que seja efetivamente aplicada. Sendo assim, nota-se que são muitos os interesses políticos 

envolvidos e por vezes, estes não permitem que artigos do Plano Diretor sejam 

regulamentados e entrem em vigor. Isto prejudica fortemente o caráter que o 

desenvolvimento de um documento como este tem, para implementar, realizar e garantir as 

necessidades estipuladas. Michalka (2015) ainda reforça que é fundamental o respeito e 

cumprimento das leis, pois “ [...] infelizmente parte das leis em vigor não é seguida, 

respeitada ou inclusive, conhecida, até mesmo por corpos técnicos responsáveis por pô-las 

em prática. Por outro lado, também não é cobrado seu cumprimento pela sociedade.” 

(MICHALKA, 2015, p.13) 
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Cabe salientar, como exemplo, que o Brasil apresenta ampla legislação no que 

concerne à proteção ambiental. Ressalta-se “[...] que a Legislação Ambiental a nível Federal 

não é recente [...]”, esta vem sendo elaborada ao longo de vários anos, no entanto, isto 

jamais impediu “[...] o avanço do desmatamento e da deterioração de grande parte das 

cidades brasileiras.” (MALAGUTI, 2014, p.43). Fica evidente que somente a partir de uma 

gestão eficaz e integrada será possível realizar as ações e colocar em prática o que foi 

instituído por Lei quanto à proteção ambiental. Espera-se a compreensão de toda a 

legislação pertinente por parte da administração municipal e que as leis sejam seguidas e 

respeitadas, pois somente assim poderá garantir um futuro de qualidade ao país. No 

entanto, vale ressaltar que atualmente  ainda tem sido muito incipiente a aplicação de tais 

legislações nas áreas urbanas brasileiras. 

Com relação as legislações disponíveis, é evidente que há um número considerável 

de leis que cobrem de maneira eficaz as questões referentes à cidade e ao meio ambiente. 

Quanto à questão ambiental, vale citar que o Art. 225 da Constituição Federal, Capítulo VI - 

Do Meio Ambiente, atribui a responsabilidade pela proteção e manutenção ambiental tanto à 

Federação quanto ao Estado e ao Município. Este artigo também visa delinear a atuação do 

homem sobre o meio ambiente e efetivamente garantir o direito a um meio equilibrado. 

Entendendo o meio como um bem de uso comum e, portanto, um patrimônio público que 

deve ser assegurado e protegido para/pela coletividade. Sendo assim, expressa: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder 
público: 
 
        I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
        II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 
        III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção; 
        IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
        V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; 
        VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 



 

 

61 
        VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
     
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 
     
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
     
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 
     
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
    
 § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas.  (Constituição Federal, 1988) 
 

 
Ao longo dos anos, constata-se que foi elaborada uma rica legislação ambiental, que 

visa conduzir as ações de intervenção no meio. Isto deveu-se à uma  exigência da 

sociedade e revela a conscientização por parte da mesma quanto à sua importância e ao 

entendimento do meio ambiente como um bem essencial à qualidade de vida. Portanto, vale 

ainda citar a Lei nº 6938/81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e que tem 

como objetivo primordial a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”7 (BRASIL, 

1981, p.1). Esta Lei visa assegurar um meio ambiente equilibrado e com qualidade à 

população, assim como já consta na Constituição Federal de 1988. Neste sentido, esta lei 

vem para somar esforços à compreensão pela sociedade da importância da qualidade 

ambiental.  

Conforme os princípios expostos em seu Art. 2o, por esta Lei deve ser reforçada a 

ação governamental quanto à manutenção do equilíbrio ecológico; a racionalização do solo, 

subsolo, da água e do ar; o planejamento, fiscalização e proteção dos recursos ambientais e 

dos ecossistemas; o controle e zoneamento das atividades poluidoras; o acompanhamento 

do estado da qualidade ambiental; as ações de melhoria e recuperação de áreas 

degradadas e a proteção das áreas ameaçadas de degradação; a educação ambiental em 

                                                
7 Conforme exposto no Art. 2º da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) - Lei Federal nº 
6938/81. 
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todos os níveis de ensino, sobretudo, à comunidade, capacitando-os à participarem 

ativamente na defesa e proteção do meio ambiente. Ressalta-se ainda, que é objetivo desta 

Lei, conforme exposto em seu Art. 4o, que é necessário primar pela “compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico” (BRASIL, 1981, p.2), neste sentido, enfatiza o valor da qualidade 

ambiental e que a preservação do meio ambiente é inerente ao desenvolvimento e que esta 

deve ser conciliada às questões sociais e ambientais. 

O conhecimento da vasta legislação ambiental disponível é fundamental, tanto por 

parte da sociedade e especificamente, da equipe técnica, gestores, legisladores  e 

planejadores, envolvidos na administração municipal pois são os responsáveis por sua 

aplicação direta. Conhecer e entender a legislação é também necessário quanto à escolha 

das melhores ferramentas que possam prezar pela qualidade de vida nas cidades e desta 

forma, evitam-se os conflitos diante das competências municipal, estadual e federal. Este 

conflito pode tornar sem efeito uma lei (MICHALKA, 2015). Ainda neste contexto, vale 

ressaltar, que é fundamental que as políticas de Estado sejam maiores que as políticas de 

governo, pois se não, sempre haverá barreiras quanto à implementação continuada das leis, 

que a cada quatro anos travam devido às trocas de gestão. Portanto, é preciso utilizar-se de 

uma visão de longo prazo aplicada ao planejamento estratégico e à gestão municipal 

(ZAGO, 2016). 

Zago (2016) considera que uma cidade deve possuir ‘urbanidade’, conceito este que 

está relacionado à qualidade de vida no meio urbano. Para Zago, o planejamento de 

diretrizes para cidades melhores, deve ter como base três pilares principais: deve-se viver a 

cidade, desenvolver a cidade e gerir a cidade. 

Almeja-se que o Plano Diretor, promova a revitalização dos espaços urbanos, de 

forma que as áreas públicas coletivas, praças e parques com infraestrutura verde, sejam 

lugares seguros e verdadeiros espaços de contemplação, para que proporcionem 

restauração e equilíbrio social. Portanto, é preciso primar pela construção de cidades 

socialmente inclusivas, ecologicamente equilibradas e que proporcionem a qualidade 

ambiental requerida. Também é necessário pensar em uma mobilidade eficiente e espaços 

públicos cada vez mais integrados e diversos. Somente assim, será possível vivenciar as 

cidades em sua plenitude, conforme as necessidades individuais e do todo (ZAGO, 2016).  

Para Barreiros e Abiko (1998, p.16), somente a partir da Lei no 6.766/798, foi possível 

exprimir a garantia dos requisitos urbanísticos básicos, constando da implantação de 

                                                
8 Legislação que dispõe sobre o parcelamento do uso do solo urbano e portanto, visa direcionar a 
expansão urbana e o crescimento populacional. Esta lei, que apresenta 55 artigos e define as 
condições básicas para o ordenamento e parcelamento do solo, deverá ser incorporada ao Plano 
Diretor Municipal. Conforme estipulado pela própria Lei, cabe ao Distrito Federal, aos Estados e aos 
Municípios a elaboração de normas complementares referentes ao parcelamento do uso do solo 
urbano municipal de forma a se adequar ao que foi estipulado pela Lei com as peculiaridades locais. 
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equipamentos urbanos e comunitários e, portanto, garantindo as condições mínimas para a 

ocupação urbana, promovendo cidades mais verdes e espaços autênticos para o lazer, e 

primando pela qualidade de vida. 

Segundo os autores, a lei anterior, o Decreto-Lei no 58 de 10 de dezembro de 1937, 

que vigorou por mais de quarenta anos, mesmo em tempos de grande crescimento urbano e 

expansão territorial, jamais previu qualquer dispositivo de ordenamento territorial que 

primasse pela garantia das necessidades básicas da sociedade. Portanto, as cidades 

tiveram como consequência uma urbanização onde a malha urbana foi densificada e ao 

mesmo tempo, permaneceu carente de espaços verdes públicos, destinados ao lazer e ao 

recreio ou que contivessem os equipamentos públicos necessários para dar suporte às 

atividades urbanas (BARREIROS e ABIKO, 1998, p.19). 

Para os autores, a nova Lei no 6.766/79, gerou as oportunidades para a alteração do 

atual cenário das cidades brasileiras, estabelecendo um percentual mínimo destinado aos 

espaços públicos e promovendo-os, ao propósito do bem-estar social e suporte ao 

desempenho das atividades no território e aos serviços públicos, como: escolas, unidades 

de saúde, postos policiais, equipamentos urbanos e infraestrutura e etc. Sendo assim, esta 

lei garante a inserção dos equipamentos públicos, comunitários e espaços livres, o que 

contribui para o aumento das áreas verdes públicas (BARREIROS e ABIKO, 1998, p.19, 20).  

Vale citar ainda, a atuação do arquiteto Jorge Wilheim, um dos mais importantes 

profissionais brasileiros da área de planejamento urbano. Foi o arquiteto responsável pelos 

Planos Urbanos de mais de vinte cidades brasileiras e o principal  artífice do Plano 

Preliminar de Urbanismo da cidade de Curitiba9, elaborado em 1965 e que resultou no Plano 

Diretor da cidade (CURITIBA, 2014). 

Wilheim (2008) considera que o maior desafio profissional dos planejadores urbanos 

consiste em realizar uma “leitura” adequada da cidade, sendo necessário detectar suas 

principais características e ter sensibilidade para perceber os problemas, avaliando as 

hipóteses para as mudanças (WILHEIM, 2008, p.75). Sendo assim, ele expressa: 

 
Para enxergar uma realidade urbana, iniciemos por observá-la. 
Costuma-se dizer que a paisagem urbana comunica informações a seu 
respeito, sendo, portanto, possível a sua “leitura”. Esta implica 
percepção. Qual cientista, o urbanista deve poder observar para 
perceber o que há atrás e dentro da paisagem urbana. (WILHEIM, 2008, 
p.75) 
 

 
Segundo o autor, a própria consciência de um problema surge somente quando se 

percebe a existência de alternativas de mudanças (WILHEIM, 2008, p.76). Para ele, planejar 

é induzir transformações e portanto, cabe ao planejador a responsabilidade de contribuir ao 

                                                
9 Cidade de referência, inclusive, internacional. 
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desenvolvimento da sociedade, “propondo instrumentos para conhecer, estimular e induzir 

constantemente os cidadãos e as organizações a transformar suas vidas e sua ação.” 

(WILHEIM, 2008, p.54). Portanto, assim como diz Friedmann apud Wilheim (2008, p.54), “o 

planejamento não trata apenas da instrumentação eficiente de objetivos; é também um 

processo pela qual a sociedade pode descobrir seu futuro”. 

Para Wilheim, um planejamento deve ter um caráter contínuo e sustentável e não se 

deve considerar o urbanismo como um simples desenho urbano acompanhado de uma 

legislação impositiva (WILHEIM, 2008).  

Ainda, se tratando das legislações concernentes, e seguindo a percepção colocada 

por Wilheim, o livro ‘Cidades: o substantivo e o adjetivo’, revela os dados estatísticos sobre 

população e urbanização, que conforme mencionado no capítulo 1 do livro foram trazidos 

para os censos do ano 2000. Assim, contata-se que:  

 
[...] no Brasil a população alcançou 170.000.000 sendo que 81,2% vivem 
em cidades e 18,8% na zona rural. Esta divisão percentual é contestada 
por José Eli da Veiga que, não sem razão, observa estarem incluídos na 
população urbana os que vivem em cidades pequenas cujas tarefas de 
produção são no entanto de caráter rural. Contudo, mesmo procedendo 
a correções conceituais, úteis para a distribuição de verbas de incentivo, 
não há como negar a elevadíssima porcentagem de urbanização da 
população brasileira. (WILHEIM, 2008, p.17) 

 
Tendo em vista o presente exposto, especula-se a respeito do limiar entre o que 

pode ser considerado urbano e rural. É previsto na legislação brasileira, a consideração de 

um município como urbano, quando este apresenta no mínimo duas infraestruturas 

implantadas. A Lei no 11.977/2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das cidades 

brasileiras, expressa que é considerada área urbana consolidada aquela que apresenta uma 

parcela da área com densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare e malha 

viária implantada contendo no mínimo dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura 

urbana implantados: drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, limpeza urbana, coleta e 

manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2009).  

Entende-se que a regularização fundiária é um processo para transformar a terra 

urbana em terra urbanizada, onde haja infraestrutura e integração à cidade. No entanto, 

questiona-se se o fato de contemplar apenas dois dos equipamentos especificados é capaz 

de configurar um meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado, a qual a própria 

regularização propõe garantir.  

Conforme exposto pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios (BRASIL, 

2013 apud Malaguti, 2014): 
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O entendimento de cidade não se resume à definição de área urbana do 
Município. Nas áreas rurais, existem graves dificuldades de acesso ou 
mesmo ausência de equipamentos e serviços públicos e parcelamentos 
irregulares. O Plano Diretor precisa identificar essas situações e propor 
estratégias que promovam melhor qualidade de vida para a população, 
seja esta localizada em área urbana ou rural. (BRASIL, 2013, p.16 apud 
Malaguti, 2014, p.47) 

 

É fundamental o entendimento do Plano Diretor quanto a uma perspectiva ampla, 

indo além dos aspectos de regulamentação presentes nele, mas sim como forma de suprir 

as demandas da vida urbana. O Plano é legitimamente reconhecido como instrumento 

central de planejamento e aos municípios são atribuídas as responsabilidades quanto a 

garantia de um desenvolvimento qualitativo às cidades. 

Vale ainda citar outros dois instrumentos que devem ser utilizados no âmbito 

municipal quanto a um direcionamento para um futuro mais sustentável das cidades, a Lei 

Orgânica Municipal e a Agenda 21. Com relação à Maricá, município de estudo do presente 

trabalho, a lei orgânica municipal entre outras atribuições estipula que “ao Município 

compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 

população” (MARICÁ, 1990, p.7). Vale ainda ressaltar o caráter agregador promovido pela 

administração pública municipal, com relação às municipalidades vizinhas, sendo assim, 

expressa: 

 
Parágrafo Único — O Município de Maricá buscará a integração 
econômica, política, social e cultural da Região dos Lagos, objetivando a 
união com os demais municípios no desenvolvimento e na solução dos 
problemas regionais. (MARICÁ, 1990, p.2) 

 

De fato, o desenvolvimento municipal poderá ser efetivo quando este considera 

também os municípios do entorno e juntos, retomam a governabilidade, promovendo 

inclusive uma rede de cidades e podendo assim ofertar equipamentos e serviços essenciais 

em um sistema policêntrico. 

Quanto à Agenda 21, não há um caráter de obrigatoriedade na elaboração da 

Agenda por parte dos municípios, no entanto, ela se constitui como um importante 

instrumento, que poderá fornecer valor quanto aos objetivos expostos e metas a serem 

alcançadas visando a sustentabilidade das cidades. O conceito da Agenda 21, surgiu desde 

o importante evento mundial voltado à questão ambiental, a ECO 92, que estabeleceu um 

pacto pela mudança do padrão de desenvolvimento global para o próximo século (BRASIL, 

2000). A Agenda enfatiza a importância quanto à mudança nos padrões de vida da 

população para a obtenção de um desenvolvimento pautado no equilíbrio ambiental e na 

justiça social. A própria Agenda 21, incentiva fortemente a elaboração dos Planos Diretores 

estratégicos e tem como princípio fundamental a participação social.  
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Dentre as leis mais relevantes a serem expressas neste tópico, encontra-se a Lei 

Federal no 12.65110, o Código Florestal brasileiro. Esta Lei que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, regulamenta sua conservação em áreas particulares e pertencentes à 

federação (BRASIL, 2012). 

Neste sentido, verifica-se no Cap.I, Art. 1o-A, que a Lei objetiva o alcance do 

desenvolvimento sustentável e portanto, busca atender aos seguintes princípios, sendo os 

principais: proteção e uso sustentável das florestas e a compatibilização entre o uso 

produtivo da terra e a preservação dos recursos hídricos, do solo e da vegetação e o 

resguardo do sistema climático; atribuição da responsabilidade à federação, ao estado e ao 

município, em conjunto com a sociedade civil para a criação de políticas visando a 

preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas 

áreas urbanas e rurais; fomento à pesquisa científica e à novas tecnologias que possam 

trazer inovação para o uso sustentável do solo e da água, bem como a recuperação e a 

preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa; entre outros (BRASIL, 

2012, p.1). 

A Lei descreve e conceitua ainda, quanto ao que considera como: Amazônia Legal, 

Área de Preservação Permanente, Reserva Legal,  área rural consolidada, pequena 

propriedade ou posse rural familiar, supressão de vegetação para uso alternativo do solo, 

manejo florestal sustentável, utilidade pública, interesse social, atividades eventuais ou de 

baixo impacto ambiental, áreas, vegetações e ecossistemas diversos, como: vereda, 

manguezal, salgado, apicum, restinga, nascente, olho d’água, leito regular; área verde 

urbana, área urbana consolidada, entre outros (BRASIL, 2012). 

 Vale citar ainda o que esta Lei expressa como área verde urbana, no Art. 3o item XX, 

considerando-a como:  

Art. 3o. XX – área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com 
predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano 
e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, 
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade 
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou 
melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais; 
(BRASIL, 2012, p.2) 

 
 

Portanto, destaca-se a relevância da existência das áreas verdes urbanas. É 

fundamental o incentivo às áreas verdes, parques e à arborização das vias públicas. O 

Plano Diretor municipal deve contemplar em suas diretrizes políticas, o gerenciamento 
                                                
10  Art. 1o -A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de 
matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 
incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus 
objetivos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
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sustentável das áreas verdes, incorporando vegetações que sejam das mais variadas 

possíveis, pois isto também permite a aproximação e restauração da fauna local. Sendo 

assim, a existência destes espaços, que são responsáveis tanto à restauração dos 

indivíduos quanto ao equilíbrio do meio ambiente urbano e a manutenção da biodiversidade, 

poderá garantir a qualidade de vida esperada. 

Por fim, ressalta-se que a implementação das ações propostas seja pelos Planos e 

Agendas não dependem somente da vontade política por parte dos gestores municipais em 

seu contributo de administrar as cidades e indicar as prioridades, mas sim, dependem de 

mudanças estruturais e da contribuição e dos esforços da sociedade como um todo, 

entendendo a importância da retomada de seu interesse e conscientização da 

responsabilidade quanto à administração do ambiente ao qual pertence. Com relação à esta 

exposição, vale ainda citar o que Jungle (2004) apud Michalka (2015), considera como um 

pensamento apropriado que define o ser humano perante a lei e a ética: 

 
Os problemas ambientais não dependem de uma simples solução 
técnica; pedem uma resposta ética, requerem uma mudança de 
paradigma na vida pessoal, na convivência social, na produção de bens 
de consumo e, principalmente, no relacionamento com a natureza. A 
crise ecológica necessita antes de mais nada, ética, ou seja, a 
sensibilidade para orientar os comportamentos. Somente a resposta 
jurídica não resolverá os problemas ambientais. (JUNGLE, 2004 apud 
MICHALKA, 2015, p.13) 

 

Portanto, evidencia-se que o meio urbano não deve ser regido somente por soluções que 

envolvem a boa técnica, mas sim passa por uma mudança estrutural da sociedade. Cabe a 

reflexão sobre como tem sido conduzidas as nossas cidades e do cumprimento da vasta 

legislação existente. A sociedade como um todo deve envolver-se no processo de gestão 

territorial, não delegando somente à administração municipal, mas sendo ativamente 

participativa, e então o desenvolvimento das cidades poderá garantir um meio equilibrado e 

que expresse o seu reflexo.  
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3 INSTRUMENTOS DE APOIO À DECISÃO 

3.1 O GEOPROCESSAMENTO E O DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 
A realidade ambiental é composta por um conjunto de fatores, sejam eles físicos, 

bióticos, sociais ou políticos. Portanto, a compreensão dos componentes que permeiam o 

‘ambiente’, bem como da interação entre os mesmos, permite uma visão do ambiente como 

um sistema (XAVIER-DA-SILVA, 2001).  

Uma análise ambiental contém a essência da investigação científica. Para esta análise 

é necessário decompor o ambiente em suas partes constituintes e apreender as suas 

funções internas e externas, ao mesmo tempo, possibilitando a geração de um conjunto 

integrado de informações e que, portanto, representa o conhecimento da realidade 

ambiental analisada (XAVIER-DA-SILVA e SOUZA, 1987).  

Percebe-se assim, a capacidade de transição entre o ‘princípio analítico’, denominado 

também como cartesiano, que fundamenta-se na análise das partes e dos elementos que 

constituem uma unidade e o ‘princípio holístico’, que considera a unidade ou o todo a ser 

analisado (MELLO FILHO, 2000). Neste sentido, evidencia-se que o Geoprocessamento de 

dados apresenta esta capacidade investigativa, que transita entre a abordagem holística ou 

sistêmica e a cartesiana, sendo assim, ao mesmo tempo que se atém à tópicos específicos, 

não perde a conexão com o todo (MALAGUTI, 2015). 

A ciência do Geoprocessamento e o desenvolvimento dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) podem contribuir consideravelmente à análise geoambiental, e no que diz 

respeito, ao zoneamento e planejamento urbano, à proteção e à gestão dos recursos 

ambientais territoriais, etc, seja no meio urbano ou rural (XAVIER-DA-SILVA, 2001). 

Segundo Xavier-da-Silva e Souza (1987) o conceito de Sistema de Informação 

Geográfica está atrelado à obtenção ou ganho de conhecimento. Portanto, o 

Geoprocessamento que se constitui em um conjunto de técnicas de processamento 

eletrônico de dados, associado a um Sistema de Informação Geográfica, é valioso no que 

concerne à capacidade de realizar satisfatoriamente análises ambientais. Através deste, é 

possível identificar e classificar situações ambientais de interesse, realizar monitorias 

ambientais e diferentes tipos de avaliações, criar cenários prospectivos e gerar informações 

ambientais extremamente relevantes, que servirão como apoio à tomada de decisão. 

Inicialmente, para a execução de uma análise ambiental por Geoprocessamento, é 

necessária a criação de uma base de dados digital e georreferenciada. Com base na 

percepção ambiental, o pesquisador ambiental verifica os elementos encontrados no meio 

ambiente e as relações entre eles, e estabelece uma representação conceitual, que 
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segundo Xavier-da-Silva (1982) é denominado Modelo Digital do Ambiente11. Na concepção 

deste modelo, caracteriza-se as entidades que possuem expressão espacial (forma, 

localização, topologia, extensão) e temporal (XAVIER-DA-SILVA e CALHEIROS, 2004). 

Portanto, o ‘Modelo Digital do Ambiente’ é entendido como um conjunto organizado de 

dados relativos às características de objetos e atributos ambientais percebidos. Este 

conjunto de dados ambientais, que são registros de ocorrência, quando processados, tem a 

capacidade de gerar informação relevante, permitindo a análise ambiental (XAVIER-DA-

SILVA, 1982).  O Modelo Digital do Ambiente que comporta estruturas de captura, exibição 

e de análise, associado a um conjunto integrado de dados ambientais espacializados 

representa o Sistema de Informação Geográfica 12  (XAVIER-DA-SILVA e CALHEIROS, 

2004, p.64). 

Vale citar, o que expressa Xavier-da-Silva (2001), a respeito da utilização da técnica 

do Geoprocessamento para análise ambiental e seu conhecimento: 

 
Se o Geoprocessamento é um conjunto de técnicas computacionais que 
opera sobre base de dados (que são registros de ocorrências) 
georreferenciados, para os transformar em informação (que é um 
acréscimo de conhecimento) relevante, deve necessariamente apoiar-se 
em estruturas de percepção ambiental que proporcionem o máximo de 
eficiência nesta transformação. Uma destas estruturas é a visão 
sistêmica, na qual a realidade é percebida como composta por 
entidades físicas ou virtuais, os sistemas identificáveis, que se 
organizam segundo diversos tipos de relacionamentos, entre os quais 
ressaltam, para as investigações ambientais, as relações de inserção 
(hierarquias), justaposição (proximidade/contiguidade) e funcionalidade 
(causalidade). Segundo esta perspectiva, a realidade ambiental pode 
ser, portanto, percebida como um agregado de sistemas relacionados 
entre si (XAVIER, 2001, p.12). 

 
Considera-se que as bases de dados georreferenciadas representam a interface entre 

o pesquisador e o ambiente. Conforme dito, a geração ordenada dessas bases, permite que 

a estas sejam associados esqueletos analíticos, que integrados em uma base territorial de 

referência, constituem o ‘Modelo Digital do Ambiente’ (XAVIER-DA-SILVA, 1982). Portanto, 

o ambiente, que apresenta uma expressão variada em termos taxonômicos e territoriais, é 

entendido como um sistema e estruturado sob a forma de modelos por Geoprocessamento, 

sendo assim, representado por mapas temáticos. Pode-se dizer, que o mapa constitui uma 

representação da realidade, de forma simplificada e global. A comparação entre mapas 

                                                
11 O Modelo Digital do Ambiente (MDA), corresponde na linguagem de processamento de dados a 
uma base de dados georreferenciados (XAVIER-DA-SILVA e CALHEIROS, 2004, p.64). 
12 O Sistema de Informação Geográfica permite “[...] uma visão holística do ambiente e, através de 
análises sinópticas ou particularizadas, propicia a aplicação de procedimentos heurísticos à massa de 
dados ambientais sob investigação.” (MELLO FILHO, 2003, p. 44) 
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oferece a possibilidade de realizar análises e deduções verdadeiras (XAVIER-DA-SILVA e 

CALHEIROS, 2004).  

Os mapas temáticos são considerados como um “[...] importante recurso para facilitar 

a “leitura”13 da realidade local, porque ajudam a visualizar as informações reunidas nas 

leituras técnica e comunitária, e a localizá-las no território.”14 (BRASIL, 2004, p.23). Sendo 

assim, podem ser citados alguns mapas temáticos básicos que auxiliam no entendimento da 

realidade local e que deverão compor um diagnóstico municipal: 

A – Mapas temáticos sobre o território: mapa de riscos para ocupação urbana; mapa 

das áreas para preservação cultural; mapa da estrutura fundiária; mapa da evolução 

histórica da cidade e do território; mapa da inserção regional do município; mapa de 

indicadores de mobilidade e circulação;  

B – Mapas de caracterização e distribuição da população e seus movimentos: 

população por bairro e densidade; população por faixa etária e escolaridade; população por 

condições de emprego e de renda familiar; crescimento ou evasão de população; 

C –   Mapas de uso do solo: mapa da ocupação atual do território;  

D – Mapas da infraestrutura urbana: serviços e equipamentos e níveis de atendimento; 

redes de infraestrutura (esgotamento sanitário, água, luz, telefone, drenagem, TV a cabo, 

infovias e outras); redes de equipamentos (educação, saúde, cultura, esporte e lazer, etc); 

população atendida por rede de água, esgotos e drenagem. 

E – Mapas da atividade econômica do município; (BRASIL, 2004). 

Vale ressaltar ainda, que por intermédio do Geoprocessamento é possível a 

investigação de realidades ambientais complexas, de forma abrangente e satisfatória, 

economizando tempo e esforços. O Geoprocessamento propicia uma análise consistente de 

grandes volumes de dados, e faz com que se amplie a possibilidade dos dados serem 

analisados corretamente, e não de forma fragmentada, sem a integração necessária 

(XAVIER-DA-SILVA e SOUZA, 1987). 

É fundamental o incentivo à aplicação do Geoprocessamento, pois este tem a 

capacidade de fornecer informações completas, precisas e atualizadas, em função do 

georreferenciamento da base de dados disponível. Sendo assim, através do SIG, é possível 

a manipulação dos dados de forma eficiente, o que confere caráter excepcional como 

                                                
13 Conforme exposto no tópico: Instrumentos Legais da Política Urbana, um dos maiores desafios 
colocados aos profissionais técnicos e planejadores urbanos, consiste na realização de uma “leitura” 
adequada da cidade (WILHEIM, 2008), neste sentido, evidencia-se que a utilização dos Sistemas de 
Informação Geográfica, possibilitam o cumprimento desta tarefa de forma satisfatória.  
14  Conforme expresso no documento Plano Diretor Participativo: Guia para Elaboração pelos 
Municípios e Cidadãos, “Ler a cidade” é a primeira etapa de elaboração de um Plano Diretor, “trata-se 
de identificar e entender a situação do município – a área urbana e a área rural, seus problemas, 
seus conflitos e suas potencialidades.” Vale ressaltar ainda, quanto à “leitura da cidade”, que esta não 
deve ser exclusividade de especialistas, deve pressupor diferentes visões sobre a mesma realidade, 
induzindo a participação da sociedade. Por isso, o incentivo à leitura quanto à um viés técnico e 
comunitário (BRASIL, 2004, p.20). 
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elemento de apoio à decisão na administração municipal, e possibilita, assim, o alcance de 

objetivos propostos em projetos e programas, sobretudo, quanto à resolução de problemas 

ambientais (MELLO FILHO, 2003).  

O SIG permite o manuseio eficaz da informação e pode não somente garantir a 

melhoria na gestão ambiental dos recursos naturais, mas um uso mais racional e eficiente 

dos espaços e regiões. Além disso, é possível comunicar dados complexos de forma que se 

torne acessível aos gestores e à sociedade civil em geral. Isto é extremamente relevante, no 

que concerne à um processo participativo na gestão integrada do município. Esta 

possibilidade é proporcionada pela evolução da tecnologia digital que confere velocidade ao 

compartilhamento de dados e portanto, à análise interativa dos mesmos. A complexidade 

que envolve a garantia de um desenvolvimento mais sustentável às cidades, requer a 

utilização do Geoprocessamento, por sua capacidade de visualização e análise do espaço 

de forma abrangente, rápida e eficiente. 

Dentre as vantagens que a utilização do Geoprocessamento pode proporcionar, 

encontra-se: a integração dos dados em uma base digital útil e robusta; maior eficácia na 

análise das informações espaciais do território; identificação e avaliação das principais 

transformações ocorridas, bem como o contínuo monitoramento do processo de 

transformação da paisagem; e a elaboração de estudos diagnósticos e prognósticos da 

realidade local. 

Ressalta-se a importância do Geoprocessamento, como um instrumento valioso, 

quanto à sua capacidade de fornecer subsídios essenciais à produção do Diagnóstico 

Municipal, que é equivalente à leitura técnica da cidade, conforme já exposto. Neste sentido, 

representa o embasamento técnico-científico necessário ao planejamento das ações de 

intervenção ambiental no âmbito da administração municipal. Sendo assim, através de uma 

abordagem sistêmica contribui na elaboração do Plano Diretor.  

A elaboração de um bom Diagnóstico Municipal consiste no levantamento de dados 

que contemple as características do público-alvo a atender, as potencialidades e fragilidades 

da economia local e regional, os condicionantes ambientais, bem como a experiência de 

gestão local e regional, tendo em vista um processo participativo (BRASIL, 2008). O 

diagnóstico é um importante instrumento de planejamento, uma vez que para a elaboração 

de planos e ações estratégicas, é necessária a compreensão do todo e sobretudo, dos 

requisitos necessários ao desenvolvimento humano almejado. Realizar as análises 

diagnósticas no município antes de planejar as ações, facilita a compreensão dos problemas 

e das possíveis soluções, identificando as oportunidades para enfrentar os desafios 

(BRASIL, 2012). 

Vale destacar alguns aspectos positivos, que segundo Oliveira (2005 apud Malaguti, 

2015), o Geoprocessamento de dados pode fornecer quanto à produção do diagnóstico e 

consecutivamente, à elaboração do Plano Diretor municipal: 
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- construção automatizada de diversos mapas temáticos 
comparativos;   

- realização de análises espaciais considerando a evolução de alguns 
aspectos urbanos num processo histórico;   

- realização de análises setoriais envolvendo vários assuntos 
relacionados entre si;   

- realização de diagnósticos periódicos;   
- embasamento para reformulação de diretrizes de desenvolvimento; 
- expressão gráfica de indicadores de qualidade de vida municipal;  
- acesso livre a todos os interessados a informações, diagnósticos e 

 propostas do Plano Diretor (OLIVEIRA, 2005, p.28 apud 
MALAGUTI, 2015, p.58). 

 
Ressalta-se ainda a importância da criação e manutenção de bancos de dados de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), por parte da administração pública municipal. 

Sendo assim, os bancos de dados “podem ser perfeitamente atualizáveis, ao longo do 

tempo, a permitir futuros estudos de monitoramento” (MELLO FILHO, 2003, p.12). Destaca-

se assim o caráter constante do diagnóstico e o contínuo monitoramento por parte da 

administração pública municipal quanto ao seu território. 

Conforme exposto por Cordovez (2002), não há limites tecnológicos quanto a 

aplicação do Geoprocessamento, pois este apresenta amplo potencial e cabe aos 

planejadores e gestores municipais imaginar as inúmeras possibilidades de sua aplicação. 

Por fim, vale destacar, que devido a complexidade da cidade, um Diagnóstico 

Municipal deve apresentar um caráter contínuo e sua construção deve contar com a 

participação tanto da equipe técnica responsável quanto da sociedade. Somente através de 

uma interação verdadeiramente participativa com a sociedade haverá  oportunidade para 

enfrentar os principais desafios encontrados no meio urbano e traçar soluções adequadas, 

possibilitando um desenvolvimento sustentável. 
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3.1.1 O Papel da Universidade no Contexto do Planejamento 
Municipal 

 
Conforme exposto no documento Plano Diretor Participativo: Guia para Elaboração 

pelos Municípios e Cidadãos, a leitura técnica que auxilia no entendimento da cidade e que 

irá compor o Plano Diretor urbano municipal, deve ser realizada, entre outras ações, por 

uma comparação entre dados e informações socioeconômicas, culturais, ambientais e de 

infraestruturas disponíveis. E portanto, deve ser um trabalho realizado “pela equipe técnica 

da Prefeitura e, se necessário, pode ser complementado com estudos contratados ou que 

envolvam universidades regionais ou outras instituições de ensino e pesquisa” (BRASIL, 

2004, p.20).  

Tendo em vista a complexidade da cidade, verifica-se que muitos municípios não 

apresentam uma equipe técnica qualificada que abranja todas as áreas do conhecimento, 

portanto, a Prefeitura deve considerar a participação de pesquisadores das instituições 

públicas de ensino, para que possam efetivamente capacitar a equipe técnica local e auxiliar 

na elaboração do diagnóstico técnico municipal (BRASIL, 2013). Ressalta-se que o 

diagnóstico não é somente um produto que pode ser adquirido, sendo assim, sua 

construção é permanente e deve envolver à todos. 

Como forma de colaborar efetivamente quanto ao planejamento urbano municipal, o 

meio acadêmico das universidades pode oferecer grande auxílio. A inserção da 

universidade, detentora de conhecimento por intermédio de seus pesquisadores, no âmbito 

municipal, pode concretizar uma importante parceria desde sua contratação como 

assessora técnica do município. A universidade, especialmente a pública, por ser um órgão 

governamental, apresenta facilidade no que diz respeito à realização de acordos de 

cooperação. Portanto, é esperado que a universidade contribua prestando consultorias e 

auxilie os municípios desde a etapa de diagnóstico até a etapa de redação do Plano Diretor 

municipal (MALAGUTI, 2015). 

Prioritariamente, o Plano deve ser construído de forma ampla e abrangente, a partir 

das necessidades reais dos habitantes e com a participação dos mesmos, que espera-se 

ser garantida por lei. Este processo deve ser conduzido e construído por todos os cidadãos, 

desde a etapa diagnóstica, uma vez que estes detém o conhecimento da realidade local e 

podem expressar mais fielmente a realidade e quanto aos seus anseios. Ressalta-se que a 

universidade deve prover os meios necessários que ajudem aos municípios quanto à 

tomada de decisão, apresentando opções e análises sistêmicas dos cenários, no entanto, 

não devem influenciar neste processo, cabendo ao município a construção de seu Plano 

Diretor (MALAGUTI, 2015). Segundo expressa Malaguti (2015): 
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O diagnóstico, não tendo caráter deliberativo, ao ser realizado pela 
Universidade, uma entidade externa, não viciada na realidade 
geográfica, econômica, social, da área construída e das infraestruturas 
técnica e social do Município, pode ser considerada como a parceira 
indicada e preparada, com uma equipe multidisciplinar, para dar 
consultoria para a tomada de decisão dos municípios (MALAGUTI, 
2015, p.63). 
 
 

A respeito da equipe técnica, vale ainda citar quanto à multidisciplinaridade inerente 

à qualquer atuação no âmbito municipal. Engenheiros de todas as ordens, arquitetos e 

urbanistas são técnicos bem preparados e aptos a transformar as necessidades em 

vocações, e ações específicas em ideias e em bons projetos, estimulando um planejamento 

urbano que satisfaça as necessidades da população e seja produtor de urbanidade (ZAGO, 

2016). Portanto, nota-se a importância dos profissionais envolvidos com a arquitetura e o 

urbanismo, mesmo que não trabalhem diretamente na gestão pública, mas que colaborem 

com as discussões que envolvem a elaboração do Plano Diretor. Afinal, estes apresentam 

competências técnicas favoráveis e podem auxiliar com visão de futuro o que se espera da 

cidade. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ 

Este capítulo apresenta um levantamento de dados e a caracterização ambiental 

municipal para um diagnóstico primário das condições urbanas e socioambientais atuais, 

para que possam ser utilizados posteriormente como base à novas proposições no âmbito 

do planejamento ambiental e urbano. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1.1 Aspectos Territoriais 
 

O município de Maricá está situado na Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro - RMRJ e apresenta uma área total de 362,5 km2. Os limites municipais são: à oeste 

com Niterói; ao norte com São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá; a leste com Saquarema e ao sul 

com o Oceano Atlântico (Figura 3). Localizado à 60 km da cidade do Rio de Janeiro, o 

município pode ser acessado pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), que de forma 

longitudinal corta o município e o interliga às cidades de Niterói e São Gonçalo a oeste e à 

Saquarema a leste ou pela RJ-114, que o conecta com o município de Itaboraí e com as 

rodovias RJ-104 e BR-101. 

 

 
Figura 3 - Localização do município de Maricá.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Conforme pode ser visto na Figura 3, destaca-se ainda a rodovia RJ-102, por ser 

uma via litorânea, e importante rota de acesso, cruzando o município desde Itaipuaçu à 

Ponta Negra. Este trecho recebe o nome de Avenida Maysa. 

O município é composto por quatro distritos: 1º Distrito - Maricá (sede), 2º Distrito - 

Ponta Negra, 3º Distrito - Inoã e 4º Distrito - Itaipuaçu (MARICÁ, 1990, p.83). Esta 

delimitação é expressa na Lei Orgânica Municipal de Maricá 15  e vigora desde então, 

conforme demonstra a Figura 4. 

 

                                                
15 Lei Orgânica Municipal de Maricá, de 5 de abril de 1990. 

				Brasil	 		Rio	de	Janeiro	 	Maricá	
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Figura 4 - Delimitação distrital do município de Maricá 
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo 

 

O 1º Distrito de Maricá (sede) apresenta os seguintes bairros: São Bento da Lagoa, 

São José de Imbassaí, Barra de Maricá, Zacarias, Retiro, Camburi, Caxito, Itapeba, Ubatiba, 

Centro, Araçatiba, Jacaroá, Caju, Condado, Pilar e Silvado. O 2º Distrito de Ponta Negra é 

composto pelos bairros de: Manoel Ribeiro, Pindobal, Jardim Interlagos, Guarapina, Bambuí, 

Cordeirinho, Ponta Negra, Vila do Bananal, Engenho Velho, Espraiado e Jaconé. O 3º 

Distrito de Inoã é formado pelos bairros de: Bambu, Nossa Senhora da Conceição, 

Cassorotiba, Itaitindiba, Vila de Inoã e Pedra de Inoã. E, por fim, o 4º Distrito de Itaipuaçu 

apresenta os bairros: Vila de Itaipuaçu, Itaocaia, Jardim Atlântico, Lagoa Brava e Cajueiros. 

Ressalta-se ainda que o 4º Distrito existe, oficialmente, apenas no âmbito municipal, não 

sendo reconhecido pelas esferas de poder Estadual e Federal (MONTEIRO, 2006, p.73). 

 

O município reúne inúmeras belezas naturais, com destaque à topografia 

privilegiada, com serras e montanhas e o bioma predominante de Mata Atlântica. Além 

disso, é privilegiado pela presença de inúmeras lagoas costeiras, característica prevalente 

ao longo de todo o litoral do Estado do Rio de Janeiro. Apresenta também nove praias 

oceânicas que perfazem 46km de extensão do litoral, sendo estas: Itaipuaçu, Recanto, 

Francês, Zacarias, Barra de Maricá, Guaratiba, Ponta Negra, Sacristia e Jaconé. O 

município destaca-se quanto ao amplo potencial turístico, à atividade pesqueira e a 

aquicultura. Portanto, é necessária a proteção e conservação do ecossistema local, pois 

atualmente, tem-se a consequência de impactos ambientais decorrentes dos processos de 

intervenção humana, reduzindo a capacidade de manutenção do sistema e sua 

produtividade biológica. 
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4.1.2 Aspectos Históricos – As Transformações no Território 
 

Em meados do século XVI, teve início a colonização e o povoamento do território de 

Maricá. Entre 1574 e 1830, as terras outrora doadas pela Coroa Portuguesa, a quem se 

dispusesse a cuidar e cultivar a terra, foram divididas em sesmarias e ocupadas. As terras 

cedidas encontravam-se na faixa litorânea às margens da lagoa, local onde se estabeleceu 

a cidade anos mais tarde (MARICÁ, 2013). 

Em 1584, o primeiro religioso à chegar na vila, o Padre José de Anchieta, encontrou 

os primeiros sinais de colonização e uso da terra. Segundo remonta a história, o padre 

realizou um milagre na Lagoa de Araçatiba, chamado de “pesca milagrosa” e que conferiu 

um grande número de pescado aos índios. O primeiro núcleo de ocupação surgiu 

efetivamente em 1635, junto à fazenda de São Bento, fundada por frades beneditinos, no 

local onde hoje é o distrito de São José do Imbassaí. Neste local, foi construída a primeira 

capela do território, sendo dedicada à Nossa Senhora do Amparo. Esta capela ainda existe 

e foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional (MARICÁ, 2013).  

Os habitantes inicialmente se dedicaram à agricultura de subsistência, e 

posteriormente, ao cultivo da cana-de-açúcar que consolidou a ocupação do território e 

tornou-se a base da economia local (MARTINS, 1986). As febres palustres, ocorridas na 

região, obrigou que a população se deslocasse e ocupasse o outro lado da lagoa, dando 

origem ao povoado que em 1814 tornou-se a Vila de Santa Maria de Maricá. Tendo sido 

dado este nome de forma a homenagear à rainha D. Maria I de Portugal. Quanto ao nome 

Maricá, é decorrente dos dialetos dos índios locais, estando relacionado à uma espécie 

vegetal frequente no litoral, chamada Espinheiro do Mato (Mimosa Sepiaria Benth) 

(MARICÁ, 2013).  

Em 1817, foi inaugurada a Estrada Real em Maricá, por Dom João VI, de forma a 

atender as demandas por acessibilidade e transporte, quanto ao escoamento da produção 

cafeeira e de cítricos em vigor na época, intensificando o desenvolvimento local e 

consolidando o município na zona de influência quanto ao abastecimento do Rio de Janeiro 

(MARTINS, 1986).  

Em 1887, foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro de Maricá, com o 

auxílio financeiro de membros atuantes na comunidade, dentre estes o Barão de Inõa. Este 

trecho interligou as estações de Alcântara e Rio do Ouro, em 1888 e permitiu, sobretudo, o 

transporte de pescado, a principal fonte de renda do município durante muitos anos. Em 

1889, o recém criado governo republicano decidiu elevar Maricá à categoria de cidade, 

iniciando-se a urbanização do centro e o parcelamento do solo (MARICÁ, 2013). 
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Em pleno desenvolvimento quanto à produção agrícola, a ferrovia 16  permitiu o 

escoamento da produção local de sal, café, fumo, milho, açúcar, aipim, abacaxi, laranja, 

farinha de ostra e pescado, dentre outros (MARICÁ, 2013) e ainda propiciou a migração de 

moradores vindos de Niterói e Rio de Janeiro, que rapidamente se instalaram no município, 

configurando a primeira forte ocupação urbana. Com o fim do ciclo do café, intensificou-se a 

produção de cítricos que se consolidou como um importante produto de exportação 

perdurando até o fim da década de 30. Com o declínio da atividade agrícola municipal na 

década 1940, devido à baixa no mercado por conta da Segunda Guerra Mundial, teve como 

consequência o desemprego, e então, grande parte da população migrou em direção às 

favelas do Rio de Janeiro, Niterói e de bairros populares de São Gonçalo e da Baixada 

Fluminense. Os habitantes que permaneceram em Maricá foram absorvidos pela construção 

civil e pela indústria de extrativismo mineral (SOCHACZEWSKI, 2004). 

Em 1950, foi construída a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). Nesta época, iniciou-se 

um processo de loteamento e parcelamento do solo urbano, levando à transformação de 

Maricá e o configurando como um município peri-urbano. Ressalta-se que também foi 

desenvolvido o setor de transportes, por parte de Jacinto Caetano, fundador da empresa de 

ônibus Nossa Senhora do Amparo e que propiciou a ocupação dos novos espaços. Jacinto, 

influenciou seu amigo e sócio, Lúcio Tomé Feteira a adquirir novas terras no município e, 

portanto, desde esta época o desenvolvimento municipal passou a ser baseado em uma 

política de loteamentos e parcelamento da terra (SOCHACZEWSKI, 2004). Maricá tornou-se 

um local de veraneio e passou a atrair a população advinda, sobretudo do Rio de Janeiro e 

Niterói (MARTINS, 1986). Verifica-se que entre os anos de 1950 e 1955 e posteriormente, 

na década de 1970 com a inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-

Niterói), que propiciou um rápido acesso ao município de Maricá, foram dois momentos 

distintos em que o mercado imobiliário teve grande êxito.  

Ressalta-se ainda que o crescente aumento populacional e o acelerado processo de 

ocupação urbana, acabou por gerar grandes impactos e degradações ao meio ambiente, 

através do lançamento de esgotos in natura nas lagoas, o desmatamento e supressão da 

vegetação, a atividade de extração mineral como terra e areia, dentre outros. Neste sentido, 

pode-se dizer que a falta de um ordenamento territorial, levou o município, em 1977, a 

elaborar o seu primeiro Plano Diretor Urbano. A antiga FUNDREM - Fundação para o 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participou da elaboração do 

Plano, que foi aprovado pela Câmara Municipal (SOCHACZEWSKI, 2004). 

Em 1979, houve a inauguração da Ponte do Boqueirão, que propiciou a ligação do 

município às praias, e favoreceu o loteamento do solo na região das restingas. Outro fator 

observado, é que entre as décadas de 80 e 90, houve a efetiva construção nos lotes que 

                                                
16 Em 1950, com o declínio da atividade agrícola em toda a região, os trechos ferroviários foram 
sendo desativados e em 1966 teve seu encerramento definitivo (MARICÁ, 2013). 
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foram adquiridos ao longo das últimas décadas e isto foi possibilitado pela facilidade de 

construção da casa própria a custos menores e pela acessibilidade facilitada pelo transporte 

urbano que tornou o município mais próximo às oportunidades de emprego em distritos 

vizinhos (SOCHACZEWSKI, 2004).  

Nos anos 2000, houve a duplicação da Rodovia Amaral Peixoto e um novo incremento 

populacional ao município, com a moradia fixa por parte de veranistas que resolveram 

migrar definitivamente ao município. Novos empreendedores interessados na construção 

civil também investiram na região (SOCHACZEWSKI, 2004), o que vem ocorrendo 

consideravelmente nos últimos anos, propiciada pela expectativa de implantação de grandes 

empreendimentos, além do provimento de infraestrutura urbana, tudo isto contribui para a 

valorização do solo urbano. 

 

4.1.3 Aspectos Demográficos 
 

Nos últimos anos, constata-se que houve grandes incrementos populacionais 

decorrentes das obras de ampliação do acesso ao município de Maricá, conforme pode ser 

observado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Evolução populacional 1991/2010 

 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 

2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 
 

De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, constata-se que o município apresentou o quarto maior crescimento 

populacional projetado do país, entre os anos de 2003 e 2013 (MARICÁ, 2013). 

Sua população total residente no ano de 2010, data de realização do último censo, 

era de 127.461 habitantes. Conforme demonstra o Quadro 4, verifica-se a grande diferença 

entre o número de habitantes da área urbana e o número de habitantes considerados na 

área rural. De acordo com o último censo, a taxa de urbanização do município atingiu 

98,50% em 2010, contra 82,62% no ano 2000. O número de ‘domicílios particulares 

permanentes’ registrados no município foi de 42.831 domicílios, sendo 640 domicílios rurais 

(1,49%) e 42.192 domicílios urbanos (98,50%) (IBGE, 2010). Estes dados, evidenciam o 
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processo intenso de urbanização ocorrido no município ao longo dos anos, onde a 

população rural, tornou-se urbana (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Retrospectiva – População residente por situação de domicílio - 1940/2010 
Demonstrativo da mudança de um município rural à urbano. 

 
Maricá 

Década     Urbana (%)  Rural (%)  
1940 10,00 90,00 
1950 11,00 89,00 
1960 13,00 87,00 
1970 27,00 73,00 
1980 60,00 40,00 
1990 70,00 30,00 
2000 82,60 16,40 
2010 98,50 1,50 

Fonte: IBGE, 2010. 
 
De acordo com os mapas ilustrativos que representam os setores censitários, 

disponibilizado pelo IBGE, censo 2010, é possível realizar mais algumas constatações. 

Conforme dito, a dinâmica residencial atual, apresenta um número maior de moradores em 

domicílios particulares permanentes (Figura 5), sendo assim, demonstra que a população a 

cada dia, além de deixar de ser rural e tornar-se urbana, também deixa de ser veranista e 

constitui residência fixa. No entanto, nota-se a baixa densidade do território, sobretudo nas 

áreas costeiras, que representa sua ocupação por uma população volante veranista. 
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 Figura 5 - Domicílios particulares permanentes ocupados 
Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 2010.  
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Ressalta-se ainda que a presença da população volante, que frequenta o município 

nos fins de semana, feriados e férias, representa um adicional desafio à Prefeitura 

Municipal, quanto à gestão, pelo aumento das demandas por infraestruturas e serviços. 

Atualmente, a população estimada para o ano de 2017 corresponde à 153.008 

habitantes. Portanto, a densidade demográfica estimada para este mesmo ano é de 422,01 

habitantes por km2 (IBGE, 2017). A título de comparação é possível verificar o Mapa de 

Densidade Demográfica por setor censitário do último censo realizado em 2010. 

Com relação à população por Faixa Etária, é também possível verificar através do 

Quadro 5, homogeneidade quanto ao número de homens e mulheres no município e que a 

população na faixa de idade de 50 anos ou mais, constitui a maior parte da parcela de 

habitantes (IBGE, 2010). 

 
Quadro 5 - Dados sobre a população do município de Maricá por faixa etária 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados do IBGE – Censo Demográfico 2010. 
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4.2 CENÁRIO SOCIOECONÔMICO ATUAL 

 
Ao longo dos últimos anos, mais especificamente a partir de 2007, verifica-se que 

progressivamente Maricá tem ampliado seu desenvolvimento econômico. Fomentado pela 

exploração de petróleo na Bacia de Campos e dos depósitos do pré-sal na Bacia de Santos 

a 200km do litoral, destaca-se hoje como o município que mais arrecada royalties de 

petróleo em todo o país.  

Constata-se um novo momento, no qual o município vem experimentando um rápido 

crescimento econômico, “[...] não mais vinculado apenas aos setores de comércio e 

serviços, mas ao perfil industrial, voltado para a logística de apoio às operações offshore de 

petróleo [...]” como propulsor do desenvolvimento municipal (MARICÁ, 2013, p.27) 

Destaca-se ainda a construção do COMPERJ – Complexo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro, no município limítrofe de Itaboraí, que se configura como o maior 

complexo petroquímico do país em seu segmento produtivo. Desta forma, é uma 

oportunidade que amplia não somente a participação estratégica municipal em relação à 

indústria do petróleo, mas a visibilidade de Maricá, propiciando benefícios diretos pela 

provisão de novos investimentos (MARICÁ, 2013). 

Ressalta-se, portanto, que o município não deve apoiar-se somente na exploração 

do petróleo como fonte de arrecadação, mas deve utilizar os recursos financeiros, a que tem 

direito, de forma racional, criando novas e diversificadas oportunidades para o 

desenvolvimento da economia local. Isto é extremamente necessário, uma vez que o 

petróleo é um recurso natural finito. 

A título de investimentos, Nogueira (2015) destaca os novos empreendimentos 

previstos no Plano Urbano para os próximos trinta anos: 

 
Para isto, além de um Plano Diretor Urbano capaz de orientar o 
desenvolvimento da cidade, fora elaborado pela prefeitura de Maricá um 
Master Plan com previsão de atuação de trinta anos, com grandes 
projetos de infraestrutura, incluindo a construção de um porto em 
Jaconé, a ampliação do aeroporto municipal e a instalação de um 
corredor de logística, que poderão atender a nova atividade econômica 
do município, a indústria petrolífera. Também estão previstas 
construções de grandes e luxuosos empreendimentos imobiliários, como 
condomínios residenciais e um Resort. Algumas ações foram previstas 
também no sentido social, como políticas educacionais de qualificação 
profissional e inclusão social (NOGUEIRA, 2015, p. 17) 

 

 

Outro aspecto que pode ser citado, quanto à caraterização socioeconômica é que o 

município ainda hoje baseia parte do seu desenvolvimento territorial através da ação 

mineradora. Ressalta-se que, ainda hoje, o município se apoia na atividade econômica de 

mineração de areia, na qual é extraída de regiões específicas, dentre elas a região de 
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Cajueiros. Ressalta-se ainda, que houve um crescimento da população economicamente 

ativa, sobretudo, entre os anos 2000 a 2010. Houve um crescimento superior a 70% quanto 

à população empregada. Quanto ao PIB – Produto Interno Bruto, verifica-se que houve um 

grande aumento entre 2011 e 2014, sendo o setor secundário o responsável pelo aumento 

considerável na parcela que forma esse índice. 

4.2.1 Renda Média Mensal 
 

De acordo com o mapa ilustrativo de Renda Mensal Média (Figura 6) representado 

pelos setores censitários, disponibilizado pelo IBGE, censo 2010, é possível verificar a 

situação econômica dos residentes no município. Em comparação com o mapa que ilustra a 

situação de Domicílios particulares permanentes ocupados (Figura 5), exposto 

anteriormente, e considerando também a população volante veranista, observa-se que 

apesar da maior ocupação de residentes fixos se concentrar na área central do município, 

as maiores rendas são da população volante que utiliza a região como área de descanso e 

turismo. 
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Figura 6 - Renda média mensal dos moradores de Maricá, por setor censitário. 

Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 2010.  
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4.2.2 Aspectos Turísticos 
 

Conforme dito, o município se destaca quanto ao seu amplo potencial turístico, 

reunindo belas paisagens e diferentes ecossistemas, apresenta ainda um clima tropical, que 

confere temperaturas agradáveis durante todo o ano. Isto favorece a prática de diferentes 

esportes, podendo citar: o surf, caiaque e navegação à vela nas lagoas, voo livre, trekking 

(trilhas e caminhadas) e mountain bike. 

Próximo ao complexo lagunar há a presença de uma área de restinga, correspondente 

à APA – Área de Proteção Ambiental17, que apresenta grande valor quanto ao seu potencial 

natural e histórico. Nos últimos anos, esta região tem sido cogitada como um local apto à 

expansão urbana e, portanto, é previsto um empreendimento residencial para a região, 

repercutindo em um grande conflito de interesses. 

 
 

 
Figura 7 - Mapa de Locais Relevantes de Interesse Turístico 

Fonte: MARICÁ, 2013, p.39 
 
 
 Tendo em vista o levantamento de alguns dos locais mais relevantes ao turismo, 

recomenda-se a realização de Avaliações Ambientais em relação à natural vocação turística 

do município.  

 
  

                                                
17 A Área de Proteção Ambiental (APA) constitui-se em uma extensa área natural destinada à 
proteção e conservação dos recursos bióticos (fauna e flora), estéticos ou culturais, que apresentam 
grande importância quanto à garantia da qualidade de vida da população e a proteção e salvaguarda 
do ecossistema.  É regulada, atualmente, pela Lei no. 9.985 que institui o SNUC – Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza. 
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4.3 ASPECTOS AMBIENTAIS E CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA 

4.3.1 Infraestrutura Urbana 
 

De forma geral, as regiões apresentam urbanização consolidada e sistema viário, 

nem sempre pavimentado, mas que atende bem à circulação de veículos. Grande parte das 

regiões, apresenta também sinalizações adequadas ao longo das vias. 

Quanto aos equipamentos públicos, serviços e espaços de lazer, verifica-se que o 

município apresenta algumas regiões específicas nas quais se concentra a oferta dos 

mesmos, mas de modo geral, encontram-se bem distribuídos no território. 

Ressalta-se a existência dos CRAS - Centros de Referência de Assistência Social, 

que confere oportunidades aos habitantes de realizar diferentes tipos de  atendimentos, 

oficinas e atividades variadas. Além disso, destaca-se a construção de um novo hospital 

municipal, o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que auxiliará no suprimento da carência da 

população quanto aos atendimentos de saúde. A região de Inoã também apresenta uma 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento, que destaca-se por ser atualmente a melhor unidade 

de saúde existente na região, sendo dotada de ampla infraestrutura e número superior de 

profissionais técnicos de saúde, entre médicos especialistas e enfermeiros, que buscam 

suprir a carência neste serviço. 

Em relação à rede de saúde pública, de modo geral, embora haja novos 

equipamentos que são capazes de oferecer pronto-atendimentos e também atender casos 

de saúde mais complexos, observa-se que a quantidade de equipamentos públicos que 

prestam este serviço ainda é baixo em relação à demanda da população. 

Quanto à educação, verifica-se que os diferentes níveis educacionais, são ofertados 

pelas redes municipal, estadual e privada. Além disso, há uma boa distribuição das escolas 

e instituições de ensino no território municipal. Vale ainda citar, que o município apresenta 

uma instituição de ensino superior privada e recentemente, realizou um acordo de 

cooperação com a UFF – Universidade Federal Fluminense, para a construção de um novo 

pólo de ensino, que possibilitará a implantação do Parque Tecnológico de Maricá. Esta 

parceria “visa implantar uma escola de Startups em Maricá com cursos sobre 

empreendedorismo, administração e finanças” (MARICÁ, 2017, p.2). 

De acordo com os mapas ilustrativos (Figuras 8, 9 e 10) que representam os setores 

censitários, disponibilizado pelo IBGE, censo 2010, é possível realizar algumas 

constatações. 

De acordo com o IBGE (2010) e com a Secretaria Municipal de Saneamento Básico 

de Maricá, verifica-se que o município como um todo, apresenta baixo índice de 
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desenvolvimento da infraestrutura urbana, com redes de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário inacabados ou não-construídos.  

Com relação à rede geral de abastecimento de água (Figura 8), verifica-se que este 

serviço é concentrado na área central do município, sendo esta região uma das mais 

adensadas, apresentando entre 149 a 295 domicílios ocupados permanentes com 

abastecimento de água, correspondendo à 35% da população atendida por este serviço 

(IBGE, 2010). No entanto, com exclusão da área central, praticamente todos os demais 

setores censitários do município possuem uma média entre 0 a 24 domicílios servidos pela 

rede de abastecimento de água para fins potáveis (IBGE, 2010). Isto indica um índice muito 

baixo, tendo em vista a quantidade de domicílios por distrito. 

De modo a suprir a carência por este recurso, atualmente, é previsto um projeto de 

transposição hídrica e construção de uma barragem para a captação de água no município 

vizinho de Tanguá e assim abastecer Maricá. Estes investimentos advém da recém criada 

Companhia de Saneamento de Maricá (SANEMAR), empresa de capital misto (público e 

privado), agora responsável pelo saneamento básico municipal (convênio firmado com a 

CEDAE), tendo em vista as tarefas de captação, tratamento e fornecimento de água potável 

e coleta e tratamento de esgotos.  

Quanto ao esgotamento sanitário, a situação é ainda mais precária. Os dados 

demonstram um baixíssimo nível de cobertura, onde apenas 3% do município apresenta 

coleta e tratamento de esgoto, conforme demonstra a Figura 9. Novamente, o centro 

municipal se destaca como o local mais bem servido e também alguns poucos setores 

censitários localizados próximo ao distrito de Itaipuaçu, apresentando uma faixa entre 50 a 

205 domicílios atendidos. Este pode ser considerado um bom índice em comparação com a 

média municipal, que em 2010, apresentava cerca de 90% dos setores censitários com um 

nível de coleta entre 0 e 12 domicílios por setor. Destaca-se, portanto, que em muitas 

localidades, moradores construíram sumidouros para solucionar a falta de esgotamento 

sanitário, provocando a contaminação das águas superficiais e dos lençóis freáticos. Além 

disso, as lagoas encontram-se em processo acelerado de degradação, o que tem 

prejudicado a pesca, o turismo e o lazer da população local, dos visitantes e turistas, 

reforçando a necessidade de novos investimentos no setor saneamento.  

Conforme estipulado, é prioridade da Companhia de Saneamento a construção de 

estações de tratamento de esgotos (ETE), galeria de cintura para implantação de um 

sistema de captação em tempo seco e a expansão da rede coletora de esgotos, que 

promete atender a totalidade do município dentro de poucos anos. 
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Figura 8 - Domicílios particulares permanentes, servidos de abastecimento de água. 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  
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Figura 9 -  Domicílios particulares permanentes, que apresentam banheiro ou sanitário de 

uso exclusivo do domicílio, esgotamento sanitário e rede geral de esgoto ou pluvial. 
Fonte: IBGE, Censo 2010.  
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A Prefeitura tem a intenção de retomar a municipalidade da gestão de esgotos e 

prevê a construção de duas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), no Centro e em 

Itaipuaçu, além de miniestações de tratamento nas lagoas a fim de torná-las balneáveis 

(Maricá, 2013). 

Com relação à coleta de lixo (Figura 10), verifica-se que grande parte do município é 

servida e apresenta coleta regular. De um modo geral, é uma das infraestruturas mais 

abrangentes, mas ressalta-se que há grandes variações quantos aos setores censitários, 

que demonstram esta discrepância e a falta de coleta em muitas regiões. Comparado às 

outras infraestruturas, esta é a que melhor se destaca quanto ao atendimento à população. 

Com relação à infraestrutura de transportes, o município é servido pela Empresa 

Pública de Transporte coletivo de responsabilidade da Prefeitura Municipal, com circulação 

gratuita entre alguns bairros, e também de outras duas empresas particulares. Além disso, 

por se constituir como uma região plana, sempre houve a utilização de bicicletas como um 

modo de transporte alternativo, bastante estimulado entre os habitantes e mais 

recentemente tem sido implementadas pela Prefeitura novas faixas cicloviárias. Ressalta-se 

que ambas situações, a presença de uma empresa pública de transportes e a estimulação 

da mobilidade cicloviária, contribuem para um desenvolvimento mais sustentável. 

Atualmente, o município apresenta uma malha asfaltada significativa e avenidas que 

facilitam o acesso aos diferentes pontos da cidade, no entanto, o asfaltamento de vias que 

foi realizado recentemente, não foi estruturado em conjunto com uma política de 

saneamento básico eficiente. Desta forma, prevê-se que, mesmo com a necessidade 

eminente de saneamento e drenagem da região, é notório que parte dos recursos 

financeiros investidos serão perdidos quando forem realizadas tais obras. 

Nota-se também que a malha viária ocupa grande parte do território (ver mapa Viário 

em anexo) demostrando como o município possui uma ocupação esparsa, visto que a 

grande maioria das edificações são casas de até dois pavimentos (dado verificado em 

visitas técnicas). Isso também fica evidente nas distâncias percorridas pelos moradores para 

terem acesso a serviços públicos que estão, na grande maioria, concentrados em áreas 

específicas do município (ver mapa Edificações de Apoio em anexo). Sendo assim, verifica-

se como é essencial a diversificação de usos na produção do espaço urbano. 
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Figura 10 - Domicílios particulares permanentes, servidos de coleta de lixo. 

Fonte: IBGE, Censo 2010.  
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4.3.2 Morfologias e Tipologias Urbanas 
 

De forma geral, verifica-se que a cidade apresenta uma ocupação do solo esparsa e 

desordenada. Verificam-se ainda, padrões bastante diferenciados quanto à ocupação 

urbana, no qual prevalecem edificações residenciais consolidadas. Tais ocupações 

apresentam carência quanto ao provimento de infraestrutura urbana necessária. Considera-

se que este cenário é devido aos processos segmentados e descontinuados de 

parcelamento do solo. 

Embora seja evidente a carência em relação à infraestrutura urbana, verifica-se que 

as edificações de um modo geral, apresentam boa qualidade quanto aos padrões 

construtivos de acabamento, proporção dos lotes com dimensões adequadas e respeito aos 

afastamentos mínimos e outros parâmetros urbanísticos. Vale citar ainda, que a 

autoconstrução é uma prática recorrente como forma de produção de moradia, alguns 

poucos profissionais técnicos são contratados à execução das obras, no entanto muitas 

residências são construídas sem os projetos necessários quanto à estrutura e execução.  

É recorrente o processo de valorização imobiliária em diversas regiões do município, 

sobretudo, próximo às praias e lagoas, áreas centrais e com destaque à algumas regiões ao 

longo da Rodovia Amaral Peixoto. Portanto, observa-se uma alta frequente quanto ao valor 

do solo e edificações, isto se deve aos recentes investimentos em infraestrutura, sobretudo, 

asfaltamento de vias, e à expectativa da população quanto às novas instalações de 

infraestrutura por parte da Prefeitura municipal. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, apresentam-se as análises sobre a situação ambiental existente no 

município de Maricá, com base no Inventário Ambiental elaborado. O município, tem 

especial relevância estratégica e portanto, é imprescindível a aplicação das técnicas de 

Geoprocessamento de dados no fundamento das análises ambientais. A estrutura básica 

inicial da Análise Ambiental é composta por Assinaturas, Monitorias Simples e Múltiplas e 

Avaliações Ambientais. Estes procedimentos têm como finalidade proporcionar informações 

que apoiem a tomada de decisões quanto ao desenvolvimento municipal.  

O Inventário Ambiental elaborado, constitui-se em uma ampla base de dados 

georreferenciados, utilizando-se da tecnologia dos Sistemas de Informação Geográfica para 

a elaboração de um Modelo Digital do Ambiente (MDA). Este é composto por um conjunto 

de mapas temáticos básicos os quais poderão ser usados na geração de avaliações 

ambientais, as quais deverão ser incorporadas ao MDA. Neste contexto, foram elaborados 

para o município os seguintes mapas temáticos: Declividades, Hipsometria, Geologia, 

Geomorfologia, Solos, Limites de distritos, Limites de bairros, Macrozoneamento, Dados 

Socioeconômicos provenientes dos Setores Censitários18, Proximidades da Rede Viária, 

Proximidades da Rede Hidrográfica, Cobertura Vegetal e Uso do Solo ( vide Anexo 1) 

O conjuntos dos procedimentos diagnósticos aqui realizados, Inventário Ambiental e 

Avaliações, produziram o conhecimento das situações ambientais, atuais e estimadas, mais 

relevantes do município, seja em consequência de sua localização geográfica, topografia 

peculiar e características naturais e antrópicas próprias. Sendo assim, permitiu a 

identificação de áreas com Potenciais de Uso, de Riscos e de Impactos Ambientais da 

Expansão Urbana.  

Em termos potenciais, foi elaborado o mapa de Potencial de Expansão Urbana, 

estimando-se que este contribua para um planejamento de uso da terra de forma ordenada 

e planejada. Quanto às áreas de Risco, foram levantados os Riscos de Ocorrência de 

Enchentes e de Deslizamentos e Desmoronamentos. A partir destas análises, outras 

situações relevantes também puderam ser levantadas. Quanto às Áreas Críticas, sua 

identificação deu-se através da elaboração de um mapa que combinou as Áreas Sujeitas 

aos Riscos com o Mapa de Uso e Cobertura do Solo atual. Este mapeamento, teve por 

finalidade a identificação das áreas prioritárias para a execução de ações mitigatórias 

quanto ao risco.  

                                                
18 Mapas de Setores Censitários apresentaram ligeira diferença em relação ao limite municipal, devido ao ano de 
realização do Censo. 
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Também foram levantadas as áreas de possíveis Impactos Ambientais, combinando-se 

o Mapa de Potencial de Expansão Urbana com as Áreas de Riscos. Por fim, foi realizada 

uma Monitoria Ambiental, que permitiu quantificar e medir ao longo dos anos, a supressão e 

regeneração da vegetação densa florestal, bem como quantificar o crescimento e 

espraiamento da mancha urbana, possibilitando a identificação dos vetores de expansão 

urbana.  

Toda esta investigação ambiental pretendeu analisar as situações reais mais relevantes 

do cenário existente e tendo por base um estudo prognóstico, proporcionar assim a 

elaboração de um conjunto de diferentes resoluções quanto ao manejo voltado à 

sustentabilidade ambiental. Portanto, este trabalho visa acima de tudo, fornecer subsídios 

básicos ao Planejamento Territorial a nível municipal, com base no Diagnóstico e 

Prognóstico Ambiental provenientes do Inventário e Avaliações Ambientais realizadas. 

 

5.1 BASE METODOLÓGICA 

5.1.1 Obtenção e processamento dos dados 
 

A obtenção dos dados e a geração da base, constituiu-se em duas etapas, o pré-

processamento de dados e posteriormente, seu tratamento e processamento.  

O pré-processamento de dados se refere ao mapeamento das principais variáveis 

ambientais. Esta etapa, se caracterizou na coleta e organização dos dados, proporcionando 

um inventário do meio físico, biótico e socioeconômico municipal. Sendo assim, foram 

realizados levantamentos de campo e a interpretação de imagens fotogramétricas 

provenientes de sensoriamento remoto, adquiridas na base de dados da Câmara 

Metropolitana do Rio de Janeiro. A Câmara Metropolitana, realizou um levantamento 

recente, no ano de 2016 e disponibilizou um mosaico de imagens capturadas por Drones, a 

uma escala de 1:2.000 com ótima resolução. 

A etapa seguinte é a de tratamento/processamento de dados, na qual foi elaborada 

uma base de dados georreferenciada, no ambiente do programa VISTA SAGA/UFRJ. Esta 

etapa, compreendeu uma série de procedimentos, desde a entrada de dados, seu 

armazenamento, correções/recuperação, até sua apresentação. Como resultado, foram 

gerados Modelos Digitais do Ambiente, representados por um conjunto de mapas. Vale 

ressaltar, que a maior parte dos dados obtidos junto à diversos órgãos, encontravam-se 

representados em estrutura vetorial. Foi necessária sua conversão para uma estrutura 

raster, a fim de utilizar os módulos de análises ambientais do programa VISTA SAGA/UFRJ, 

que dispõe de rotinas de conversão automática. 
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Por fim, foi possível a execução das análises sobre os dados armazenados, onde se 

pôde prognosticar cenários associados a problemas ambientais, visando a mitigação dos 

possíveis efeitos negativos e o aproveitamento dos potenciais positivos. 

 

5.1.1.1 A geração da base de dados - Mapas de Uso do Solo 
 

Com relação à geração da base de dados, aqui também denominada Inventário 

Ambiental, no momento em que não existiam registros para determinada área levantada, 

estes foram gerados a partir de um levantamento sistemático das principais variáveis 

contribuidoras, sendo assim, os dados e informações foram espacializados e transformados 

em mapas temáticos em formato digital. 

No caso do município de Maricá, para a elaboração dos mapas de uso e cobertura 

do solo dos anos de 1984 e 2000, foi utilizada a metodologia de classificação 

supervisionada de imagens de satélite. Este é um recurso presente no software ArcGis, que 

permitiu uma rápida interpretação das imagens de satélite para estas datas e a 

categorização das feições: vegetação densa, área urbana, vegetação campestre, corpos 

hídricos e outras. Posteriormente, de forma a validar a classificação automática, foi realizada 

uma interpretação visual com maior acurácia, a depender da resolução e qualidade da 

imagem de satélite, na qual foi possível reclassificar e corrigir determinadas feições, se 

baseando em alguns padrões que permitiram sua identificação, como a textura, a cor, a 

métrica e o contexto na qual estavam inseridas. 

5.1.2 Análise dos dados por Geoprocessamento 
 

A metodologia de análise utilizada nesta dissertação foi desenvolvida pelo Prof. Dr. 

Jorge Xavier da Silva (XAVIER-DA-SILVA, 1987) . Após a montagem da Base de 

Dados/Inventário Ambiental, é possível a utilização de outros módulos do programa VISTA 

SAGA/UFRJ. Pode-se dizer, que o Inventário Ambiental, que é o conjunto de mapas 

temáticos básicos, é o alicerce fundamental às Assinaturas, Monitorias, Avaliações e 

Prognósticos Ambientais. 

 

5.1.2.1 Assinatura Ambiental 
 

A Assinatura Ambiental 19  é um módulo do programa VISTA SAGA/UFRJ, que 

permite a quantificação e medição (segundo a unidade territorial a ser definida em m2, are, 

hectare, km²) das feições existentes nos mapas. Permite fazer cálculos por área e 

porcentagem em relação ao total de área assinada, como exemplo: a quantificação de todas 

                                                
19 É usada para definir as características e a planimetria de área(s) delimitada(s) pelo usuário (LAGEOP,2018) 
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as ocorrências de variáveis dentro da categoria definida pelo limite municipal. A utilização 

deste módulo gera como resultado um relatório/planilha contendo todas as informações 

pertencentes à área assinada. Este recurso basicamente auxilia a etapa de Avaliações 

Ambientais, proporcionando um ganho de conhecimento fundamental às análises 

ambientais, por sua capacidade de revelar a ocorrência de características similares em 

determinadas áreas que se pretende investigar. 

 

5.1.2.2 Monitoria Ambiental 
 

A Monitoria Ambiental 20  consiste no acompanhamento sistemático da alteração 

ambiental, quanto à distribuição territorial de qualquer categoria investigada, e é realizada 

através da comparação de mapeamentos sucessivos ao longo do tempo. É baseada em 

uma combinação de elementos dois a dois, e está subdividida entre Monitoria Ambiental 

Simples e Monitoria Ambiental Múltipla. Com a Monitoria Ambiental Simples obtém-se os 

resultados quanto à categoria sobre o que era e permaneceu, o que tornou-se, o que deixou 

de ser e o que não era e permaneceu sendo. Quanto à Monitoria Ambiental Múltipla é 

possível descobrir todos os destinos dados às áreas que se modificaram. 

Para o município de Maricá, utilizou-se para a Monitoria Ambiental, os mapeamentos 

de uso do solo elaborados para os anos de 1984, 2000 e 2018, ao qual foi possível 

constatar e quantificar a supressão e a regeneração florestal e também acompanhar o 

crescimento da mancha de ocupação urbana, quantificando as novas áreas construídas ao 

longo destes anos, assim como o destino dado às áreas transformadas. 

 

5.1.2.3 Avaliação Ambiental 
 

O módulo de Avaliação Ambiental consiste em um processo de superposição de 

mapas, que estão relacionados através de uma combinação de pesos e notas, atribuídas 

respectivamente aos mapas e às suas classes mapeadas. Trata-se de uma avaliação 

multicritérios baseada na geração de uma Árvore de Decisão (XAVIER-DA-SILVA, 2016). 

Como resultado tem-se um novo mapa, que congrega todas as estimativas feitas, tais como: 

as áreas problemáticas, sujeitas aos riscos de enchentes, escorregamentos ou erosão do 

solo e etc; e potenciais geoambientais, quanto aos recursos naturais, potenciais hídricos, 

minerais ou florestais ou antrópicos, seja urbano, turístico, cultural, agropecuário e etc, de 

acordo com a Avaliação pretendida.  

                                                
20 A monitoria é o acompanhamento da evolução de características e fenômenos ambientais através da comparação 
de mapeamentos sucessivos no tempo. Este processo permite definir e calcular as áreas alteradas e o destino a elas 
dado (LAGEOP, 2018) 
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As Avaliações Ambientais para o município de Maricá, foram efetuadas com base em 

técnicas específicas de apoio à decisão, de forma integrada e interdisciplinar, através de 

discussões em grupo, no qual contou com os conhecimentos técnicos de quatro 

profissionais quanto à elaboração dos quadros avaliativos: a Arquiteta e Urbanista, Amanda 

Nogueira; a também Arquiteta e Urbanista, Doutora em planejamento urbano e regional 

Professora Dra. Gisele Barbosa; o Geógrafo e especialista em Geoprocessamento, Oswaldo 

Elias Abdo e o Geógrafo Professor Emérito Dr. Jorge Xavier da Silva, criador do Sistema de 

Análise Geoambiental VISTA SAGA/UFRJ e da metodologia aplicada. 

Foram compostas Árvores de Decisões para a realização das Avaliações 

Ambientais, conforme dito, metodologia também denominada análise multicritérios. As 

Árvores de Decisões elaboradas de forma a apoiar as avaliações de riscos e potenciais, 

consistem no agrupamento e hierarquização dos mapas temáticos básicos, segundo seu 

grau de importância (ou intensidade de participação) com relação ao problema ambiental ou 

potencial estudado. Foram assim, definidos os conjuntos de mapas temáticos 

classificatórios: Aos mapas foram atribuídos pesos que variam e que resultam em um 

somatório de 100%, dentro do grupo ao qual foram destinados. Estes grupos reúnem os 

mapas básicos mais importantes, definidores da Constituição do Terreno, de sua 

Configuração, dos Fatores Biótico-econômicos e das Proximidades. Em outras análises 

foram também compostos grupos que caracterizavam Fatores Antrópicos e 

Geomorfopedológicos. Neste módulo de Avaliação, a cada mapa temático foram atribuídas 

notas de 0 a 10 às categorias que o compõem, segundo sua influência e importância para a 

ocorrência do evento ou potencial esperado, e seguindo portanto, o conhecimento técnico 

dos profissionais envolvidos na Avaliação. As notas poderiam também variar de 0 a 100, 

para refinamento das Avaliações. No entanto, para este trabalho, optou-se por utilizar 

somente notas em uma escala ordinal fixa de 0 a 10 (11 categorias). Posteriormente, estes 

grupos também foram avaliados segundo seus graus de importância e novamente atribuídos 

pesos para as avaliações finais. O processo classificatório é realizado rapidamente por meio 

computacional no módulo de Avaliação Ambiental do programa VISTA SAGA/UFRJ, 

gerando um mapa final com a Avaliação pretendida. 

As Avaliações Ambientais mais relevantes realizadas ao município de Maricá, foram 

com base nos Riscos de Ocorrência de Enchentes e Deslizamentos/Desmoronamentos. 

Quanto às Avaliações relacionadas ao Potencial, esta dissertação se ateve a levantar o 

Potencial de Expansão Urbana no município, que futuramente poderá servir como subsídio 

ao ordenamento territorial. 

Posteriormente, os mapas resultantes das Avaliações para áreas suscetíveis ao 

Risco e do Potencial de Ocupação Urbana foram combinados, utilizando-se o Módulo 

Combinações do Programa VISTA SAGA/UFRJ e obteve-se o resultado quanto às Áreas 

Sujeitas à Impactos Ambientais, revelando os locais com alto potencial de expansão urbana 
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e susceptibilidade ao risco quanto aos impactos impetrados pela rápida transformação 

ambiental que as alterações artificiais pela ocupação urbana impõem. 

As Avaliações Ambientais correspondem, portanto, a um Diagnóstico da situação 

atual do município, com seus problemas, potenciais geoambientais e áreas estimadas 

sujeitas à impactos ambientais. O resultado dessas Avaliações poderão ser destinados à 

tomada de decisões mais precisas e por diferentes alternativas. 
 

5.2 ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

 
Neste capítulo, pretende-se retratar as principais características naturais e antrópicas 

do cenário municipal atual. A realidade ambiental perceptível, por assim dizer, reflete a 

situação atual de uma determinada área com base em seus problemas e potenciais 

ambientais e portanto, considera-se sua interpretação de forma global, segundo uma visão 

sistêmica. Sendo assim, torna-se imprescindível a exposição das principais variáveis 

naturais e socioeconômicas que compõem a realidade atual, subsídio necessário às 

posteriores avaliações ambientais. Vale ressaltar ainda, que a geomorfologia, coloca-se 

como fator espacial preponderante e influenciador das relações geodinâmicas e 

contribuidora às ações de planejamento territorial. 

Para um levantamento informacional quanto à realidade municipal, os Quadros 6 e 7, 

expõem algumas das áreas e percentuais de crescimento e expansão urbana ao longo dos 

anos (1984, 2000, 2018). 

 

Quadro 6 - Quadro de áreas municipal 

				Município	 Área	Urbana		
(km²)	-	1984	

Área	Urbana		
(km²)	-	2000	

Área	Urbana		
(km²)	-	2018	

Área	do	
Município	(km²)	

						Maricá	 49,6571	 67,2274	 92,0719	 360,9676*21	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Quadro 7 - Percentual de crescimento da área urbana municipal  

%	área	urbana	em	
relação	à	área	do	
município	(1984)	

%	área	urbana	em	
relação	à	área	do	
município	(2000)	

%	área	urbana	em	
relação	à	área	do	
município	(2018)	

Crescimento	
da	expansão	
(1984-2000)	

Crescimento	
da	expansão	
(2000-2018)	

13,76%	 18,62%	 25,51%	 35,3832	 36,9559	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

                                                
21 O site oficial do IBGE, apresenta a área do município de Maricá em 2017 com 361,995km². No 
entanto, o limite municipal adquirido da base de dados georreferenciada do IBGE RJ25000, projeto 
mais recente, contempla uma área de 360,9676km². 
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5.2.1 Inventário Ambiental 
5.2.1.1 Caracterização Ambiental 

 
Para a constituição do Inventário Ambiental do município, foi necessário o 

levantamento das diferentes variáveis que compõem o cenário ambiental atual. Sendo 

assim, tem-se entre os principais mapas temáticos gerados para esta base, aqueles 

compostos por variáveis básicas. Características estas que vão definir um ambiente 

complexo e vulnerável às ações antrópicas, sendo: geomorfologia, rede hidrográfica, 

sistemas urbanos e clima; variáveis naturais, como: declividades, hipsometria, geologia, 

solos e cobertura vegetal; e variáveis antrópicas, aquelas consideradas quando o ambiente 

é alterado pela ação humana: cobertura e uso do solo e proximidades. Também foram 

levantados alguns dos principais indicadores socioeconômicos, levando em conta sua 

distribuição territorial, a partir dos setores censitários do IBGE do ano de 2010, que permitiu 

diagnosticar as condições atuais quanto ao saneamento nos domicílios, situação 

socioeconômica da população, demografia e renda média mensal.  

A descrição dos principais mapas temáticos gerados, encontra-se no Anexo 2 (item 

2.1 a 2.12) da dissertação, portanto, tem-se os Quadros 53 ao 66, com a descrição de cada 

categoria quanto à sua expressão territorial, quantificação e percentual de existência. 

Todo este levantamento, permitiu a identificação quanto aos principais potenciais, 

sejam recursos naturais ou potenciais antrópicos, além das áreas de riscos e impactos 

ambientais, provenientes das ações humanas de intervenção no ambiente natural. 

Algumas conclusões quanto à base de dados podem ser citadas. O mapa do 

Inventário Ambiental que demonstra a base morfológica (Mapa 09 – Geomorfologia, Anexo 

3) caracterizada pelas formações predominantes, definidas pelo sistema de encostas, 

colinas, morros baixos e áreas de baixadas. Este mapeamento geomorfológico merece 

especial relevância, sobretudo quanto ao planejamento territorial, pois trata-se do meio ao 

qual se desenvolvem os condicionantes naturais e potencialidades antrópicas, na dinâmica 

espaço-ambiental. Outros componentes influenciadores quanto ao Planejamento Territorial 

merecem destaque, como a geologia, o solo, a cobertura vegetal, a declividade e a ação 

antrópica, retratada no mapa de uso e cobertura do solo atual. 

O município, devido ao seu sistema orográfico, pode ser considerado como um dos 

mais isolados do restante do território do Estado do Rio de Janeiro. Este se encontra 

cercado por consideráveis elevações (vide Mapa 04 – Hipsometria, Anexo 3), com altitudes 

médias de 300m, em toda a sua borda superior paralela à costa, mas que também ocorre 

perpendicular à costa, perfazendo seu limite. Sendo assim, o município comporta toda sua 

bacia hidrográfica dentro deste limite, para onde são direcionados os cursos hídricos em 

uma extensa área de baixada na qual se formam importantes complexos lagunares, com 

aproximadamente 35km² de extensão. A faixa litorânea que delimita os complexos 
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lagunares, apresenta um extenso cordão arenoso de restinga, retilíneo e consecutivo, em 

uma praia única voltada para o oceano atlântico, com cerca de 45km de extensão. Esta 

região da restinga se constitui em um cenário de rara beleza, que desperta o interesse 

científico22 há anos, e possui grandes atrativos à qualidade ambiental e da vida humana. 

Quanto ao clima no município este é tropical úmido e a temperatura média anual varia entre 

24 e 26oC. O regime de chuvas compreende de 1.100 a 1.500 mm por ano (vide Mapa 08 – 

Isoietas Anuais Médias, Anexo 3), sendo mais constantes no verão do que no inverno. 

Com relação aos fatores básicos de expansão urbana, pode-se dizer, que as áreas 

de planícies, favoreceram a ocupação urbana e o domínio das pastagens. A vegetação 

desta região, praticamente cedeu lugar a pastagens e sobretudo, às lavouras, presentes em 

épocas específicas no decorrer da história do município, mas que hoje já não se fazem tão 

presentes. Segundo relatos, as planícies flúvio-lacustres foram altamente aproveitadas para 

o cultivo. Quanto à expansão urbana, tem-se a ocupação urbana, em seus diferentes 

seguimentos residencial, industrial e viário (rodovias e ferrovias), por toda a área de planície. 

Destaca-se o eixo viário da Rodovia RJ-106, Amaral Peixoto, como um meio indutor do 

crescimento urbano. As áreas de planície no município correspondem a cerca de 32% do 

total de sua área territorial, estes são locais que também em decorrência da altitude 

propiciaram a expansão e a ocupação humana.  

Pode-se dizer que embora houveram tentativas de implementação dos antigos 

Planos Diretores (Fundrem) e da Lei Orgânica municipal, o processo de expansão urbana, 

veio sendo realizado de forma desordenada, através do parcelamento da terra e divisão em 

lotes, sem a exigência, durante muito anos, da implantação de infraestrutura básica 

necessária.  

Em 2006, a Lei Complementar no.145 de 10 de outubro, colocou em vigor o novo 

Plano Diretor Urbano Municipal, que propiciou a regulamentação de uso do solo, dividindo-

se as zonas em Residenciais (ZR1U, ZR2U, ZR2m, ZR3U, ZR3m, ZR4U, ZR4m, ZR5U), 

zonas de Comércios e Serviços (ZC1, ZC2, ZC3, ZC4, ZC5), zonas de Indústria e Comércio 

(ZC1, ZC2. ZC3), zonas especiais (ZE), zonas de preservação e conservação da Vida 

Silvestre, nascentes, lagoas e da orla marítima (ZPVS, ZCVS, ZPN, ZMPL, ZMPOM), além 

de áreas de especial interesse (AEIS23, AEIP, AEIHC, AEIT) e uma zona destinada à 

atividade agropecuária (ZUAP). É evidente que o Plano Diretor necessita de atualizações a 

fim de contemplar especificamente os novos empreendimentos voltados à atividade 

industrial e petrolífera e às novas zonas residenciais.  

                                                
22 A Restinga de Maricá apresenta o maior número em publicações científicas, artigos e teses defendidas, em 
todo o Brasil. 
23 Vale citar que o zoneamento municipal contempla áreas de especial interesse voltadas à habitação social, mas 
que no entanto, o mapeamento de uso do solo realizado, não contemplou áreas faveladas, pois no município 
representam baixíssimo percentual de ocupação, segundo relatos, áreas no bairro de Retiro, Manu Manuela, 
comunidade do Limão em Bambuí e Risca Faca. 
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5.2.1.2 Constatações 

Conforme evidenciado acima, a partir do quadro físico-antrópico brevemente 

analisado, demonstra-se a diversidade de recursos naturais quanto aos seus potenciais geo-

ambientais, sendo possível citar: as áreas de manguezais nas planícies flúvio-marinhas, as 

florestas ombrófilas densas, os cursos d’água/nascentes ainda preservados, o extrativismo 

mineral, o turismo e também os potenciais antrópicos como as áreas sujeitas à ocupação e 

expansão urbana, como áreas de planícies e morros baixos. 

Vale ainda citar, que por estes recursos não serem utilizados de forma planejada, 

isto favorece o surgimento das áreas de Riscos Ambientais, com alta probabilidade de 

ocorrência de um evento danoso e catastrófico. As áreas de riscos mais comuns estão 

sujeitas a enchentes, deslizamentos de terra, erosão do solo e as suas principais causas 

diretas são em função do desmatamento, da ocupação humana desordenada incluindo 

áreas de aterros e o assoreamento de canais. Sendo assim, este é um dos motivos 

principais quanto à importância da realização das Avaliações Ambientais realizadas neste 

trabalho. 

5.3 ASSINATURA AMBIENTAL 

 
Com a definição da base de dados inicial, composta pelos mapas temáticos, o módulo 

de Assinatura Ambiental oferece a oportunidade da realização de estudos quanto às causas 

associadas a um determinado evento ou potencial. Isto é feito a partir da associação de 

entidades ambientais com fatos ou fenômenos ocorridos, permitindo uma aprendizagem de 

forma proativa a partir da realidade ambiental quanto aos agentes indutores do evento. 

Com relação ao município de Maricá, tendo em vista a realidade ambiental exposta, 

foram levantados alguns fatos para o estudo, quanto ao risco de enchentes, 

desmoronamentos e deslizamentos. Provenientes dos dados fornecidos pelo CPRM - 

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, algumas ocorrências foram levantadas e 

registradas em forma de polígonos na base de dados.  

Com a constatação de tais ocorrências, bem como seu mapeamento, através da 

Assinatura Ambiental foi possível identificar todas as características que compõem este 

cenário e suas relações causais e por fim, identificar no território outros locais que reúnem 

as mesmas características. Isto pôde determinar uma probabilidade maior da ocorrência de 

determinado evento ou de sua potencialidade. Por fim, estas informações serviram como 

base às Avaliações Ambientais, sobretudo, para que fossem feitas calibrações e revisões. 

A seguir, conforme os fatos definidos, são apresentados alguns quadros de referência 

dos locais selecionados ao estudo, que reúnem suas principais características e seus 

percentuais quantitativos em expressão territorial. 
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5.3.1 Assinatura ambiental para áreas sujeitas à deslizamentos e 
desmoronamentos 

 
Localidade 1: situada no distrito de Itaipuaçu, abrange uma área de Refúgio da Vida 
Silvestre, apresentando Cicatriz de Deslizamento recente, indicativa de susceptibilidade 
local/pontual (natural). Localização exposta no mapa de Susceptibilidade ao Movimento de 
Massa (Figura 11), área circulada em vermelho. 
 

Quadro 8 – Assinatura Ambiental para área sujeita a deslizamento 

LOCALIDADE	1	
Altitude	 (%)	 Declividades	 (%)	 Geomorfologia	 (%)	
0-25	 25,18%	 5-10	 16,10%	 MORROS	BAIXOS	 95,29%	
25-50	 39,70%	 10-17	 41,23%	 PLANÍCIES	LAGUNARES	

	(BREJOS)	
4,71%	

50-100	 35,12%	 17-20	 16,10%	 		
		 		 20-25	 16,39%	

	
		

Geologia	 (%)	 Solos		 (%)	 Cob.	Vegetal	 (%)	
COMPLEX.	PARAÍBA	DO	

SUL	
97,247%	

	
2,75%	

GLEISSOLO	 100,00%	 INFLUÊNCIA	URBANA	 3,89%	

	
		 VEGETAÇÃO	SECUNDÁRIA	 96,11%	

DEPÓSITOS	LITORÂNEOS	
HOLOCÊNICOS	 	

		
	

		

	
		

	
		

Uso	do	Solo	 (%)	 Proximidades	Rodovias	 (%)	 Proximidades	Hídricas	 (%)	
SOLO	EXPOSTO	 2,59%	 >	70	METROS	DE	AV	

+>	50	METROS	DE	ESTR	
85,76%	 >	30m	de	LAGOAS	 99,91%	

ÁREA	URBANA	 16,67%	
	

15-30M	DE	LAGOAS	INT	 0,07%	
VEGETAÇAO	CAMPESTRE	 3,57%	 ATÉ	70	METROS	DE	AV	 		13,73%	 AT…	15M	DE	LAGOAS	INT	 0,02%	
VEGETAÇAO	DENSA	FLOR	 67,91%	 AVENIDAS	 			0,51%	 0-15M	RIOS	TEMPORÁR.	 4,95%	
VEGETAÇAO	BREJO	PANT	 0,13%	

	
		 0-15M	RIOS	PERMANEN.	 0,09%	

AFLORAMENTOS	ROCHOS	 3,58%	
	

		 15-30M	DE	RIOS	PERM.	 0,30%	
EROSAO	 5,54%	

	
		 30-50M	DE	RIOS	PERM.	 0,74%	

		 		 		 		 PERM	>	50	+	TEMP	>	15	 93,21%	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme é possível verificar no Quadro 8, a área sujeita ao deslizamento de terra 

se encontra em uma altitude que varia entre 0 e 100m, com maior expressão territorial entre 

25-50m (39,70% da área). A declividade varia entre 5 e 25%, apresentando maior incidência 

entre 10-17%, caracterizada por morros baixos (que cobrem 95,29% da área selecionada). 

Trata-se da existência de uma cicatriz de deslizamento recente, indicativa de 

susceptibilidade local/pontual natural, que apresentou tais condições que propiciaram o 

quadro da situação atual. Verifica-se ainda que a localidade apresenta cobertura vegetal 

densa, do tipo Vegetação Secundária sem Palmeiras, sendo assim, não se constitui como 

mata nativa, o que pode ter favorecido a intemperização física do solo ao longo dos anos e 

logo, o deslizamento. Quanto à influência de proximidades de fatores antrópicos, que podem 

favorecer a ocorrência deste tipo de evento, foi constatado registro de um pequeno 

percentual de área urbana (16,67%) e nenhum registro significante de proximidade de redes 

viárias ou hídricas.  
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Figura 11 – Susceptibilidade ao Movimento de Massa 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.   
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5.3.1 Assinatura ambiental para áreas sujeitas à enchentes 

Localidade 1: área que abrange porção territorial do bairro de Cajueiros. 
Localidade 2: área que abrange porção territorial do bairro de Jaconé. 

Ambas localidades estão indicadas no mapa de Susceptibilidade à Inundação/Enxurradas 

(Figura 12) e nos Quadros 9 e 10. Tratam-se de áreas situadas em bacia de drenagem com 

alta susceptibilidade à enxurradas. 

 
Quadro 9 – Assinatura Ambiental para área sujeita a enchente/enxurrada (Localidade1) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 Conforme exposto pelo Quadro 9, a Localidade 1, apresenta os seguintes fatores 

influenciadores da ocorrência de enchentes: área formada majoritariamente por planícies 

lagunares (55,78%) e planícies de inundação (15,65%), situada em terrenos baixos entre 0 e 

25m (87,20%)  e apresentando um fraco gradiente topográfico com declividades que variam 

de 0 a 2% (60,37%) e 2 a 5% (15,40%) que favorecem este tipo de evento. Quanto à 

geologia, a área é composta principalmente por Depósitos Litorâneos Holocênicos (62,02%), 

com solos do tipo Glei (87,21%) e cobertos por uma vegetação do tipo Formação pioneira 
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com influência flúvio-marinha (39,78%). Por seu posicionamento nos sistemas de baixadas e 

pela proximidade de rios e lagoas, é considerada região de alta susceptibilidade à 

ocorrência de inundação e enxurradas, conforme pode ser visto no mapa exposto 

anteriormente (Figura 12). 
 

Quadro 10 – Assinatura Ambiental para área sujeita a enchente/enxurrada (Localidade 2) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
O Quadro 10, referente a Localidade 2, reúne as principais características locais, que 

podem favorecer a ocorrência de enchentes e enxurradas. A região apresenta 

predominantemente altitude de 0 a 25m (51,10%) e declividades que variam de 0 a 45% 

bem distribuídas. Em termos geomorfológicos, a área abrange o domínio serrano (46,62%), 

planícies lagunares (13,44%) e planícies de inundação (15,86%) na maior parte. Em termos 

geológicos, é composta principalmente de Depósitos Litorâneos Holocênicos (52,24%). 

Apresenta solos do tipo Argissolos (67,36%) e Gleissolos (28,43%). A vegetação 

predominante é Formação pioneira com influência marinha herbácea (41,37%). Quanto à 

proximidades, é uma área que se encontra ao lado da Lagoa de Jaconé, reforçando sua 

influência. Conforme pode ser visto no mapa (Figura 12), é considerada uma área exposta à 

alta susceptibilidade à enchentes/enxurradas.   
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Figura 12 – Susceptibilidade à Inundação/Enxurradas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.3.1 Outras Assinaturas Ambientais relevantes 
5.3.1.1 Assinatura Ambiental do Uso do Solo Atual 

 
O mapeamento de Uso do Solo atual serviu, especialmente, para retratar as 

atividades antrópicas, delineando as manchas de ocupação e expansão urbana, que podem 

simbolizar pressões e impactos sobre o ambiente natural. Também favoreceu a 

quantificação dos tipos de uso e coberturas vegetais em toda a extensão territorial, dado 

valioso à ser utilizado nas Avaliações Ambientais. Conforme o levantamento de Uso do solo 

municipal para o ano de 2018, foi possível verificar a existência de uma diferença em termos 

quantitativos de algumas categorias, sobretudo de área urbana, nos dados oficiais obtidos 

na rede. Portanto, foi realizado um levantamento minucioso, através de imagens de satélite,  

das áreas não contempladas nos dados oficiais, que foram chamadas EDO – dados extra 

oficiais, afim de quantificar estas regiões não contempladas anteriormente e que fizeram 

grande diferença às análises, sobretudo, em termos de monitoramento ambiental.  

Verifica-se no Quadro 11, as áreas assinadas, com valores em hectares, quilômetros 

e percentuais em relação a área total do município. A seguir, tem-se o mapa de Uso do solo 

atual (2018) (Figura 13), contendo as áreas levantadas. Com relação à área urbana, 

principal interesse deste levantamento, houve um acréscimo de 16,09 km² em termos 

quantitativos, que corresponde a 4,45% da área municipal.  

Quadro 11 – Assinatura Ambiental do Uso do Solo 2018 

Uso	do	Solo	em	2018	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
SOLO	EXPOSTO																															 50,9550	 0,1412%	 0,5096		
ÁREA	URBANA																																 7.529,0250	 20,8579%	 75,2903		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE																								 7.774,0700	 21,5367%	 77,7407		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL																		 12.541,1525	 34,7431%	 125,4115		
VEGETAÇÃO	BREJO	PANTANO																				 354,3700	 0,9817%	 3,5437		
VEGETAÇÃO	RESTINGA																									 251,2650	 0,6961%	 2,5127		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS																						 228,5625	 0,6332%	 2,2856		
PEDREIRA																																			 0,8050	 0,0022%	 0,0081		
VEGETAÇÃO	CULTIVADA																								 74,1050	 0,2053%	 0,7411		
EROSÃO																																					 61,7150	 0,1710%	 0,6172		
TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO															 823,1400	 2,2804%	 8,2314		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL													 314,9925	 0,8726%	 3,1499		
MOVIMENTO	DE	TERRA																								 56,1200	 0,1555%	 0,5612		
EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHOSO																	 50,2700	 0,1393%	 0,5027		
EDO	-	ÁREA	URBANA																									 1.609,5175	 4,4589%	 16,0952		
EDO	-	SOLO	EXPOSTO																								 93,4775	 0,2590%	 0,9348		
EDO	-	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL											 519,4050	 1,4389%	 5,1941		
CAMPO	QUADRA	/	ÁREA	DE	LAZER														 31,8500	 0,0882%	 0,3185		
SANEAMENTO/ABASTECIMENTO																		 36,3850	 0,1008%	 0,3639		
SUBESTAÇÃO	ENERGIA																								 0,4375	 0,0012%	 0,0044		
EDO	-	BREJO	PÂNTANO																							 2,0400	 0,0057%	 0,0204		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 13 – Uso do Solo em 2018. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.4 AVALIAÇÕES AMBIENTAIS 

As Avaliações Ambientais se constituem em uma das etapas finais de análises que 

compõem a base diagnóstica municipal. Neste sentido, após a elaboração da base de dados 

(Inventário Ambiental) e após a coleta das Assinaturas Ambientais de áreas relevantes ao 

estudo, procede-se a uma análise avaliativa. Primeiramente, tem-se a elaboração de uma 

Árvore de Decisão, que reúne os principais mapas temáticos envolvidos na análise, sendo 

distribuídos em grupos, organizados hierarquicamente e aos mapas são atribuídos pesos. 

Posteriormente, no módulo de Avaliações Ambientais são inseridas notas (escala ordinal) 

para cada classe representada nos mapas, compondo um quadro de 11 ou 101 categorias. 

Por fim, tem-se a combinação dos mapas e uma nova representação, ou seja, um novo 

mapa que permite o conhecimento da situação ambiental estimada. Tais avaliações são 

voltadas para o conhecimento da estrutura comportamental do ambiente, tendo em vista 

diferentes níveis de situações funcionais representados por suas vulnerabilidades ou 

potencialidades, retratando sua localização, extensão e correlação espacial. Segundo uma 

escala ordinal, foram definidas áreas de riscos e potenciais, classificadas de acordo com 

graus que variam entre baixíssimo (risco ou potencial) a altíssimo (risco ou potencial).  

As Avaliações Ambientais realizadas neste estudo, foram subdivididas em duas 

etapas: Avaliações Simples, que consistiram na definição de áreas de riscos de enchentes, 

deslizamentos e desmoronamentos e áreas com potencial de expansão urbana; e 

Avaliações Complexas, que consistiram na definição de áreas com Incongruências de uso, 

Áreas Críticas e estimativas de Impactos Ambientais negativos provenientes da ocupação 

urbana. Estes levantamentos representam estimativas generalizadas, mas é preciso notar 

que representam também a distribuição espacial de situações complexas que podem incluir 

fatores ambientais físicos, bióticos e socioeconômicos.  

De forma a facilitar a compreensão, apresenta-se o Quadro 12, que contempla os 

tipos de Avaliações realizadas para o município de Maricá e os mapas básicos contidos 

nestas avaliações e seus resultados. 

 
Quadro 12 – Avaliações Ambientais realizadas: Simples/Complexas 

Mapas	
Temáticos		
Básicos	

Avaliações	Ambientais	
Simples	 Complexas	

Riscos	 Potencial	 Riscos	x	U.	Solo	 Potencial	x	U.	Solo	 Riscos	x	Potenc.	
Geologia	

Enchentes	
	

Deslizamentos/	
Desmoronam.	

Expansão		
Urbana	

Áreas		
Críticas	

Incongruências	
	de	Uso	

Impactos		
Ambientais	

Geomorfologia	
Solos	
Vegetação	
Declividade	
Hipsometria	
Uso	do	Solo	
Proximidades	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.4.1 Avaliações Ambientais Simples 
 

Nesta etapa de Avaliações Ambientais Simples, foram definidas as áreas 

problemáticas sujeitas aos riscos de enchentes, deslizamentos e desmoronamentos e as 

áreas com potencial ambiental de expansão urbana.  

5.4.1.1 Áreas Sujeitas à Ocorrência de Deslizamentos/Desmoronamentos 
 

A seguir expõe-se os resultados quanto às áreas sujeitas à ocorrência de 

deslizamentos e desmoronamentos no município, sendo sua magnitude classificada por 

graus que variam de baixíssimo a altíssimo risco. Tais áreas se encontram sujeitas a 

instabilidades e à ocorrência de desastres naturais em decorrência de fatores naturais ou de 

intervenções antrópicas, ou seja, “as áreas de riscos refletem as limitações funcionais de um 

ambiente, quanto à reação destes, as ações intervenientes, de caráter natural e/ou 

antrópico” (KATE, 1978). 

Para as estimativas de áreas de riscos associados aos movimentos de massa, foram 

selecionados os seguintes mapas temáticos para compor a Árvore de Decisão e atribuídos a 

estes os respectivos pesos tendo em vista o seu grau de importância ao fenômeno 

analisado: Constituição do Terreno (30%) grupo composto por: Geologia (50%) e Solos 

(50%); Configuração do Terreno (70%) grupo composto por: Geomorfologia (50%), 

Hipsometria (30%) e Declividades (30%); Fatores Biótico-Econômicos (60%) grupo 

composto por: Cobertura Vegetal (30%) e Uso do Solo (70%); e Proximidades (40%) grupo 

composto por: Proximidades da Rede Viária (70%), Proximidades da Rede Hidrográfica 

(30%) e Proximidades de Lagoas (0%). A Árvore de Decisão completa elaborada, bem como 

as notas atribuídas às categorias pertencentes a cada mapa temático, se encontram no 

Anexo 1 (Quadros 47 e 48, Anexo 1). 

 A seguir, tem-se uma breve descrição das etapas constituintes desta análise. 

Primeiramente, realizou-se uma investigação das áreas de ocorrência dos eventos 

(Assinaturas) e em seguida foi realizada a Avaliação Simples que propiciou a classificação 

das áreas, de acordo com seu grau de significância, que variou de baixíssimo a muito alto 

risco, conforme dito, sendo representadas cartograficamente segundo o mapa de Riscos de 

Deslizamentos/Desmoronamentos (Figura 14). Por fim, foi possível retratar a intensidade e 

medir a extensão e a distribuição espacial das áreas sujeitas ao risco, conforme exposto no 

Quadro 13.  
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 Figura 14 – Riscos de Deslizamentos e Desmoronamentos 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.   
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Verifica-se que as principais áreas vulneráveis ao risco de deslizamentos e 

desmoronamentos situam-se nas altas e médias encostas serranas, sendo produto da 

convergência de alguns agentes ativos e passivos, contribuintes deste fenômeno. Estes 

agentes são representados pelas condicionantes geomorfopedológicas, pelos elevados 

índices de pluviosidade e também pelas intervenções antrópicas, como pelos 

desmatamentos que cedem lugar aos cultivos e à urbanização, em áreas acima de 30% de 

declividade. No município de Maricá, os afloramentos rochosos pontuam as encostas 

constituídas de geologia predominantemente gnáissica, com intrusões de granito e diques 

de diabásio, que podem apresentar vulnerabilidade quanto aos eventos de 

desmoronamentos.  

O procedimento avaliativo realizado, que definiu as áreas de Riscos de 

Deslizamentos e Desmoronamentos, pôde demonstrar cartograficamente de forma 

qualitativa as áreas problemáticas, em intensidade, extensão e distribuição espacial. A 

seguir, tem-se ainda um quadro classificatório (Quadro 13) quanto aos graus de risco 

existentes e seus quantitativos em área e percentual assinado. Espera-se que estas 

informações relevantes possam servir como apoio direto à decisão no âmbito da 

administração pública municipal, quanto à medidas preventivas e mitigatórias para um uso 

mais racional e sustentável das áreas de encostas.  

 
Quadro 13 – Assinatura Ambiental para áreas sujeitas à deslizamentos/desmoronamentos 

Riscos	de	Deslizamentos	e	Desmoronamentos	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
NOTA	1	-	BAIXÍSSIMO	RISCO																								 2.239,8250	 6,2051%	 22,3983		
NOTA	2	-	BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	RISCO												4.785,1950	 13,2566%	 47,8520		
NOTA	3	-	MUITO	BAIXO	RISCO																							 4.205,1700	 11,6497%	 42,0517		
NOTA	4	-	BAIXO	RISCO																													 5.275,3250	 14,6144%	 52,7533		
NOTA	5	-	BAIXO/MÉDIO	RISCO																							 1.487,2400	 4,1201%	 14,8724		
NOTA	6	-	MÉDIO	RISCO																													 3.325,9025	 9,2139%	 33,2590		
NOTA	7	-	MÉDIO/ALTO	RISCO																								 2.481,8500	 6,8755%	 24,8185		
NOTA	8	-	ALTO	RISCO																														 8.379,0125	 23,2126%	 83,7901		
NOTA	9	-	MUITO	ALTO	RISCO																								 199,1725	 0,5518%	 1,9917		
ILHA	LAGUNAR																														 24,9675	 0,0692%	 0,2497		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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5.4.1.1 Áreas Sujeitas à Ocorrência de Enchentes 

 
A seguir expõe-se os resultados quantos às áreas sujeitas à ocorrência de 

enchentes no município, sendo sua magnitude classificada por graus que variam de 

baixíssimo a altíssimo risco. Segundo a constituição física do município, este apresenta 

inúmeras áreas de baixadas que consistem em planícies, com fraco gradiente topográfico,  

próximas a um extenso complexo lagunar. Estas planícies em geral são áreas de 

convergência hídrica. As planícies são tanto de origem fluvial quanto de origem marinha, 

correspondendo estas às restingas. A presença dos brejos também se destaca em 

depressões do terreno como fator potencial de alagamentos, associadas as áreas de 

planícies flúvio-marinhas. Sendo assim, percebe-se que o aspecto morfológico é um dos 

maiores fatores contribuidores com relação à vulnerabilidade que propicia as enchentes, isto 

associado a outros fatores naturais e antrópicos, são os maiores indutores de alagamentos 

e inundações. Um fator antrópico que vale ser citado, é com relação à implantação da rede 

viária, por vezes esta compromete as áreas de convergência hídrica, por serem 

interceptoras do fluxo superficial das águas. 

Para as estimativas de áreas com riscos de enchentes, foram selecionados os 

seguintes mapas temáticos para compor a Árvore de Decisão e atribuídos a estes os 

respectivos pesos, levando em consideração o seu grau de importância quanto ao 

fenômeno analisado: Configuração do Terreno (30%) grupo composto por: Declividades 

(60%) e Hipsometria (40%); Fatores Geomorfopedológicos (23%) grupo composto por: 

Geomorfologia (55%), Geologia (25%) e Solos (20%); Fatores Antrópicos (20%) grupo 

composto por: Uso do Solo (75%) e Proximidades da Rede Viária (25%); e Proximidades 

Hídricas (30%) grupo composto por: Proximidades da Rede Hidrográfica (50%) e 

Proximidades de Lagoas (50%).  A Árvore de Decisão completa elaborada, bem como as 

notas atribuídas às categorias pertencentes a cada mapa temático, se encontram no Anexo 

1 (Quadros 49 e 50, Anexo 1). 

A seguir, tem-se uma breve descrição das etapas constituintes desta análise. 

Primeiramente, realizou-se uma investigação das áreas de ocorrência dos eventos 

(Assinaturas) e em seguida, foram realizadas as Avaliações Simples que propiciaram a 

classificação das áreas, de acordo com seu grau de significância, variando de baixíssimo a 

altíssimo risco, sendo representada cartograficamente, conforme o mapa de Riscos de 

Enchentes (Figura 15). Por fim, foi possível medir a extensão e a distribuição espacial das 

áreas sujeitas ao risco, conforme é possível verificar no Quadro 14. 
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Figura 15 – Riscos de Enchentes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.   
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 O procedimento avaliativo realizado, que definiu as áreas de Riscos de Enchentes, 

pôde delimitar de forma qualitativa as áreas problemáticas, em extensão e distribuição 

espacial. A seguir, apresenta-se o quadro classificatório (Quadro 14) quanto aos graus de 

riscos existentes e seus quantitativos em área e percentual em relação à área total do 

município. Espera-se que estas informações norteiem as ações de planejamento, prevenção 

e mitigação do risco de enchentes no município. 

 
 

Quadro 14 – Assinatura Ambiental para áreas sujeitas à enchentes 

Riscos	de	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
NOTA	2	-	BAIXÍSSIMO/MUITOBAIXO	RISCO													 2.114,4100	 5,8576%	 21,1441		
NOTA	3	-	MUITO	BAIXO	RISCO																							 8.639,6750	 23,9348%	 86,3968		
NOTA	4	-	BAIXO	RISCO																													 4.782,8125	 13,2500%	 47,8281		
NOTA	5	-	BAIXO/MÉDIO	RISCO																							 3.874,7325	 10,7343%	 38,7473		
NOTA	6	-	MÉDIO		RISCO																												 2.726,8225	 7,5542%	 27,2682		
NOTA	7	-	MÉDIO/ALTO	RISCO																							 7.421,3850	 20,5597%	 74,2139		
NOTA	8	-	ALTO		RISCO																												 2.448,3725	 6,7828%	 24,4837		
NOTA	9	-	MUITO	ALTO	RISCO																							 313,7050	 0,8691%	 3,1371		
NOTA	10	-	ALTÍSSIMO		RISCO																						 56,7775	 0,1573%	 0,5678		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
ILHA	LAGUNAR																														 24,9675	 0,0692%	 0,2497		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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5.4.1.2 Áreas com Potencial de Expansão Urbana 

 
A expansão urbana no município de Maricá, conforme já retratado, sempre teve 

grande expressão, processando-se rapidamente, sobretudo a partir da década de 80, pelos 

inúmeros fatores que induziram esta atividade no território.  

Segundo a constituição do território, onde há o predomínio de extensas áreas de 

baixadas, a ocupação urbana deu-se no entorno das lagoas, nas áreas de planícies, pelas 

condições propícias que o meio físico oferecia. Um conjunto de fatores naturais e antrópicos 

que tornaram as áreas aptas à urbanização, pode ser citado. Primeiramente, tem-se as 

áreas que apresentam baixa altitude e baixa declividade, com solos mais permeáveis, que 

se constituem em áreas propícias à construção. Além disso, a localização do município na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, bem como a detenção de grandes vias de circulação 

e rodovias que interligam o território à Região dos Lagos, também facilitou a sua ocupação e 

expansão urbana, bem como propiciou seu crescimento e desenvolvimento socioeconômico. 

Segundo esta avaliação, foi realizado o levantamento do potencial estratégico 

municipal para a expansão urbana. A seguir, tem-se o resultado desta avaliação, que 

classificou o território de acordo com seu grau de significância em termos de potencial, 

variando de baixíssimo a altíssimo potencial de expansão urbana e o representou 

cartograficamente (Figura 16). 

Para as estimativas de potencial foram selecionados os seguintes mapas temáticos 

para compor a Árvore de Decisão e foram atribuídos a estes os respectivos pesos tendo em 

vista o grau de importância ao fenômeno analisado: Constituição do Terreno (20%), grupo 

composto por: Geologia (50%) e Solos (50%); Configuração do Terreno (30%), grupo 

composto por Geomorfologia (30%), Hipsometria (20%) e Declividades (50%); 

Proximidades (15%); grupo composto por: Proximidades da Rede Viária (40%), 

Proximidades da Rede Hidrográfica (30%) e Proximidades de Lagoas (30%); Fatores 

Biótico-Econômicos (20%) grupo composto por: Cobertura Vegetal (30%) e Uso do Solo 

(70%); Proximidades de Infraestruturas e Serviços (15%), grupo composto por: 

Proximidades da Rede de Esgotamento Sanitário (50%) e Proximidades de Serviços e 

Edificações de Apoio (50%). A Árvore de Decisão completa elaborada, bom como as notas 

atribuídas às categorias pertencentes a cada mapa temático, se encontra no Anexo 1 

(Quadros 51 e 52, Anexo 1). 

A Avaliação Simples realizada, que definiu as áreas com potencial de expansão 

urbana, pôde delimitar de forma qualitativa as áreas potenciais, em extensão e distribuição 

espacial. Apresenta-se o mapa gerado por esta avaliação (Figura 16) e o quadro 

classificatório (Quadro 15) quanto aos graus existentes e seus quantitativos em área e 

percentual em relação à área total do município.  
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Figura 16 – Potencial de Expansão Urbana 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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 Conforme o Quadro 15, é possível observar que as categorias predominantes quanto 

à expansão urbana foram médio/alto (17,97%) e alto (23,41%) potenciais. Isto significa, que 

a maior porção territorial do município é propícia à urbanização. É necessário ainda lembrar, 

a importância da realização de um cotejo quanto aos mapas de riscos, a fim de definir às 

áreas com maior potencial de urbanização e que apresentam baixa propensão ao risco. 

Sendo assim, será possível minimizar ou até mesmo evitar a ocupação urbana em locais 

que são vulneráveis aos riscos de enchentes, deslizamentos, erosão e etc. Esta análise, foi 

realizada e se encontra no tópico 5.4.2.2 da dissertação, ao que define as áreas de impacto 

ambiental. 

 
Quadro 15 – Assinatura Ambiental para áreas com Potencial de Expansão Urbana 

Potencial	de	Expansão	Urbana	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
BAIXÍSSIMO	POTENCIAL		 1,5200	 0,0042%	 0,0152		
BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	POTENCIAL	 2.360,2475	 6,5387%	 23,6025		
MUITO	BAIXO	POTENCIAL	 4.517,2150	 12,5142%	 45,1722		
BAIXO	POTENCIAL	 3.426,7150	 9,4931%	 34,2672		
BAIXO	/	MÉDIO		POTENCIAL	 2.537,3550	 7,0293%	 25,3736		
MÉDIO	POTENCIAL	 3.678,6725	 10,1911%	 36,7867		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	 6.164,3325	 17,0772%	 61,6433		
ALTO		POTENCIAL	 8.451,1725	 23,4125%	 84,5117		
MUITO	ALTO		POTENCIAL	 1.215,5575	 3,3675%	 12,1556		
ALTÍSSIMO		POTENCIAL	 0,7975	 0,0022%	 0,0080		
ILHA	LAGUNAR			 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS	 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Com base nas Avaliações Simples realizadas, foi possível sugerir uma série de 

recomendações, tendo em vista algumas das potencialidades e limitações diagnosticadas. 

Não se pretendeu abarcar toda a complexidade existente em um planejamento territorial, 

mas dar subsídios e informações úteis que possam ser usadas como apoio à tomada de 

decisões municipal. Espera-se que estas informações úteis norteiem as ações para um 

planejamento urbano ordenado e mais eficaz. 

 

5.4.1.3 Potencial de Expansão Urbana x Áreas Urbanas Consolidadas ou 
Não Urbanizadas 

 
 A partir dos resultados obtidos com relação ao Potencial de Expansão Urbana no 

município, foi realizado um processo de combinação com a classe de Área Urbana 

Consolidada, proveniente do levantamento de Uso do Solo de 2018, a fim de gerar um novo 

mapa. Este mapeamento pretendeu identificar os locais com alto potencial de urbanização e 
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que se encontram em áreas urbanas já consolidadas, sugerindo, portanto, um possível 

potencial para o adensamento destas áreas, uma vez que reúnem condições propícias ao 

morar, já que são locais com infraestrutura definida, com ofertas de serviços e comércios 

estabelecidos e apresentam proximidades de redes viárias, além de um conjunto de 

características naturais que favorece à construção. A seguir, tem-se os resultados deste 

levantamento. O Quadro 16 e o mapa (Figura 17), demonstram as áreas urbanas 

consolidadas e seus potenciais de expansão, bem como as áreas ainda não urbanizadas e 

seus potenciais.  

 
Quadro 16 – Assinatura Ambiental para áreas urbanas consolidadas com potencial de 

adensamento e áreas não urbanizadas com potencial de expansão urbana 

Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Áreas	Urbanas	Consolidadas	/	Não	Urbanizadas	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área		Km²		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	MUITO	BAIXO	POTENCIAL	 2,1300	 0,0059%	 0,0213		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	BAIXO	POTENCIAL	 20,6800	 0,0573%	 0,2068		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	BAIXO	/	MÉDIO	POTENCIAL	 89,5175	 0,2480%	 0,8952		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	MÉDIO	POTENCIAL	 748,4500	 2,0735%	 7,4845		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	 2.062,0175	 5,7125%	 20,6202		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	ALTO	POTENCIAL	 5.728,6375	 15,8702%	 57,2864		
ÁREA	URBANA	CONSOLIDADA+	MUITO	ALTO	POTENCIAL	 555,7600	 1,5396%	 5,5576		
ÁREA	NÃO	URBANIZ.	+	MÉDIO	POTENCIAL	 2.930,2225	 8,1177%	 29,3022		
ÁREA	NÃO	URBANIZ.	+	MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	 4.102,3150	 11,3648%	 41,0232		
ÁREA	NÃO	URBANIZ.	+ALTO	POTENCIAL	 2.722,5350	 7,5423%	 27,2254		
ÁREA	NÃO	URBANIZ.	+MUITO	ALTO	POTENCIAL	 659,7975	 1,8279%	 6,5980		
ÁREA	NÃO	URBANIZ.	+	ALTÍSSIMO	POTENCIAL	 0,7975	 0,0022%	 0,0080		
NÃO	MONITORADO																												 12.730,7250	 35,2683%	 127,3073		
ILHA	LAGUNAR																														 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS																				 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Vale ainda citar que o total de área urbanizada e já consolidada no município é de 

25,31% em relação à área total municipal, valor apresentado no quadro de Assinatura 

Ambiental de Uso do Solo Atual (item 5.3.1.1). Tendo em vista o Quadro 16, o somatório das 

áreas com alto potencial de urbanização e que não se encontram urbanizadas, representa 

20,73% da área municipal24, áreas estas que se situam em terrenos de planícies e baixas 

colinas, com fraca declividade e baixas altitudes, condições mais propícias à ocupação.  

O objetivo principal desta avaliação foi apresentar um mapa de uso potencial do solo 

para fins de expansão urbana, além de identificar as áreas que devem ser voltadas à 

proteção e conservação, e por fim, as áreas ocupadas irregularmente de forma 

desordenada, para que esta ocupação seja então, planejada e reorientada.  

                                                
24 Foi descartado do somatório o médio potencial apresentado no quadro acima, por não se tratar de 
áreas com expressivo potencial à ocupação urbana. 



 

 

121 

 Figura 17 – Potencial de Expansão Urbana x Áreas Urbanas Consolidadas ou Não Urbanizadas 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.4.2 Avaliações Ambientais Complexas 
 

Neste capítulo, apresenta-se as Avaliações Ambientais Complexas. Estas são 

resultantes da combinação entre os mapas gerados nas Avaliações Ambientais Simples, 

quanto às áreas de Riscos e Potenciais, entre si ou com o mapa de Uso do Solo. 

Corresponde às seguintes situações: Avaliações que determinam Áreas Críticas, resultam 

da combinação do Mapa de Riscos com o mapa de Uso e Ocupação do Solo atual; Áreas 

de Incongruência de Uso corresponde à combinação do mapa de Uso do Solo com o 

mapa de Potencial, sendo assim, é capaz de mapear áreas incompatíveis quanto ao 

potencial preferível para a área; o mapeamento das Áreas de Conflitos Ambientais é 

resultante da combinação entre dois diferentes mapas de Potenciais provenientes das 

Avaliações simples; e as Áreas de Impacto Ambiental, resultam da combinação dos 

mapas de Riscos com o mapa de Potencial, neste caso, Potencial de Expansão Urbana. 

No caso de Maricá, foram levantadas as Áreas Críticas  (Riscos x Uso do Solo), de 

Incongruências de Uso (Uso do Solo x Potencial de Expansão Urbana) e também as Áreas 

de Impacto Ambiental da Ocupação Urbana (Riscos x Potencial de Expansão Urbana). 

 

5.4.2.1 Investigação de Áreas Críticas 
 

O mapeamento de Áreas Críticas foi realizado, a partir da combinação entre os 

mapas de Uso do Solo atual com os mapas de Riscos de Ocorrência de Enchentes e 

Deslizamentos/Desmoronamentos, sendo classificadas de acordo com seu grau de perigo. 

Nesta Avaliação, foi possível diagnosticar as áreas de uso do terreno (seja uso urbano, 

cultivo agrícola, vegetação densa florestal e etc) vulneráveis a fenômenos ou desastres 

naturais. 

São consideradas Áreas Críticas, aquelas que possuem suas condições físicas, 

químicas e biológicas alteradas em sua dinâmica espacial, sobretudo, em virtude da ação 

antrópica. Tais áreas são altamente influenciadas pelas alterações artificiais impostas ao 

meio ambiente pelo homem e por seu grau de susceptibilidade ambiental às mudanças, com 

alta probabilidade da ocorrência de um evento danoso ou catastrófico. Portanto, são 

ambientes que geralmente em decorrência dos impactos de uma expansão urbana 

desordenada, são afetados por desequilíbrios ambientais (como enchentes, deslizamentos, 

desmoronamentos), que estão além do seu coeficiente de estabilidade.  

Este mapeamento indica, portanto, áreas onde as ações de planejamento devem ser 

prioritárias, no sentido da mitigação do risco iminente e a depender do risco, apoiar o 

reordenamento de uso do solo para estes locais.  

 



 

 

123 
5.4.2.1.1 Áreas Críticas: Uso do Solo x Riscos de Deslizamentos e 

Desmoronamentos 
 
 

A seguir, tem-se os resultados quanto às Áreas Críticas com relação aos riscos de 

deslizamentos e desmoronamentos no município. Tais áreas foram identificadas a partir da 

combinação entre o mapa temático de Uso do Solo atual com o mapa avaliativo de Riscos 

de Deslizamentos e Desmoronamentos, sendo assim, confrontaram-se as diferentes 

ocupações atuais do solo quanto às áreas vulneráveis e de risco.  

Vale ressaltar, que estes não são resultados definitivos e estudos mais apurados e 

pontuais necessitam ser realizados. Em amplo espectro, levando em consideração a 

amplitude do território municipal, estes são resultados perfeitamente capazes de revelar 

eficazmente a realidade ambiental analisada. 

 O procedimento avaliativo realizado, que definiu as Áreas Críticas quanto aos riscos 

de deslizamentos e desmoronamentos, pôde demonstrar cartograficamente de forma 

qualitativa as áreas problemáticas, em extensão e distribuição espacial, conforme 

demonstra a Figura 18. A seguir, tem-se um quadro classificatório (Quadro 17) quanto à 

propensão ao alto risco tendo em vista o uso e a ocupação do solo, que definiu as áreas 

críticas quanto aos graus de risco, com resultados quantitativos em área e percentual em 

relação à área total do município. 

Segundo o Quadro 17, a maior porção de área municipal vulnerável aos desastres 

naturais apresenta cobertura vegetal densa. Este é um fator positivo, já que a conservação 

da vegetação florestal é capaz de proteger a área vulnerável, contribuindo para o aumento 

da segurança local. Outras áreas que apresentam alta propensão ao deslizamento merecem 

destaque, sendo estas, áreas situadas em altas e médias encostas, mas que no entanto, 

apresentam fraca e irregular cobertura vegetal, como é o caso da vegetação campestre e 

dos cultivos. Tais áreas apresentam chances ainda maiores da ocorrência de desastres. 

Com relação aos riscos de desmoronamento vale citar as áreas que apresentam 

afloramentos rochosos, em sua maior parte constituídos por gnaisses e intrusões de granito. 
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Quadro 17 – Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Deslizamentos/Desmoronamentos 

Uso	do	Solo	x	Alto	Risco	de	Deslizamentos	e	Desmoronamentos	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
ILHA	LAGUNAR																															 24,9675	 0,0692%	 0,2497		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
OUTROS	USOS																																 21.318,6575	 59,0597%	 213,1866		
MÉDIO/ALTO+VEGETAÇÃO	CAMPESTRE				 656,5175	 1,8188%	 6,5652		
MÉDIO/ALTO+VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 1.707,2950	 4,7298%	 17,0730		
MÉDIO/ALTO+ÁREA	URBANA											 56,5900	 0,1568%	 0,5659		
MÉDIO/ALTO+SOLO	EXPOSTO										 9,0425	 0,0251%	 0,0904		
MÉDIO/ALTO+VEGETAÇÃO	CULTIVADA			 7,9975	 0,0222%	 0,0800		
MÉDIO/ALTO+EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHO	 1,4300	 0,0040%	 0,0143		
MÉDIO/ALTO+AFLORAMENTOS	ROCHOSOS	 41,9550	 0,1162%	 0,4196		
MÉDIO/ALTO+MOVIMENTO	DE	TERRA				 1,0050	 0,0028%	 0,0101		
MÉDIO/ALTO+EROSÃO																 0,0175	 0,0000%	 0,0002		
ALTO+VEGETAÇÃO	CAMPESTRE									 1.324,2225	 3,6685%	 13,2422		
ALTO+VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL			 6.932,9425	 19,2065%	 69,3294		
ALTO+ÁREA	URBANA																	 20,9500	 0,0580%	 0,2095		
ALTO+AFLORAMENTOS	ROCHOSOS							 72,9700	 0,2022%	 0,7297		
ALTO+SOLO	EXPOSTO																 9,6850	 0,0268%	 0,0969		
ALTO+VEGETAÇÃO	CULTIVADA									 4,5225	 0,0125%	 0,0452		
ALTO+EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHOSO			 8,7575	 0,0243%	 0,0876		
ALTO+MOVIMENTO	DE	TERRA										 1,5075	 0,0042%	 0,0151		
ALTO+EROSÃO																						 2,8700	 0,0080%	 0,0287		
ALTO+PEDREIRA																				 0,5850	 0,0016%	 0,0059		
MUITO	ALTO+VEGETAÇÃO	DENSA	FLOREST	 57,5800	 0,1595%	 0,5758		
MUITO	ALTO+VEGETAÇÃO	CAMPESTRE			 4,4675	 0,0124%	 0,0447		
MUITO	ALTO+AFLORAMENTOS	ROCHOSOS	 95,9800	 0,2659%	 0,9598		
MUITO	ALTO+EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHO	 40,0075	 0,1108%	 0,4001		
MUITO	ALTO+SOLO	EXPOSTO										 0,9225	 0,0026%	 0,0092		
MUITO	ALTO+ÁREA	URBANA											 0,0175	 0,0000%	 0,0002		
MUITO	ALTO+PEDREIRA														 0,1975	 0,0005%	 0,0020		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 
  



 

 

125 

Figura 18 – Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Deslizamentos/Desmoronamentos 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.1.1 Áreas Críticas: Uso do Solo x Riscos de Enchentes 

 
A seguir, tem-se os resultados quanto às Áreas Críticas com relação aos riscos de 

enchentes no município. Tais áreas foram identificadas a partir da combinação entre o mapa 

temático de Uso do Solo atual com o mapa avaliativo de Riscos de Enchentes. Este 

mapeamento demonstrou de forma qualitativa as áreas mais vulneráveis no município, 

reunindo as classes de risco médio, médio/alto, alto e altíssimo, pois são correspondentes 

as áreas mais suscetíveis a um evento danoso. 

Pode-se dizer que áreas mais vulneráveis às enchentes são áreas problemáticas 

indevidamente ocupadas por diferentes usos, especialmente urbano. Estas áreas que 

apresentam características naturais propícias à ocupação, também apresentam as mesmas 

características propícias à inundação, sendo estas áreas situadas em menores altitudes e 

com fracos gradientes topográficos e por vezes próximas à mananciais importantes. 

O procedimento avaliativo realizado, que definiu as Áreas Críticas quanto aos riscos 

de enchentes, pôde demonstrar cartograficamente de forma qualitativa as áreas 

problemáticas, em extensão e distribuição espacial, conforme demonstra a Figura 19. A 

seguir, tem-se um quadro classificatório (Quadro 18) quanto à propensão ao alto risco tendo 

em vista o uso e a ocupação do solo, que definiu as áreas críticas quanto aos graus de 

risco, com resultados quantitativos em área e percentual em relação à área total do 

município. 

O município de Maricá possui extensas áreas com propensão à inundação 

aproveitadas por diferentes tipos de ocupação, que se constituem em áreas críticas. 

Conforme é possível observar no Quadro 18, a maior porção de área municipal vulnerável 

se encontra em áreas urbanizadas. Com a urbanização e as áreas desmatadas, o 

escoamento superficial nas encostas além de provocar erosão, atinge com maior 

intensidade a parte mais baixa, provocando as enchentes. Os fatores antrópicos são 

altamente influenciadores da ocorrência de tais eventos, pela capacidade de intervenção 

negativa quanto ao escoamento superficial, principalmente pela alta impermeabilização dos 

solos no processo de urbanização, que representam um adicional extra à ocorrência de 

alagamentos e inundações. 
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Quadro 18 – Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Enchentes 

Áreas	Críticas:	Uso	do	Solo	x	Alto	Risco	de	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área		Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
MÉDIO/ALTO	RISCO+ÁREA	URBANA											 4.760,3225	 13,1877%	 47,6032		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	CULTIVADA			 11,1250	 0,0308%	 0,1113		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+SOLO	EXPOSTO										 40,0750	 0,1110%	 0,4008		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+MOVIMENTO	DE	TERRA				 28,5975	 0,0792%	 0,2860		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	BREJO	PANTAN	 8,4975	 0,0235%	 0,0850		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+TERRENO	SUJEITO	À	INUN	 3,8250	 0,0106%	 0,0383		
MÉDIO/ALTO	RISCO	+EROSÃO																 13,3950	 0,0371%	 0,1340		
ALTO	RISCO	+ÁREA	URBANA																	 758,1175	 2,1002%	 7,5812		
ALTO	RISCO	+SOLO	EXPOSTO																 0,2425	 0,0007%	 0,0024		
ALTO	RISCO	+MOVIMENTO	DE	TERRA									 0,6350	 0,0018%	 0,0064		
ALTO	RISCO	+EROSÃO																				 0,2325	 0,0006%	 0,0023		
ALTO	RISCO	+AFLORAMENTOS	ROCHOSOS					 0,0025	 0,0000%	 0,0000		
ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 119,8000	 0,3319%	 1,1980		
ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	CULTIVADA							 0,3625	 0,0010%	 0,0036		
ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	CAMPESTRE							 647,1500	 1,7928%	 6,4715		
ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	RESTINGA								 25,2950	 0,0701%	 0,2530		
ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	BREJO	PANTANO			 260,0550	 0,7204%	 2,6006		
ALTO	RISCO	+ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATU	 0,4550	 0,0013%	 0,0046		
ALTO	RISCO	+TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO	 636,0250	 1,7620%	 6,3603		
MUITO	ALTO	RISCO	+ÁREA	URBANA									 96,3425	 0,2669%	 0,9634		
MUITO	ALTO	RISCO	+ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	 0,0450	 0,0001%	 0,0005		
MUITO	ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 14,8725	 0,0412%	 0,1487		
MUITO	ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	RESTINGA		 0,2075	 0,0006%	 0,0021		
MUITO	ALTO	RISCO	+VEGETAÇÃO	BREJO	PANTA	 60,1725	 0,1667%	 0,6017		
MUITO	ALTO	RISCO	+TERRENO	SUJEITO	À	INU	 142,0650	 0,3936%	 1,4207		
ALTÍSSIMO	RISCO	+VEGETAÇÃO	BREJO	PANTA	 18,2575	 0,0506%	 0,1826		
ALTÍSSIMO	RISCO	+TERRENO	SUJEITO	À	INU	 38,5200	 0,1067%	 0,3852		
NÃO	MONITORADO																												 24.694,0000	 68,4106%	 246,9400		
ILHA	LAGUNAR																														 24,9675	 0,0692%	 0,2497		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O mapa a seguir (Figura 19), apresenta o levantamento de áreas críticas que de 

forma hierárquica foram definidas e analisadas. Estas áreas podem ser utilizadas, desde 

que corretamente ocupadas, de forma planejada para diferentes fins naturais ou antrópicos 

(seguindo seu potencial vocacional), a fim de mitigar os efeitos de possiveis alagamentos e 

inundações. 
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Figura 19 – Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Enchentes 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.1  Incongruências de Uso 

 
O mapeamento das áreas com Incongruências de Uso foi realizado a partir da 

combinação do mapa temático de Uso atual do Solo com o mapa avaliativo de Potencial de 

Expansão Urbana. Esta combinação poderia ter sido realizada em relação a outros 

Potenciais geoambientais levantados para o município (sejam eles naturais ou antrópicos)25, 

no entanto, não foram objetos de estudo nesta dissertação. 

Com este levantamento, foi possível identificar as áreas com conflitos de uso e de 

interesses econômicos diretos ou indiretos e ainda aquelas áreas recomendadas às práticas 

de conservação. Sendo assim, de forma simples, consistiu na definição de áreas com 

potencial para a urbanização, mas no entanto, o tipo de ocupação encontrada na área foi 

outra, também foi possível identificar áreas sem potencial (com baixo potencial) para 

urbanização e no entanto, são áreas que se encontram urbanizadas.  

Esta investigação pôde demonstrar cartograficamente de forma qualitativa as áreas 

de Incongruências de Uso em relação ao Potencial de Expansão Urbana esperado para o 

município. Sendo assim, apresenta-se a Figura 20 como resultado e o Quadro 19, que 

contém os resultados quantitativos em área e percentual em relação à área total do 

município. 

O município de Maricá, reúne um conjunto de atributos que confere a este potencial 

de urbanização. Seja por suas riquezas naturais, com recursos hídricos, florestais e belas 

paisagens ou pelos potenciais antrópicos, constituídos por redes viárias bem estruturadas, 

oportunidades de serviços e até mesmo por sua localização estratégica, pela sua 

proximidade da metrópole, sempre foi uma área de relevante interesse econômico e 

ambiental. Com relação ao aproveitamento do espaço geográfico quanto à ocupação e à 

produção do espaço urbano, pode-se dizer que não foi das mais ordenadas, embora um 

forte processo de parcelamento do solo sempre tenha sido estimulado e até então 

“planejado”. 

  Vale citar ainda, que neste levantamento o potencial médio para a Expansão Urbana 

também foi considerado, neste caso, englobando áreas como a APA da Restinga de Maricá 

e também a Região de Cajueiros, ambas áreas consideradas nesta dissertação, por seu 

relevante interesse econômico e ambiental. Segundo o Uso Atual do Solo, estas áreas são 

consideradas áreas recomendadas à conservação, no entanto, conforme é possível ver no 

mapa de Influência e Impactos de Grandes Empreendimentos e de Intervenções previstas 

para a região, estas áreas são cogitadas para receber grandes empreendimentos 

imobiliários. Estas áreas que apresentam fortes conflitos de interesses serão posteriormente 

analisadas, nos itens 6.2.1.1  e  6.2.1.2 desta dissertação.   

                                                
25 Inúmeros são os potenciais que podem ser ainda levantados, quanto aos recursos naturais, potenciais hídricos, 
minerais ou florestais ou potenciais antrópicos, seja urbano, industrial, naval, turístico, cultural, agropecuário e etc. 
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Figura 20 – Incongruências de Uso: Potencial de Expansão Urbana x Uso do Solo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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Quadro 19 – Incongruências de Uso: Potencial de Expansão Urbana x Uso do Solo 

Incongruências	de	Uso:	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Uso	do	Solo	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área		Km²		
COM	POTENCIAL	BAIXO	(SEM	POTENCIAL)	E	URBANIZADA	 860,7775	 2,3846%	 8,6078		
COM	POTENCIAL	ALTO	E	URBANIZADA												 8.346,4150	 23,1223%	 83,4642		
COM	POTENCIAL	MÉDIO	A	ALTÍSSIMO	NÃO	URBANIZADA	 10.415,6675	 28,8548%	 104,1567		
SEM	POTENCIAL	E	NÃO	URBANIZADA												 12.730,7250	 35,2683%	 127,3073		
ILHA	LAGUNAR																														 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

 
Verifica-se no Quadro 19, as áreas que representam Incongruências de Uso quanto 

ao Potencial de Expansão Urbana. As áreas que apresentam Baixo Potencial de Expansão 

Urbana e que atualmente se encontram urbanizadas, representam 2,38% do território 

municipal. Áreas estas que não apresentam características das mais adequadas à ocupação 

urbana. Este é considerado um valor muito baixo em comparação com as áreas com 

potencial alto e atualmente urbanizadas (23,12%) e ainda aquelas com médio a altíssimo 

potencial e ainda não urbanizadas (28,85%). Esta análise serviu para a definição das áreas 

com Incongruência de Uso com relação ao Potencial de Expansão Urbana, no entanto, é 

interessante levantar novos potenciais e realizar tais cruzamentos a fim de identificar áreas 

vocacionais que por ventura não estejam cumprindo sua função potencial e poderiam estar 

sendo mais bem aproveitadas quanto ao uso. 

5.4.2.2 Impactos Ambientais da Expansão Urbana 
 

Foi realizada Avaliação para estimativa de Impactos Ambientais negativos com 

relação à expansão urbana em áreas problemáticas de riscos. Entende-se por Impactos 

Ambientais aqueles refletidos pelo confronto entre as potencialidades existentes e os riscos 

e fragilidades na geodinâmica do ambiente, quando da alteração do mesmo em virtude de 

eventos naturais espontâneos ou induzidos pela ação antrópica. A seguir, tem-se as 

análises em relação aos possíveis Impactos Ambientais quanto à Expansão Urbana no 

município de Maricá. Os mapas decorrentes desta análise foram elaborados tendo por base 

a combinação entre o mapa avaliativo de Potencial de Expansão Urbana e os mapas 

avaliativos de Riscos de Deslizamentos, Desmoronamentos e de Enchentes.   

Estas análises se fazem extremamente necessárias, pois são inúmeros os fatores 

associados à ocorrência de Impactos Ambientais provenientes da ocupação humana 

desordenada em áreas problemáticas de alto risco iminente. Sendo assim, tem-se as 

consequências que as ações antrópicas podem vir a ocasionar quanto a qualidade 

ambiental dos ecossistemas. É importante ressaltar, que o Impacto Ambiental não deve ser 

confundido com Risco Ambiental. Alguns dos fatores mais relevantes que podem alterar a 

dinâmica geomorfológica do município e ocasionar graves impactos e riscos são: os 

desmatamentos em áreas de encostas e sua favelização, as novas instalações industriais e 
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portuárias, a construção e duplicação de rodovias, a extração de areia indevida sem 

monitoramento, os aterros para ocupação de terrenos sujeitos à inundação no entorno das 

lagoas e a ocupação ao longo da faixa marginal de proteção de rios, o assoreamento de 

canais e etc. Tudo isto contribui para a degradação dos ecossistemas ainda preservados, 

como as áreas de mangues, restingas e refúgios florestais. Estas análises, buscam 

demonstrar as áreas de alto potencial urbano e no entanto, com alta probabilidade de riscos, 

são áreas que merecem especial atenção quanto à sua ocupação, a fim de mitigar os 

possíveis impactos ambientais. 

O planejamento urbano deve se dar entorno da proteção destas áreas, mitigando 

sobremaneira as favelizações, que baseadas por fatores econômicos (preço da terra), se 

direcionam para áreas menos valorizadas decorrentes dos fatores naturais que a compõem 

como as declividades, o tipo de solo e o relevo e podem se constituir em áreas de alto risco. 

Estas Avaliações e estimativas de Impactos Ambientais compõem a base 

prognóstica, buscando prever e assim prevenir as consequências ou efeitos ambientais 

danosos que a ação antrópica pode ocasionar na saúde e no bem-estar próprio. Com o 

resultado destas Avaliações, é possível estabelecer indicativos de ação úteis ao 

Planejamento Territorial, de forma a garantir a estabilidade ambiental de uma determinada 

região e até mesmo a viabilização ambiental de atividades que venham ou vieram a 

modificar o ambiente, levando em consideração as potencialidades e vulnerabilidades 

ambientais dos ecossistemas existentes, tendo como propósito, a garantia da qualidade 

ambiental e de vida. 

Vale citar também, que as condições ambientais dos ecossistemas, afetadas por 

intervenções de cunho socioeconômicas (como é o caso da implantação de 

empreendimentos de relevante interesse econômico) podem proporcionar a geração de 

inúmeras áreas vulneráveis aos diferentes impactos ambientais. A importância da realização 

de Estudos de Impactos Ambientais (EIA), de forma a revelar estimativas sobre as 

condições físicas, bióticas e antrópicas do ambiente, previamente à implantação de novos 

empreendimentos, evita portanto, o surgimento de áreas susceptíveis a impactos ambientais 

negativos. No caso do município de Maricá, este contempla alguns Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA) e seus respectivos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), quanto à 

implantação do Pólo Naval em Jaconé e a construção de um empreendimento tipo Resort 

na APA da Restinga de Maricá. Estas regiões são também focos deste estudo e no capítulo 

8, serão realizadas algumas recomendações para estas regiões, tendo em vista o Inventário 

Ambiental levantado e a gama de Avaliações Simples e Complexas realizadas. 

Pode-se dizer que todo este levantamento diagnóstico e prognóstico realizado, 

contando com o saber de diferentes profissionais que participaram das Avaliações conforme 

anteriormente dito, se constitui um instrumento eficaz à tomada de decisões municipal, pois 

reúne um conjunto de informações e dados espaciais com relação às áreas vulneráveis e 



 

 

133 
problemáticas com risco e seus potenciais recursos, neste sentido contribuindo também 

para a estimativa de impactos ambientais. 

5.4.2.2.1  Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Alto Risco de 
Ocorrência de Deslizamentos e Desmoronamentos 

 
Foi realizado o levantamento para estimativas de impactos ambientais associados 

aos riscos de deslizamentos e desmoronamentos no município de Maricá. Vale citar, que as 

informações extraídas nesta avaliação não se constituem como instrumentos únicos, serão 

necessários outros estudos pontuais e com maiores detalhes quanto à localidades 

específicas. De forma abrangente, os resultados se mostraram satisfatórios. 

A Avaliação realizada considerou de forma global e integradora, os diferentes 

aspectos que abarcam o ambiente (os recursos naturais e antrópicos e problemas 

ambientais). Quanto aos riscos, estes podem ser fatores limitantes em relação ao 

aproveitamento de uso do solo tendo em vista seu potencial para expansão urbana.  

A seguir, tem-se a análise em relação aos possíveis Impactos Ambientais negativos 

da ocupação humana no município de Maricá. Para esta avaliação foi feita a combinação do 

mapa avaliativo de Potencial de Expansão Urbana com o mapa avaliativo de Riscos de 

Deslizamentos e Desmoronamentos. 

O mapa gerado por esta Avaliação é altamente complexo e por este motivo, foram 

considerados neste tópico somente os locais que apresentam Alto Potencial para Expansão 

Urbana e Alto Risco. Os resultados demonstram cartograficamente de forma qualitativa os 

diferentes níveis obtidos (Figura 21) e o Quadro 20, que contém a Assinatura Ambiental, 

apresenta os quantitativos referentes a cada categoria e seus percentuais em relação à área 

total do município. 
 

Quadro 20 – Alto Potencial de Expansão Urbana x Alto Risco Desliz./Desmoronamentos 

Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Alto	Risco	Desliz./Desmoronamentos	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
MÉDIO	POTENCIAL+	MÉDIO	RISCO													 918,4050	 2,5443%	 9,1841		
MÉDIO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO								 457,6175	 1,2678%	 4,5762		
MÉDIO	POTENCIAL	+	ALTO	RISCO														 142,7750	 0,3955%	 1,4278		
MÉDIO	POTENCIAL	+	MUITO	ALTO	RISCO								 0,3250	 0,0009%	 0,0033		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO	RISCO					 517,0925	 1,4325%	 5,1709		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO	 57,5425	 0,1594%	 0,5754		
ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO	RISCO														 7,7525	 0,0215%	 0,0775		
ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO									 0,0750	 0,0002%	 0,0008		
NÃO	MONITORADO																													 30.252,0000	 83,8081%	 302,5200		
ILHA	LAGUNAR																															 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 21 – Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Alto Risco de Desliz./Desmoronamentos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.2.2 Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Alto Risco de 

Ocorrência de Enchentes 
 

O município de Maricá, nas últimas décadas, foi alvo de uma expansão urbana em 

grande parte desordenada, onde a fragilidade do ambiente e suas condições físicas não 

foram consideradas e respeitadas. Isto teve como consequência uma série de inadequações 

e impactos ambientais.  

Quanto aos impactos ambientais associados aos riscos de enchentes, é possível 

citar que a sub-bacia do rio Vigário, é uma das mais comprometidas no município. 

Considerando que esta é uma região que apresenta um elevado potencial turístico, onde 

são esperadas um série de ações interventivas antrópicas (como obras civis voltadas ao 

turismo e lazer, para complementação de infraestruturas diversas), isto pode acarretar em 

inúmeros impactos ambientais, gerando como consequência mudanças estruturais e nas 

condições funcionais do ambiente, tanto aos fatores naturais (solos, vegetação, relevo, 

clima, e etc) como antrópicos (infraestruturas, redes etc). Portanto, caso o processo de 

modificação da paisagem não seja bem conduzido, quanto a um padrão técnico apropriado, 

isto pode gerar consequências ambientais catastróficas. 

Por estes e outros motivos, a realização de uma avaliação que contempla as 

estimativas de impactos ambientais é necessária, por sua capacidade de definir os níveis de 

impactos ambientais e em seguida, permitir ações interventivas quanto à urbanização 

territorial a depender dos níveis de impactos registrados.  

Vale citar, que as informações extraídas nestas avaliações não se constituem como 

instrumentos únicos, serão necessários outros estudos pontuais e com maior detalhe quanto 

à localidades especificas. De forma abrangente os resultados se mostram satisfatórios.  

A Avaliação realizada considerou de forma global e integradora, os diferentes 

aspectos que abarcam o ambiente (os recursos naturais e antrópicos e problemas 

ambientais). Quanto aos riscos de enchentes, conforme dito, estes podem ser fatores 

limitantes em relação ao aproveitamento de uso do solo tendo em vista seu potencial para 

expansão urbana.  

A seguir, tem-se a análise em relação aos possíveis Impactos Ambientais negativos 

da ocupação humana no município de Maricá. Para esta avaliação foi feita a combinação do 

mapa avaliativo de Potencial de Expansão Urbana com o mapa avaliativo de Riscos de 

Enchentes. O mapa gerado por esta Avaliação é altamente complexo e por este motivo, 

foram considerados neste tópico somente os locais que apresentam Alto Potencial para 

Expansão Urbana e Alto Risco. Os resultados demonstram cartograficamente de forma 

qualitativa os diferentes níveis obtidos (Figura 22) e o Quadro 21, que contém a Assinatura 

Ambiental, apresenta os quantitativos referentes a cada categoria e seus percentuais em 

relação a área total do município. 
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Quadro 21 – Alto Potencial de Expansão Urbana x Alto Risco de Enchentes 

Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Alto	Risco	de	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área		Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
MÉDIO	POTENCIAL+	MÉDIO/ALTO	RISCO							 134,0625	 0,3714%	 1,3406		
MÉDIO	POTENCIAL	+	ALTO	RISCO														 150,1550	 0,4160%	 1,5016		
MÉDIO	POTENCIAL	+	MUITO	ALTO	RISCO								 129,4850	 0,3587%	 1,2949		
MÉDIO	POTENCIAL	+	ALTÍSSIMO	RISCO								 47,5525	 0,1317%	 0,4755		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO	 1.128,8225	 3,1272%	 11,2882		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	ALTO	RISCO							 1.157,6575	 3,2071%	 11,5766		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	MUITO	ALTO	RISCO	 162,5925	 0,4504%	 1,6259		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	ALTÍSSIMO	RISCO	 0,8775	 0,0024%	 0,0088		
ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO									 5.060,9275	 14,0204%	 50,6093		
ALTO	POTENCIAL	+	ALTO	RISCO														 1.098,1750	 3,0423%	 10,9818		
ALTO	POTENCIAL	+	MUITO	ALTO	RISCO							 15,2825	 0,0423%	 0,1528		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO	RISCO						 64,2075	 0,1779%	 0,6421		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO	 1.090,7825	 3,0218%	 10,9078		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	ALTO		RISCO						 28,4050	 0,0787%	 0,2841		
ALTÍSSIMO	POTENCIAL	+	MÉDIO/ALTO	RISCO	 0,7975	 0,0022%	 0,0080		
NÃO	MONITORADO																												 22.083,8025	 61,1794%	 220,8380		
ILHA	LAGUNAR																														 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

 Verifica-se através do Quadro 21, que a categoria que apresenta maior expressão 

territorial está associada ao Alto Potencial de Expansão Urbana e com Médio/Alto Risco da 

ocorrência de Enchentes. Isto representa 14, 02% em relação á área total do território. Parte 

deste percentual é composto por áreas urbanas já consolidadas, que necessitam atenção 

especial. 

 Conforme dito, as áreas com maior ocorrência de enchentes, encontram-se 

distribuídas, sobretudo, em áreas de baixadas, que por sua vez, apresentam também as 

condições propícias à ocupação e aos adensamentos urbanos, ou seja, são as melhores 

áreas estimadas à expansão urbana. Portanto, estas áreas também se constituem como as 

mais suscetíveis ao impacto ambiental da expansão urbana sobre suas áreas alagadiças.  

 Quanto maior o grau de intensidade que representa a categoria de risco, isto pode 

refletir áreas com condições contínuas de alagamentos e cheias, e embora estas as áreas 

apresentem alto potencial para a expansão urbana, elas representam alto impacto ambiental 

e portanto, devem ser evitadas, pois não apresentam as condições necessárias ao processo 

de urbanização. 
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Figura 22 – Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Alto Risco de Enchentes 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.2.3 Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Baixo Risco de 

Ocorrência de Deslizamentos e Desmoronamentos 
 

 
Após a realização da Avaliação Complexa que definiu as estimativas de impactos 

ambientais associados aos riscos de deslizamentos e desmoronamentos no município de 

Maricá, foi possível a definição de áreas ainda mais relevantes quanto ao seu Potencial de 

Ocupação. Estas se constituem naquelas áreas que apresentam baixíssimo e baixo risco. 

Tais áreas são consideradas as mais propícias à ocupação ordenada pela baixa 

probabilidade à ocorrência de eventos danosos ou catastróficos. 

A seguir, tem-se os resultados desta análise, que possibilitou identificar e quantificar 

estas áreas no território em intensidade e distribuição espacial. Os resultados demonstram 

cartograficamente de forma qualitativa os diferentes níveis obtidos (Figura 23) e o Quadro 

22, que contém a Assinatura Ambiental, apresenta os quantitativos referentes a cada 

categoria e seus percentuais em relação à área total do município. 

 
Quadro 22 – Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Desmoronamentos 

Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Baixo	Risco	de	Deslizamentos	e	Desmoronamentos	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
ALTO	POTENCIAL+	BAIXÍSSIMO	RISCO									 575,5300	 1,5944%	 5,7553		
ALTO	POTENCIAL+	BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	RISCO	 3.459,4225	 9,5837%	 34,5942		
ALTO	POTENCIAL	+	MUITO	BAIXO	RISCO								 2.685,9650	 7,4410%	 26,8597		
ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO														 1.573,6175	 4,3594%	 15,7362		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXÍSSIMO	RISCO		 205,2475	 0,5686%	 2,0525		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	RISCO	 684,1100	 1,8952%	 6,8411		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	MUITO	BAIXO	RISCO		 289,1900	 0,8012%	 2,8919		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO							 36,5475	 0,1012%	 0,3655		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO/MÉDIO	RISCO		 0,4625	 0,0013%	 0,0046		
ALTÍSSIMO	POTENCIAL	+	BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	RISCO	 0,7975	 0,0022%	 0,0080		
NÃO	MONITORADO																												 22.842,6950	 63,2818%	 228,4270		
ILHA	LAGUNAR																														 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Conforme é possível verificar no Quadro 22, o somatório de áreas que apresentam 

alto potencial de expansão urbana e baixíssimo a baixo risco de ocorrência de 

deslizamentos e desmoronamentos é de 95,10 km², que representa 26,34% do território 

municipal (incluindo áreas urbanas já consolidadas com potencial de adensamento e áreas 

ainda não urbanizadas). 
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Figura 23 – Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Baixo Risco de Desliz./Desmoronamentos 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.2.4 Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Baixo Risco de 

Ocorrência de Enchentes 
 

Após a realização da Avaliação Complexa que definiu as estimativas de impactos 

ambientais associados aos riscos de enchentes no município de Maricá, foi possível a 

definição de áreas ainda mais relevantes quanto ao seu Potencial de ocupação. Estas se 

constituem naquelas áreas que apresentam baixíssimo e baixo risco. Tais áreas são 

consideradas as mais propícias à ocupação ordenada pela baixa probabilidade à ocorrência 

de eventos danosos ou catastróficos. 

A seguir, tem-se os resultados desta análise, que possibilitou identificar e quantificar 

estas áreas no território em intensidade e distribuição espacial. Os resultados demonstram 

cartograficamente de forma qualitativa os diferentes níveis obtidos (Figura 24) e o Quadro 

23, que contém a Assinatura Ambiental, apresenta os quantitativos referentes a cada 

categoria e seus percentuais em relação à área total do município. 

 
 

Quadro 23 – Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Enchentes 

Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Baixo	Risco	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área		Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
MÉDIO	POTENCIAL+	MUITO	BAIXO	RISCO								 92,4950	 0,2562%	 0,9250		
MÉDIO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO														 1.909,7350	 5,2906%	 19,0974		
MÉDIO	POTENCIAL	+	BAIXO/MÉDIO	RISCO								 861,1975	 2,3858%	 8,6120		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO/MÉDIO	RISCO	 1.844,1950	 5,1090%	 18,4420		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO							 920,6175	 2,5504%	 9,2062		
MÉDIO	/	ALTO	POTENCIAL	+	MUITO	BAIXO	RISCO	 1,5125	 0,0042%	 0,0151		
ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO/MÉDIO	RISCO									 847,4725	 2,3478%	 8,4747		
ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO															 120,2425	 0,3331%	 1,2024		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO/MÉDIO	RISCO			 31,7075	 0,0878%	 0,3171		
MUITO	ALTO	POTENCIAL	+	BAIXO	RISCO									 0,4550	 0,0013%	 0,0046		
NÃO	MONITORADO																												 25.723,9550	 71,2639%	 257,2396		
ILHA	LAGUNAR																														 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LAGOAS						 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Conforme é possível verificar no Quadro 23, o somatório de áreas que apresentam 

médio/alto potencial de expansão urbana e grau muito baixo a baixo/médio risco de 

ocorrência de enchentes é de 66,29 km², que representa 18,36% do território municipal 

(incluindo áreas urbanas já consolidadas com potencial de adensamento e áreas ainda não 

urbanizadas). Quanto menor for a intensidade das classes apresentadas quanto aos riscos, 

melhor é o processo da expansão urbana. 
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Figura 24 – Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Baixo Risco de Enchentes 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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5.4.2.2.1 Impacto Ambiental da Expansão Urbana com Risco de Ocorrência de 

Enchentes 
 

O levantamento realizado para as estimativas de impactos ambientais associados 

aos riscos de enchentes no município de Maricá, deu-se de forma satisfatória. Foi possível 

definir os principais níveis de impactos e por fim, indicar os locais mais apropriados à 

ocupação em potencial.   

O mapa gerado nesta avaliação é proveniente da combinação entre o mapa 

avaliativo de Potencial de Expansão Urbana com o mapa avaliativo de Riscos de Enchentes. 

Tendo em vista o potencial de ocupação e as áreas vulneráveis aos riscos de enchentes, 

esta avaliação propiciou uma nova classificação das localidades quanto à ocupação, 

definidas em novas 5 categorias: Locais mais Adequados; Locais Indicados; Locais com 

problemas; Locais Totalmente Contraindicados; e Locais que não foram considerados na 

Análise. 

A seguir, tem-se o mapa altamente complexo da avaliação, os quais foram 

consideradas todas as suas categorias (Figura 25) e posteriormente, é apresentado o novo 

mapa (Figura 26). Para a leitura e interpretação do mapa, tem-se a seguinte determinação:  

Os locais que apresentam alto potencial e baixo risco foram considerados locais 

mais adequados à ocupação; Locais que apresentam alto potencial e médio risco foram 

considerados locais indicados; Locais que apresentam alto potencial, mas com 

médio/alto risco foram considerados locais com problemas; Locais que apresentam alto 

potencial, mas com alto, muito alto ou altíssimo risco foram considerados locais 

totalmente contraindicados; por fim, foram representados no mapeamento outros locais 

não considerados nas análises. A seguir, tem-se os Quadros 24 e 25 que representam a 

Assinatura Ambiental do mapa complexo e das novas classes, respectivamente. 

 
Quadro 24 – Potencial de Expansão Urbana x Riscos de Enchentes 

Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Riscos	de	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área		Km²		
ILHA	LAGUNAR																															 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
BAIXÍSSIMO	POT.	URB.+BAIXO	 0,4750	 0,0013%	 0,0048		
BAIXÍSSIMO+MUITO	BAIXO			 1,0450	 0,0029%	 0,0105		
BAIXÍSSIMO	/	MUITO	BAIXO+MUITO	BAIXO-		 1.379,9425	 3,8229%	 13,7994		
BAIXÍSSIMO	/	MUITO	BAIXO+BAIXÍSSIMO/MT	BAIXO	 943,8125	 2,6147%	 9,4381		
BAIXÍSSIMO	/	MUITO	BAIXO+BAIXO-		 36,4200	 0,1009%	 0,3642		
BAIXÍSSIMO	/	MUITO	BAIXO+BAIXO/MEDIO		 0,0725	 0,0002%	 0,0007		
MUITO	BAIXO+BAIXÍSSIMO/MTBAIXO	 1.163,2000	 3,2224%	 11,6320		
MUITO	BAIXO+MUITO	BAIXO		 3.226,5400	 8,9386%	 32,2654		
MUITO	BAIXO+BAIXO							 113,9425	 0,3157%	 1,1394		
MUITO	BAIXO+BAIXO/MÉDIO	 13,5325	 0,0375%	 0,1353		
BAIXO+MUITO	BAIXO							 2.828,7375	 7,8365%	 28,2874		
BAIXO+BAIXO													 500,8775	 1,3876%	 5,0088		
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BAIXO+BAIXO/MÉDIO							 87,8525	 0,2434%	 0,8785		
BAIXO+BAIXÍSSIMO/MUITOBAIXO	 6,9225	 0,0192%	 0,0692		
BAIXO+MÉDIO													 1,9225	 0,0053%	 0,0192		
BAIXO+ALTO														 0,0475	 0,0001%	 0,0005		
BAIXO+MÉDIO/ALTO								 0,3550	 0,0010%	 0,0036		
BAIXO	/	MÉDIO+MUITO	BAIXO	 1.109,4025	 3,0734%	 11,0940		
BAIXO	/	MÉDIO+BAIXO					 1.180,5225	 3,2704%	 11,8052		
BAIXO	/	MÉDIO+BAIXO/MÉDIO	 188,7025	 0,5228%	 1,8870		
BAIXO	/	MÉDIO+	MÉDIO					 49,5725	 0,1373%	 0,4957		
BAIXO	/	MÉDIO+MÉDIO/ALTO	 5,6375	 0,0156%	 0,0564		
BAIXO	/	MÉDIO+	ALTO						 1,0550	 0,0029%	 0,0106		
BAIXO	/	MÉDIO+MUITO	ALTO	 1,9800	 0,0055%	 0,0198		
BAIXO	/	MÉDIO+ALTÍSSIMO	 0,4825	 0,0013%	 0,0048		
MÉDIO+MUITO	BAIXO							 92,4950	 0,2562%	 0,9250		
MÉDIO+BAIXO													 1.909,7350	 5,2906%	 19,0974		
MÉDIO+BAIXO/MÉDIO							 861,1975	 2,3858%	 8,6120		
MÉDIO+MÉDIO													 353,9900	 0,9807%	 3,5399		
MÉDIO+MÉDIO/ALTO								 134,0625	 0,3714%	 1,3406		
MÉDIO+	ALTO														 150,1550	 0,4160%	 1,5016		
MÉDIO+MUITO	ALTO								 129,4850	 0,3587%	 1,2949		
MÉDIO+ALTÍSSIMO								 47,5525	 0,1317%	 0,4755		
MÉDIO	/	ALTO+BAIXO/MÉDIO	 1.844,1950	 5,1090%	 18,4420		
MÉDIO	/	ALTO+BAIXO						 920,6175	 2,5504%	 9,2062		
MÉDIO	/	ALTO+	MÉDIO						 948,0575	 2,6264%	 9,4806		
MÉDIO	/	ALTO+MÉDIO/ALTO	 1.128,8225	 3,1272%	 11,2882		
MÉDIO	/	ALTO+ALTO							 1.157,6575	 3,2071%	 11,5766		
MÉDIO	/	ALTO+MUITO	ALTO	 162,5925	 0,4504%	 1,6259		
MÉDIO	/	ALTO+MUITO	BAIXO	 1,5125	 0,0042%	 0,0151		
MÉDIO	/	ALTO+ALTÍSSIMO	 0,8775	 0,0024%	 0,0088		
ALTO+BAIXO/MÉDIO								 847,4725	 2,3478%	 8,4747		
ALTO+MÉDIO														 1.309,0725	 3,6266%	 13,0907		
ALTO+MÉDIO/ALTO									 5.060,9275	 14,0204%	 50,6093		
ALTO+ALTO															 1.098,1750	 3,0423%	 10,9818		
ALTO+BAIXO														 120,2425	 0,3331%	 1,2024		
ALTO+MUITO	ALTO									 15,2825	 0,0423%	 0,1528		
MUITO	ALTO+MÉDIO/ALTO			 1.090,7825	 3,0218%	 10,9078		
MUITO	ALTO+MÉDIO								 64,2075	 0,1779%	 0,6421		
MUITO	ALTO+BAIXO/MÉDIO		 31,7075	 0,0878%	 0,3171		
MUITO	ALTO+ALTO									 28,4050	 0,0787%	 0,2841		
MUITO	ALTO+BAIXO								 0,4550	 0,0013%	 0,0046		
ALTÍSSIMO+MÉDIO/ALTO			 0,7975	 0,0022%	 0,0080		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pelo autora, 2018. 
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Quadro 25 – Potencial de Expansão Urbana x Riscos de Enchentes 

Potencial	de	Exp.	Urbana	x	Riscos	de	Enchentes	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
ILHA	LAGUNAR																															 50,0750	 0,1387%	 0,5008		
LOCAIS	NÃO	CONSIDERADOS																				 16.194,5325	 44,8642%	 161,9453		
LOCAIS	TOTALMENTE	CONTRAINDICADOS									 2.790,1825	 7,7297%	 27,9018		
LOCAIS	INDICADOS																										 4.096,6550	 11,3491%	 40,9666		
LOCAIS	COM	PROBLEMAS																						 8.229,3875	 22,7981%	 82,2939		
LOCAIS	MAIS	ADEQUADOS																					 1.042,8275	 2,8890%	 10,4283		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pelo autora, 2018. 

 

Foi possível definir as novas classes quanto ao mapa potencial de expansão urbana, 

quando considerado também as áreas vulneráveis aos riscos, sobretudo de enchentes. Este 

cruzamento de informações que levou em consideração a vocação natural do meio físico 

para ambos os casos, risco e potencial, tendo como base a conformação geomorfológica da 

região e parâmetros básicos como altitudes e declividades, foi possível a definição das 

áreas hierarquizadas segundo critérios de indicação que as definem como locais em 

potencial ou não. 

Locais não considerados na análise, foram locais que apresentaram baixo 

potencial para a ocupação urbana e que, portanto, somaram para a categoria. Locais 

totalmente contraindicados, foram locais que apresentaram alto ou altíssimo risco. Em 

geral, são áreas situadas no entorno imediato de lagoas e rios ou na base de colinas e 

áreas montanhosas com alta probabilidade de enxurradas. Locais com problemas, são 

áreas que em geral se situam em áreas de preservação, restingas, mangues, pântanos ou 

brejos compostos essencialmente por argissolos, que são inapropriados à urbanização, por 

serem áreas ás vezes muito impermeáveis, e que não apresentam condições mínimas de 

suporte físico para construção de edificações e até mesmo de fossas sépticas, por se tratar 

de um ambiente redutor e impermeável. Além disso, ocorrem em locais de extrema 

importância para o equilíbrio ecológico da região, como é o caso de uma grande área na 

Apa da Restinga.  

Locais indicados, são aqueles representados por condições médias em se tratando 

de riscos, que certamente, demandam obras hidráulicas de drenagem, a fim de mitigar as 

consequências da impermeabilização do solo quando da nova ocupação urbana, por 

exemplo. São consideradas áreas urbanizáveis, mas com restrição. Constituem-se daquelas 

áreas de aluvião, que em geral necessitam da implantação de sistemas de macrodrenagem, 

por se tratarem de áreas que apresentam altos lençóis freáticos ou também quando for 

necessário mitigar os efeitos de um solo pouco permeável (neste caso, áreas com a 
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presença de gleissolos ou argissolos), que tornam o ambiente altamente susceptível a 

alagamentos e inundações. Podem se tratar também de locais próprios para construção, 

locais de solo residual com até 30% de declividade, no entanto, estes locais, em termos de 

riscos de desmoronamentos, quando da ocorrência de afloramentos rochosos à montante, 

será necessário avaliar a possibilidade de realizar obras de contenção, a fim de se evitar 

danos, provocados por lascas e fraturas. Locais mais adequados, constituem-se como 

áreas que apresentam baixo risco, por exemplo, áreas de solo residual com declividade até 

30%. 

 

O conjunto dos procedimentos diagnósticos aqui elaborados, que consistiu no 

levantamento do Inventário Ambiental e na realização das Avaliações, somada às monitorias 

ambientais, servirão como subsídios ao conjunto de recomendações a serem desenvolvidas 

posteriormente nesta dissertação, em relação à determinadas áreas relevantes 

selecionadas ao estudo quanto à prognósticos esperados. 
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Figura 25 – Impacto Ambiental da Expansão Urbana x Riscos de Enchentes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 26 – Estimativa de Impacto: Potencial de Urbanização x Riscos de Enchentes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5 MONITORIAS AMBIENTAIS 

 
Para fins de acompanhamento da evolução territorial de fenômenos ou ocorrências de 

interesse, tais como os desmatamentos, a agropecuária e a urbanização, foi feito um 

mapeamento sucessivo das condições de uso do solo urbano municipal de Maricá. Foram 

selecionados períodos considerados representativos, correspondentes aos anos de 1984, 

2000 e 201826.   

Este monitoramento ambiental, executado no programa VISTA SAGA/UFRJ, consistiu 

na sobreposição dos mapas gerados, permitindo assim identificar alterações na distribuição 

territorial das classes de fenômenos selecionados ao monitoramento, durante os intervalos 

mencionados. As classes (categorias) escolhidas para a investigação foram: vegetação 

florestal densa,  vegetação campestre, vegetação cultivada, brejo pântano e área urbana 

consolidada. Sendo assim, foi possível observar a evolução dos seguintes aspectos: 

supressão e regeneração florestal, alterações quanto a atividade agropecuária, crescimento 

da mancha de ocupação urbana (e retração, se houvesse), crescimento e retração das 

várzeas inundáveis e etc. 

O processo de Monitoria Ambiental foi executado em duas etapas: Simples e Múltipla. 

Com a Monitoria Ambiental Simples obteve-se os resultados quanto à categoria 

selecionada, sobre o que era, o que tornou-se, o que deixou de ser e o que permaneceu 

sendo, ou seja, permitiu a definição dos locais onde não ocorreram alterações, onde a 

categoria selecionada passou a existir ou deixou de existir e onde a categoria não existia e 

continua sem existir.  

Quanto à Monitoria Ambiental Múltipla foi possível identificar o destino dado às áreas 

que sofreram alterações, ou seja, sobre quais características ambientais incidiu uma 

determinada alteração. Esta investigação também permitiu definir o sentido da progressão 

da expansão territorial destas categorias espacialmente.  

A seguir, tem-se os resultados das investigações através da Monitoria Ambiental, 

comportando toda a região que caracteriza os limites municipais e especificamente, as 

áreas protegidas do município. 

 
  

                                                26 A escolha dos anos de 1984, 2000 e 2018, em primeiro lugar, foi devido a disponibilidade para obtenção  
das imagens de satélite para os anos selecionados. A escolha também foi em decorrência de eventos 
importantes que ocorreram nestas épocas. Em 1984, a partir de um decreto de lei, foi instituída a APA de 
Maricá, a região litorânea já havia quase toda sido parcelada, mas não necessariamente construída, 
embora tenha sido considerada área urbana em decorrência da qualidade da imagem. Já no ano 2000, a 
escolha foi devido a um novo incremento populacional, devido a duplicação da Rodovia Amaral Peixoto e o 
ano de 2018, foi escolhido por retratar a situação atual, ano de realização deste estudo.  
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5.5.1 Monitoria Simples – Vegetação Densa Florestal 
 

Os resultados a seguir, apresentam o processo de Monitoria Simples, que permitiu a 

identificação e quantificação das condições de supressão e regeneração da vegetação 

densa florestal, ao longo dos intervalos de tempo selecionados ao estudo. 

A seguir, tem-se os Quadros 26 e 27 que representam a Assinatura Ambiental para 

os monitoramentos realizados entre 1984 x 2000 e 2000 x 2018. 

 
Quadro 26 – Monitoria Simples de Vegetação Densa Florestal 1984 x 2000 

Monitoria	Simples	de	Vegetação	Densa	1984x2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	ERA	VEG.	DENSA	FLORESTAL	E	CONTINUA	NÃO	SENDO	 19.566,7500	 54,2064%	 195,6675		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL				 1.470,0675	 4,0726%	 14,7007		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL								 1.982,5850	 5,4924%	 19,8259		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 9.505,3925	 26,3331%	 95,0539		
LAGOAS																												 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
De acordo com o Quadro 26, os desmatamentos, entre os anos de 1984 e 2000, 

representaram uma área de 14,70 km², sendo assim, uma área de 4,07% em relação à área 

total do munícipio deixou de ser vegetação densa florestal. No entanto, verifica-se que a 

área de regeneração florestal foi ainda maior, representando 19,82 km² do território 

municipal (5,49%). 
 

Quadro 27 – Monitoria Simples de Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 

Monitoria	Simples	de	Vegetação	Densa	2000x2018	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	ERA	VEG.	DENSA	FLORESTAL	E	CONTINUA	NÃO	SENDO	 18.343,0125	 50,8162%	 183,4301		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL				 1.001,3050	 2,7739%	 10,0131		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL								 2.581,8975	 7,1527%	 25,8190		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL			 10.477,4450	 29,0260%	 104,7745		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Com relação ao Quadro 27, que representa o monitoramento realizado entre os anos 

2000 e 2018, verifica-se que uma quantidade menor de áreas foi desmatada em relação a 

anos anteriores, representando 10,01 km² (2,77%) da área municipal. Em relação à 

regeneração da vegetação florestal, uma área de 25,81 km² foi recuperada. A área total de 

vegetação densa florestal estimada hoje ao município é de 130,60 km², a maior parte desta 

área se mantém preservada por sua localização em áreas íngremes e montanhosas, por 

serem áreas de difícil acesso e pouco potencial para urbanização, mantém-se preservadas.  

A seguir, tem-se os mapas de Monitoria Simples elaborados, Figuras 27 e 28.  
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Figura 27 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal – 1984 x 2000 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 28 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal – 2000 x 2018 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5.2 Monitoria Simples – Área Urbana 
 

Os resultados a seguir, apresentam o processo de Monitoria Simples, que permitiu a 

identificação e quantificação das condições referentes à área urbana, ao longo dos 

intervalos de tempo selecionados ao estudo.  

A seguir, tem-se os Quadros 28 e 29 que representam a Assinatura Ambiental para 

os monitoramentos realizados entre 1984 x 2000 e 2000 x 2018. 

 
Quadro 28 – Monitoria Simples de Área Urbana 1984 x 2000 

Monitoria	Simples	de	Área	Urbana	1984x2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	ERA	ÁREA	URB.	E	CONTINUA	SEM	SER	ÁREA	URBANA	 25.802,0525	 71,4802%	 258,0205		
TORNOU-SE	ÁREA	URBANA																						 1.757,0325	 4,8676%	 17,5703		
PERMANECEU	ÁREA	URBANA		 4.965,7100	 13,7567%	 49,6571		
LAGOAS																												 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 Conforme o Quadro 28, é possível verificar que entre os anos de 1984 e 2000, o 

percentual que se tornou área urbana foi de 4,86% da área total municipal, que representa 

uma área de 17,57 km². Conforme descrito no tópico de desenvolvimento histórico do 

município, verificam-se alguns fatores indutores importantes ao novo incremento 

populacional na época: a recém construção da Ponte Rio-Niterói (1974) e da ponte do 

Boqueirão em Maricá (1979) que possibilitou a ligação da sede do município às praias, 

favoreceu assim o loteamento do solo na região das restingas, mas no entanto, somente 

entre as décadas de 80 e 90 (intervalo estudado), uma nova ocupação urbana foi 

consolidada com a efetiva construção nos lotes. Já nos anos 2000, houve a duplicação da 

Rodovia Amaral Peixoto, eixo principal de ligação de Maricá ao Rio de Janeiro e à Região 

dos Lagos, sendo assim, novos empreendedores interessados na construção civil investiram 

na região, consolidando novas áreas urbanas. Não foram verificadas áreas de retração 

quanto à área urbana no período. 

 
Quadro 29 – Monitoria Simples de Área Urbana 2000 x 2000 

Monitoria	Simples	de	Área	Urbana	2000x2018	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	ERA	ÁREA	URBANA	E	CONTINUA	SEM	SER	ÁREA	 23.191,7250	 64,2488%	 231,9173		
TORNOU-SE	ÁREA	URBANA																						 2.489,1925	 6,8959%	 24,8919		
PERMANECEU	ÁREA	URBANA		 6.718,0000	 18,6111%	 67,1800		
DEIXOU	DE	SER:	AREA	URBANA*	 4,7425	 0,0131%	 0,0474		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
*Categoria	somada	à	Lagoa	final	2018.		

	 	 	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 



 

 

153 
 
 

Conforme o Quadro 29, é possível verificar que entre os anos 2000 e 2018, o 

percentual que se tornou área urbana foi de 6,89% da área total municipal, isto representa 

um acréscimo de mais 24,89 km² de áreas urbanizadas. Dentro de alguns anos, é esperado 

para o município novos incrementos populacionais, em decorrência dos novos 

megaempreendimentos previstos, ou seja, novas áreas urbanas serão constituídas, o que 

poderá acarretar em novos impactos socioambientais. 

 Verifica-se um pequeno decréscimo de área, com relação à área urbana, no valor de 

0,0131%. Esta diferença não representa uma real retração das áreas urbanas municipais, 

isto é devido à qualidade da imagem de satélite no momento do monitoramento ambiental. 

Antes esta área era considerada urbana, no entanto, identificou-se que se tratava de áreas 

alagadiças ou canais hídricos intermitentes dentro de áreas urbanas, no ano de 2018. 

Sendo assim, este pequeno percentual foi incorporado à áreas de lagoas (categoria que 

considera lagoas, canais de ligação, e alguns corpos hídricos intermitentes27). 

A seguir, tem-se os mapas referentes às Monitorias Simples de Área Urbana para os 

anos de 1984x2000 e 2000x2018 (Figuras 29 e 30). 

 

  

                                                
27 Ser um corpo hídrico intermitente, significa ter uma condição temporária de permanência, de acordo com 
as condições climáticas e a pluviosidade durante as estações. 
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Figura 29 – Monitoria Simples: Área Urbana – 1984 x 2000 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 30 – Monitoria Simples: Área Urbana – 2000 x 2018 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5.2.1 Principais vetores de ocupação e espraiamento da mancha urbana 

 
A análise da distribuição da ocupação e uso do solo se faz necessária quanto a 

geração de subsídios ao planejamento ambiental e urbano por parte dos órgãos públicos e 

privados. É objetivo desta dissertação identificar ainda os principais vetores de ocupação e 

espraiamento da mancha urbana.  

A formação geomorfológica, a hidrografia, o solo e a vegetação sempre foram os 

principais fatores indutores com relação à conformação dos vetores de ocupação e 

expansão urbana. Durante muitos anos os vales situados entre as lagoas e montanhas 

deram lugar ao cultivo de cana-de-açúcar em grandes áreas, posteriormente estas fazendas 

foram subdivididas e porções menores do território, movidos por pequenos lavradores, 

alavancaram o cultivo dos cítricos (laranja e limão). Por fim, após a segunda guerra e queda 

na produção, houve um grande parcelamento das terras para fins imobiliários, atividade que 

perdurou durante muitos anos, movidos por outros fatores indutores da ocupação urbana 

outrora levantados (proximidade da metrópole, conjunto de riquezas naturais,...) 

Ainda com relação aos vetores de ocupação, sob a óptica histórica, a ocupação do 

território municipal se deu através de alguns vetores conhecidos: 1 – deslocamento do 

primeiro núcleo de povoamento de São José do Imbassaí (1584) para a Vila de Santa Maria 

de Maricá, em 1814; 2 – núcleos de povoamentos e manchas urbanas no entorno das 

estações ferroviárias e ao longo da linha, em função da oferta de transporte (por volta da 

década de 40); 3 – espraiamento da mancha urbana do centro/núcleo de Maricá em função 

da construção da Ponte Rio-Niterói (1974) e desenvolvimento de novos núcleos de 

povoamento; 4 – ocupação da região litorânea (1979); 5 – ocupação do entorno da Rodovia 

Amaral Peixoto, um dos vetores de ocupação mais influentes no território municipal. Sendo 

assim, novos incrementos de áreas urbanas, sobretudo, áreas industriais são esperados. 

Este tipo de expansão urbana, se acentua a cada novo trecho em duplicação na rodovia. 6 – 

novas ocupações urbanas por condomínios residenciais, voltados a renda média/alta, na 

Rodovia Estadual RJ-114. 

Este é o vetor mais recente identificado e que merece especial relevância. Trata-se 

de novas ocupações urbanas do tipo condomínio residencial ao longo da rodovia RJ-114, 

que interliga o município de Maricá ao município vizinho de Itaboraí, onde está localizado o 

COMPERJ. Vale citar, em relação ao Complexo Petroquímico COMPERJ, o grau de 

incertezas quanto à sua instalação, uma vez que as obras foram paralisadas, já que a 

justiça anulou as licenças ambientais que a Petrobrás possuía para a construção do 

Complexo. No entanto, verifica-se que a rodovia consiste ainda em um importante eixo de 

ocupação. Neste eixo, há a presença de condomínios residenciais, dotados de infraestrutura 

ainda incipientes.  
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Outras situações também podem ser constatadas no território, mas em geral, a 

conformação urbana se configura em loteamentos e condomínios dispersos pelo território. 

Verifica-se que o município apresenta grande área urbana de ocupação rarefeita e 

pulverizada. O solo municipal apresenta regiões parceladas em bairros e condomínios 

fechados. Possui ainda um enorme estoque de lotes, ainda não edificados, que pode chegar 

à 150.000 unidades. Este fator contribui também para esta ocupação pulverizada do solo 

urbano.  

Vale citar ainda, que algumas ações por parte da administração pública municipal, 

com relação ao re-parcelamento de lotes, prática comum vista nos últimos anos, pode 

acarretar em sérios impactos ambientais, pela estimulação do adensamento em áreas mais 

valorizadas, não considerando as áreas livres e não impermeabilizadas intra-lotes que são 

essenciais para a infiltração de águas das chuvas no solo, evitando alagamentos. Outro 

fator importante, é a falta de infraestruturas urbanas básicas, como o saneamento, que 

nestas regiões se encontram subdimensionadas com relação à nova demanda.  

Chega-se a conclusão que a forma como vem se constituindo o território, de forma 

desordenada e sem levar em consideração fatores importantes no planejamento de uso e 

ocupação do solo, como a garantia de infraestruturas mínimas que atendam as demandas 

urbanas, um equilíbrio entre o adensamento e a baixa densidade ocupacional do território, 

que leva a essa ocupação rarefeita do território, ou ações que contemplam os interesses de 

uns poucos agentes do mercado imobiliário, em detrimento da grande maioria de habitantes 

da cidade, enfim, uma série de novas medidas necessitam ser consideradas se desejamos 

alcançar a sustentabilidade ambiental e sobretudo, a qualidade de vida. 

 

Tendo em vista o histórico abordado e as novas áreas edificadas, foi realizada uma 

análise que quantificou as áreas urbanas no entorno imediato das Rodovias Estaduais 

(incluindo a Rod. Amaral Peixoto e a RJ-114). Foi feito um buffer de 500m que delimitou a 

região e foi possível a extração da Assinatura Ambiental que quantificou as classes no 

interior da área (Quadro 30). De forma qualitativa, foi realizado um mapeamento que auxiliou 

na observação do fenômeno da urbanização ao longo dos anos monitorados (Figura 31).  
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Figura 31 – Expansão urbana ao longo das principais rodovias estaduais 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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Quadro 30 – Áreas Urbanas 1984, 2000, 2018 em Rodovias Estaduais 

Assinatura	-	Áreas	Urbanas	1984,	2000,	2018	em	Rodovias	Estaduais	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área		Km²		
SOLO	EXPOSTO																															 85,1700	 0,2359%	 0,8517		
ÁREA	URBANA	EM	1984																								 3.913,0625	 10,8405%	 39,1306		
ÁREA	URBANA	EM	2000																								 1.275,3625	 3,5332%	 12,7536		
ÁREA	URBANA	EM	2018																								 1.951,6225	 5,4066%	 19,5162		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE																								 6.089,5850	 16,8702%	 60,8959		
VEGETAÇÃO	CULTIVADA																								 60,6200	 0,1679%	 0,6062		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL																		 12.241,9175	 33,9142%	 122,4192		
VEGETAÇÃO	BREJO	PANTANO																				 352,0425	 0,9753%	 3,5204		
VEGETAÇÃO	RESTINGA																									 250,0775	 0,6928%	 2,5008		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS																						 224,2375	 0,6212%	 2,2424		
EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHOSO																	 50,2700	 0,1393%	 0,5027		
PEDREIRA																																		 0,0225	 0,0001%	 0,0002		
MOVIMENTO	DE	TERRA																								 37,9750	 0,1052%	 0,3798		
EROSÃO																																				 58,6950	 0,1626%	 0,5870		
TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO															 731,7975	 2,0273%	 7,3180		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL													 313,3450	 0,8681%	 3,1335		
SOLO	EXPOSTO+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 59,2625	 0,1642%	 0,5926		
ÁREA	URBANA	EM	1984+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 1.050,2025	 2,9094%	 10,5020		
ÁREA	URBANA	EM	2000+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 479,3725	 1,3280%	 4,7937		
ÁREA	URBANA	EM	2018+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 537,5700	 1,4892%	 5,3757		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 1.684,4850	 4,6666%	 16,8449		
VEGETAÇÃO	CULTIVADA+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 13,4850	 0,0374%	 0,1349		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTAD.	 817,4250	 2,2645%	 8,1743		
VEGETAÇÃO	BREJO	PANTANO+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTAD.	 4,3675	 0,0121%	 0,0437		
VEGETAÇÃO	RESTINGA+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 1,1875	 0,0033%	 0,0119		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTAD.	 5,2350	 0,0145%	 0,0524		
PEDREIRA+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 0,7825	 0,0022%	 0,0078		
MOVIMENTO	DE	TERRA+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 18,1450	 0,0503%	 0,1815		
EROSÃO+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 3,0200	 0,0084%	 0,0302		
TERRENO	SUJ.	À	INUND.+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 91,3425	 0,2530%	 0,9134		
ELEM.	FISIOG.	NATURAL+ATÉ	500	METROS	DE	ROD.	ESTADUAIS	 1,9725	 0,0055%	 0,0197		
ILHAS	COSTEIRAS																											 0,0025	 0,0000%	 0,0000		
LAGOAS																												 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme é possível verificar no Quadro 30, os valores em (km2) correspondentes às 

áreas urbanas que fazem parte do entorno imediato das rodovias estaduais (até 500m), são: 

até 1984, corresponde ao valor de 10,50 km2; em 2000, tem-se o acréscimo de 4,7937 km2 

e em 2018, um novo acréscimo de 5,37 km2. Através do mapa (Figura 31) evidencia-se 

também a forma pulverizada, rarefeita e dispersa em como tem se dado a produção do solo 

urbano, incluindo as Rodovias Estaduais.  
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5.5.3 Monitoria Múltipla – Deixou de ser: Vegetação Densa 
Florestal 

 
 

A seguir, tem-se o processo de Monitoria Ambiental Múltipla, que permitiu identificar 

o destino dado às áreas que sofreram alterações ao longo dos anos estudados. Sendo 

assim, foi possível representar de forma qualitativa a distribuição espacial das novas 

categorias (Figuras 32 e 33), além de quantificar suas áreas e percentuais em relação à 

área total do município. 

A seguir, tem-se os Quadros 31 e 32, que representam o destino dado à Vegetação 

Densa Florestal, entre os anos de 1984x2000 e 2000x2018, com possibilidades de tornar-se 

categorias como: solo exposto, vegetação campestre, área urbana e etc. 

O primeiro quadro, com relação à monitoria ambiental realizada para o intervalo 

entre 1984x2000, apresenta os seguintes resultados: 

 
Quadro 31 – Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa 1984 x 2000 

Monitoria	Múltipla:	Deixou	de	ser	-	Vegetação	Densa	1984x2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
TORNOU-SE	SOLO	EXPOSTO	 10,3350	 0,0286%	 0,1034		
TORNOU-SE	ÁREA	URBANA		 227,4750	 0,6302%	 2,2748		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 1.232,2575	 3,4138%	 12,3226		
NÃO	MONITORADO																													 31.054,7275	 86,0319%	 310,5473		
LAGOAS																												 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Com relação ao Quadro 31, da Monitoria ambiental realizada para os anos de 

1984x2000, verifica-se que a maior parte de Vegetação Florestal que foi desmatada, tornou-

se Vegetação Campestre, apresentando 12,32 km2, o somatório de área total. 

Possivelmente, o uso dado a estas áreas foi voltado às atividades agropastoris. 

 

A seguir, tem-se o mapa da Monitoria Ambiental Múltipla que contempla a situação 

levantada para o ano de 1984x2000, representado pela Figura 32 e a seguir, tem-se o 

quadro que apresenta os quantitativos em relação ao intervalo de 2000x2018 (Quadro 32). 
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Figura 32 – Monitoria Múltipla- deixou de ser: Vegetação Densa Florestal (1984 x 2000) 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018  
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Quadro 32 – Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa 2000 x 2018 

Monitoria	Múltipla:	Deixou	de	ser	-	Vegetação	Densa	2000x2018	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
TORNOU-SE	SOLO	EXPOSTO	 8,0025	 0,0222%	 0,0800		
TORNOU-SE	ÁREA	URBANA	 349,6800	 0,9687%	 3,4968		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 625,2625	 1,7322%	 6,2526		
NÃO	MONITORADO																													 31.402,4800	 86,9953%	 314,0248		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	BREJO	PÂNTANO	 0,3825	 0,0011%	 0,0038		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	CULTIVADA	 13,1825	 0,0365%	 0,1318		
TORNOU-SE	EROSÃO	 1,8225	 0,0050%	 0,0182		
TORNOU-SE	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO	 1,7325	 0,0048%	 0,0173		
TORNOU-SE	LAGOA	 1,1150	 0,0031%	 0,0112		
LAGOAS																										 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

Verifica-se no Quadro 32, que um somatório de áreas referente a 3,49 km2 deixou de 

ser Vegetação Florestal e tornou-se Área Urbana (0,96%). Outros 6,25 km2 tornaram-se 

Vegetação Campestre. 

De forma a visualizar uma situação relevante e específica no mapa (Figura 33), foi 

circulada de vermelho uma região que se encontra localizada ao longo da Rodovia RJ-114, 

a qual uma extensa área de vegetação florestal deu lugar à uma área urbana. Grandes 

empreendimentos imobiliários, principalmente condomínios residenciais, tem sido 

construídos nesta região, que ainda conserva atividades rurais, mas é favorecida pela oferta 

de enormes áreas ainda não edificadas. Conforme dito, são grandes os impactos causados 

por este tipo de ocupação, primeiramente, com relação aos desmatamentos, afetando 

também a fauna existente, além disso, os condomínios demandam uma série de recursos 

como o abastecimento de água e saneamento, que não são contemplados nos projetos e os 

órgãos responsáveis não são ainda capazes de fornecer, portanto, uma série de impactos 

ambientais tem ocorrido. 

A seguir, tem-se o mapa da Monitoria Ambiental Múltipla que contempla a situação 

levantada para o ano de 2000x2018, representado pela Figura 33. 
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Figura 33 – Monitoria Múltipla- deixou de ser: Vegetação Densa Florestal (2000 x 2018) 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5.4 Monitoria Múltipla – Tornou-se: Vegetação Densa Florestal 
 

Também demonstrou ser interessante, realizar uma investigação sobre quais 

categorias ambientais, novas áreas verdes foram reconstituídas. 

A seguir, apresentam-se os Quadros 33 e 34, que contemplam as situações 

levantadas para os intervalos entre 1984x2000 e 2000x2018. 

 
Quadro 33 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa 1984 x 2000 

Monitoria	Múltipla:	Tornou-se	-	Vegetação	Densa	1984x2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	MONITORADO																													 30.542,2100	 84,6120%	 305,4221		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 1.973,8575	 5,4682%	 19,7386		
DEIXOU	DE	SER:	SOLO	EXPOSTO		 8,5300	 0,0236%	 0,0853		
DEIXOU	DE	SER:	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO		 0,1975	 0,0005%	 0,0020		
LAGOAS																									 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Verifica-se no Quadro 33, que representa a situação de 1984x2000, que grande 

parte de área com Vegetação Campestre foi regenerada e tornou-se Vegetação Densa, um 

valor que corresponde à 19,73km2. 

 
Quadro 34 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa 2000 x 2018 

Monitoria	Múltipla:	Tornou-se	-		Vegetação	Densa	2000x2018	
Cat.	-	Legendas	 Área		Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
NÃO	MONITORADO																													 29.821,7625	 82,6162%	 298,2176		
DEIXOU	DE	SER:	SOLO	EXPOSTO		 5,4150	 0,0150%	 0,0542		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 2.402,3425	 6,6553%	 24,0234		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	BREJO	PÂNTANO	 18,8975	 0,0524%	 0,1890		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	RESTINGA		 131,7950	 0,3651%	 1,3180		
DEIXOU	DE	SER:	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO		 23,4475	 0,0650%	 0,2345		
LAGOAS																			 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Com relação ao Quadro 34, que representa a situação do intervalo analisado entre 

2000x2018, a maior área registrada, um valor de 24,02 km2, também deixou de ser 

Vegetação Campestre e tornou-se Vegetação Densa. Destacam-se as novas regenerações 

florestais em áreas antes de brejo, áreas alagáveis e áreas de restinga, que podem 

representar a reconstituição de áreas vegetativas pertencentes a um ecossistema 

específico. A seguir, tem-se os mapas representativos destas situações (Figuras 34 e 35). 

Observa-se que grande parte das áreas regeneradas quanto às florestas fazem parte de 

Unidades de Conservação Ambiental.   
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Figura 34 – Monitoria Múltipla- tornou-se: Vegetação Densa Florestal (1984 x 2000) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Figura 35 – Monitoria Múltipla- tornou-se: Vegetação Densa Florestal (2000 x 2018) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5.5 Monitoria Múltipla – Tornou-se: Área Urbana 
 

Os resultados a seguir, apresentam o processo de Monitoria Ambiental Múltipla, que 

permitiu a identificação das categorias que se tornaram áreas urbanas no município. De 

forma satisfatória foi possível quantificar estas novas áreas, representadas nos Quadros 35 

e 36, que retratam a situação existente nos intervalos entre 1984x2000 e 2000x2018. 
 

Quadro 35 – Monitoria Múltipla: Tornou-se – Área Urbana 1984 x 2000 

Monitoria	Múltipla:	Tornou-se	-	Área	Urbana	1984x2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Ha				 %	Área	Asn.		 Área		Km²		
NÃO	MONITORADO																													 30.767,7625	 85,2369%	 307,6776		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 1.472,0050	 4,0779%	 14,7201		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 227,4750	 0,6302%	 2,2748		
DEIXOU	DE	SER:	SOLO	EXPOSTO	 57,5525	 0,1594%	 0,5755		
LAGOAS																											 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
 Verifica-se que grande parte da área composta por Vegetação Campestre foi 

transformada em Área Urbana, um valor que corresponde a 14,72 km2 de área. Somado a 

isto, houve uma perda direta de Vegetação Densa Florestal para ocupação urbana, que 

representou 2,27 km2 de área. A seguir, tem-se a situação referente aos anos 2000x2018. 
 

Quadro 36 – Monitoria Múltipla: Tornou-se – Área Urbana 2000 x 2018 

Monitoria	Múltipla:	Tornou-se	-	Área	Urbana		2000x2018	
Cat.	-	Legendas	 Área		Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
DEIXOU	DE	SER:	SOLO	EXPOSTO		 44,5775	 0,1235%	 0,4458		
NÃO	MONITORADO																													 29.914,4675	 82,8730%	 299,1447		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE		 1.903,1925	 5,2725%	 19,0319		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 349,6800	 0,9687%	 3,4968		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	BREJO	PÂNTANO	 155,4450	 0,4306%	 1,5545		
DEIXOU	DE	SER:	VEGETAÇÃO	RESTINGA	 14,0775	 0,0390%	 0,1408		
DEIXOU	DE	SER:	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO		 21,5800	 0,0598%	 0,2158		
DEIXOU	DE	SER:ALAGADO	 0,6400	 0,0018%	 0,0064		
LAGOA																				 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Verifica-se no Quadro 36, que cerca de 19,03 km2 de áreas de Vegetação 

Campestre, deram lugar à novas áreas edificadas. Também uma área e percentual 

considerável de Vegetação Densa Florestal transformou-se em áreas urbanas, um valor de 

3,49 km2. Outras categorias como áreas de brejo pântano, terrenos sujeitos à inundação e 

até áreas de restinga, tiveram alterações ao longo dos anos, em geral são áreas que 

sofreram com o parcelamento especulativo do solo, considerando-se como áreas urbanas.  

A seguir, tem-se os mapas representativos destas situações (Figuras).   
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Figura 36 – Monitoria Múltipla- tornou-se: Área Urbana (1984 x 2000) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 37 – Monitoria Múltipla- tornou-se: Área Urbana (2000 x 2018) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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5.5.6 Monitoria Simples e Múltipla em Unidades de Conservação 
 

Devido à importância das Unidades de Conservação no município, foram levantados 

os valores específicos quantitativos em relação à perda de vegetação florestal na região 

(Monitorias Simples) e também, caso houvesse perdas, quais foram os novos usos dados à 

esta categoria (Monitorias Múltiplas). O município apresenta três áreas de proteção 

ambiental relevantes e que foram consideradas nesta investigação: a Unidade de Uso 

Sustentável - APA da Restinga de Maricá; a Unidade de Conservação Estadual de Proteção 

Integral do PESET – Parque Estadual da Serra da Tiririca; e a Unidade de Conservação 

Municipal e a REVIS, área de Refúgio da Vida Silvestre.  

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, abrange diferentes ecossistemas, 

além de remanescentes de mata atlântica como a vegetação de restinga, floresta ombrófila 

a paludosa, além de falésias de arenitos dos tabuleiros litorâneos. É uma paisagem única 

com poucas ocorrências na paisagem fluminense. Guarda ainda uma série de espécies 

animais e vegetais ameaçadas de extinção.  

O Parque Estadual da Serra da Tiririca, fica localizado entre os limites de Niterói, 

Maricá e São Gonçalo. Esta Unidade de Conservação Estadual (UCE), apresenta um relevo 

bastante acidentado, com importantes afloramentos rochosos e cobertura florestal em 

estágios diversos de sucessão, além disso, apresenta ainda uma área marinha limitada por 

costões rochosos adjacentes. O parque foi criado através de proposições por ações 

comunitárias, em virtude de ser um valioso ambiente natural que apresenta muitas espécies 

migratórias e ameaçadas de extinção. 

O município apresenta ainda a Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de 

Maricá. Esta Unidade de Conservação Municipal (UCM) faz parte de um conjunto de áreas 

que engloba o Monumento Natural Municipal da Pedra de Inoã, o Monumento Natural 

Municipal da Pedra de Itaocaia e o Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de 

Maricá. A ARIE do Espraiado que é uma Área de Relevante Interesse Ecológico da 

Cachoeira do Espraiado, faz parte também da Unidade de Conservação Municipal. Esta 

área em especial, foi criada para garantir a proteção deste local que apresenta uma queda 

d’água com três metros de altura e que é utilizada para banhos pela comunidade local e 

pelos veranistas e turistas. 

O percentual da área municipal que corresponde às Unidades de Conservação 

somam 32,9% do território, ou seja, 119 km2 de ecossistemas que se espera conservar, 

sendo assim, o município possui um Plano de Manejo integrado das Áreas Naturais 

Protegidas. O plano gerencia o ecossistema dos patrimônios naturais e culturais, os usos 

públicos e a implantação e manutenção das instalações das Unidades de Conservação. 

A seguir, tem-se os resultados das monitorias simples e múltipla realizadas nos 

intervalos de tempo entre os anos 2000 e 2018.  
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5.5.6.1 Monitoria Simples e Múltipla – Supressão de Vegetação Densa 
Florestal nas Unidades de Conservação 

 

Grande parte do território municipal é delimitado como Área de Proteção Ambiental, 

no entanto, é possível verificar que o espraiamento da mancha urbana começa a avançar 

sobre estas áreas, principal nas áreas do entorno das lagoas. Conforme dito, alguns novos 

empreendimentos imobiliários são previstos, sobretudo nas áreas de restinga, em conflito 

com os interesses que determinam a área de proteção. Verifica-se que algumas vias 

públicas já ocupam espaços dentro da área de proteção da restinga, a fim de facilitar o 

acesso à região litorânea já urbanizada. Infelizmente, é previsto o asfaltamento destas vias 

nos planos municipais, que certamente trarão novos impactos ambientais, a partir do 

aumento da circulação de veículos, trazendo prejuízos para a fauna e flora. 

 A seguir, tem-se os resultados que revelam especificamente a perda de vegetação 

florestal nestas regiões tão relevantes ao município (Quadros 37, 38 e 39). 

 

5.5.6.1.1 Área de Proteção Ambiental da Restinga de Maricá 
 

Quadro 37 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na APA 

Monitoria	Simples	APA	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	APA																												 531,3825	 58,3538%	 5,3138		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL			 134,6725	 14,7891%	 1,3467		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL		 211,7075	 23,2487%	 2,1171		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 2,9725	 0,3264%	 0,0297		
LAGOAS																												 29,8875	 3,2821%	 0,2989		

Total			 910,6225	 100%	 9,106225	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Quadro 38 – Monitoria Múltipla: DS - Vegetação Restinga 2000 x 2018 na APA 

Monitoria	Múltipla	APA	–	Deixou	de	ser	Vegetação	Restinga	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
TORNOU-SE:	ÁREA	URBANA	 7,745	 0,85%	 0,0775		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE	 0,0225	 0,00%	 0,0002		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 48,485	 5,32%	 0,4849		
TORNOU-SE	BREJO	PANTANO	 0,205	 0,02%	 0,0021		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL														 148,0175	 16,25%	 1,4802		
TORNOU-SE	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO	 0,9675	 0,11%	 0,0097		
NÃO	MONITORADO																												 704,755	 77,39%	 7,0476		
TORNOU-SE	LAGOA	 0,425	 0,05%	 0,0043		

Total			 910,6225	 100%	 9,106225	
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Quadro 39 – Monitoria Múltipla: DS - Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na APA 

Monitoria	Múltipla	APA	–	Deixou	de	ser	Vegetação	Densa	Florestal	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 		Área.	Km²		
OUTROS	USOS	APA																												 877,7625	 96,3915%	 8,7776		
TORNOU-SE:	ÁREA	URBANA																 0,1900	 0,0209%	 0,0019		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE								 2,7200	 0,2987%	 0,0272		
TORNOU-SE:	TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO	 0,0625	 0,0069%	 0,0006		
LAGOAS																											 29,8875	 3,2821%	 0,2989		

Total			 910,6225	 100%	 9,106225	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Verifica-se através dos quadros 38 e 39, que um percentual baixo (0,32% da área da 

APA) deixou de ser Vegetação Florestal Densa, nos últimos dezoito anos na APA de Maricá. 

Além disso, 14,78% tornou-se Vegetação Florestal. Apenas um percentual de 0,02% tornou-

se Área Urbana e 0,29% tornou-se Vegetação Campestre. Por fim, um percentual de 0,85% 

deixou de ser Vegetação de Restinga e tornou-se Área Urbana.  

 

5.5.6.1.1 Unidade de Conservação Estadual 
 

Quadro 40 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na UCE 

Monitoria	Simples	UCE	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 	Área		Km²		
OUTROS	USOS	UCE																												 104,2425	 13,0153%	 1,0424		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL				 40,6125	 5,0707%	 0,4061		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL			 644,5625	 80,4778%	 6,4456		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 11,3400	 1,4159%	 0,1134		

Total			 800,7575	 100%	 8,007575	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

Quadro 41 – Monitoria Múltipla: DS - Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na UCE 

Monitoria	Múltipla	UCE	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	EM	UCE																									 789,4175	 98,5638%	 7,8942		
TORNOU-SE:	ÁREA	URBANA																 5,3025	 0,6621%	 0,0530		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE								 6,0075	 0,7501%	 0,0601		
TORNOU-SE:	EROSÃO																			 0,0200	 0,0025%	 0,0002		
TORNOU-SE:	SOLO	EXPOSTO															 0,0100	 0,0012%	 0,0001		

Total			 800,7575	 100%	 8,007575	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Verifica-se através dos Quadros 40 e 41, que um percentual baixo, que representa 

1,41% da área da Unidade de Conservação Estadual, deixou de ser Vegetação Florestal 

Densa. Destes, um valor de 0,66% tornou-se Área Urbana. E 0,75% tornou-se Vegetação 

Campestre. 
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5.5.6.1.1 Unidade de Conservação Municipal 

 
Quadro 42 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na UCM 

Monitoria	Simples	UCM	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	UCM																												 1.640,2200	 18,2264%	 16,4022		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL				 695,4500	 7,7280%	 6,9545		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 6.449,5525	 71,6686%	 64,4955		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 213,6650	 2,3743%	 2,1367		

Total			 8.998,8875	 100%	 89,988875	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Quadro 43 – Monitoria Múltipla: DS - Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na UCM 

Monitoria	Múltipla	UCM	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	NA	UCM																									 8.785,3400	 97,6243%	 87,8534		
TORNOU-SE:	ÁREA	URBANA															 3,3250	 0,0369%	 0,0333		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE								 206,2875	 2,2923%	 2,0629		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CULTIVADA							 1,8725	 0,0208%	 0,0187		
TORNOU-SE:	EROSÃO																				 0,6175	 0,0069%	 0,0062		
TORNOU-SE:	SOLO	EXPOSTO																 1,4450	 0,0161%	 0,0145		

Total			 8.998,8875	 100%	 89,988875	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Verifica-se através dos Quadros 42 e 43, que um percentual de 2,37% da área 

pertencente à Unidade de Conservação Municipal, deixou de ser Vegetação Florestal 

Densa. No entanto, 7,72% tornou-se Vegetação Florestal. Das áreas que antes eram 

Vegetação Florestal Densa, apenas um percentual de 0,03% tornou-se Área Urbana e 

2,29% tornou-se Vegetação Campestre. Já 0,02% tornou-se Vegetação Cultivada.  

 

5.5.6.1.1 Refúgio da Vida Silvestre 
 

 
Quadro 44 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na REVIS 

Monitoria	Simples	REVIS	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	REVIS																										 1.241,8650	 35,4170%	 12,4187		
TORNOU-SE	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 360,7350	 10,2879%	 3,6074		
PERMANECEU	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 1.753,7275	 50,0149%	 17,5373		
DEIXOU	DE	SER	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL	 149,5200	 4,2642%	 1,4952		

Total			 3.505,8475	 100%	 35,058475	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Quadro 45 – Monitoria Múltipla: DS - Vegetação Densa Florestal 2000 x 2018 na REVIS 

Monitoria	Múltipla	REVIS	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
OUTROS	USOS	REVIS																										 3.356,4900	 95,7245%	 33,5649		
TORNOU-SE:	ÁREA	URBANA														 16,3825	 0,4672%	 0,1638		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CAMPESTRE						 127,8550	 3,6463%	 1,2786		
TORNOU-SE:	VEGETAÇÃO	CULTIVADA					 1,7850	 0,0509%	 0,0179		
TORNOU-SE:	EROSÃO																			 0,4175	 0,0119%	 0,0042		
TORNOU-SE:	SOLO	EXPOSTO													 2,9175	 0,0832%	 0,0292		

Total			 3.505,8475	 100%	 35,058475	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

Verifica-se através dos Quadros 44 e 45, que um percentual de 4,26% da área 

pertencente ao Refúgio de Vida Silvestre, deixou de ser Vegetação Densa Florestal. No 

entanto, 10,28% tornou-se Vegetação Florestal. Das áreas que antes eram Vegetação 

Florestal Densa, um percentual de 0,46% tornou-se Área Urbana e 3,64% tornou-se 

Vegetação Campestre. Já 0,05% tornou-se Vegetação Cultivada.  

 

5.5.7 Considerações quanto ao processo de monitoria 
 
 
 Através da Monitoria Ambiental, foi possível identificar de forma qualitativa e 

quantitativa, as seguintes situações: áreas em que ocorreu a ampliação das florestas;  áreas 

onde se deu a transformação dos usos agrícolas; áreas onde houve alterações no contorno 

das lagoas, como o crescimento ou retração de várzeas inundáveis e as áreas de aterro em 

detrimento da expansão urbana; e o crescimento dos núcleos urbanos, também permitindo 

observar em outros locais o processo pulverizado de espraiamento da mancha urbana. 

Pode-se dizer que a Monitoria Ambiental permitiu uma análise mais aprofundada em 

termos de utilização do solo urbano municipal, confirmando que esta tem correspondido 

historicamente aos diferentes ciclos econômicos experimentados pelo município, com suas 

respectivas levas de ocupação e desocupação. 

Algumas situações mais críticas merecem ser citadas e analisadas. Com o processo 

de monitoria, foi identificado que a área que corresponde à Lagoa Brava, corpo d’água 

próximo ao canal da Costa (situada no distrito de Itaipuaçu), veio sofrendo inúmeras 

alterações em decorrência do avançado processo de especulação imobiliária do solo, não 

representando hoje mais um corpo d’água permanente, tornando-se apenas uma área de 

alagadiço (categorizada no mapa de uso do solo como terreno sujeito à inundação). A 

Lagoa de Maricá, apresenta também uma situação crítica. Esta vem sofrendo com os 

reflexos da ocupação urbana em seu entorno, além dos aterros constantes em sua orla, vem 
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sendo degradada pela poluição provocada pelo lançamento de esgotos, situação esta que é 

agravada por sua baixa profundidade. Também pode-se observar outras alterações 

ambientais que incidem sobre o complexo lagunar, como algumas obras hidráulicas para a 

construção de canais artificiais de ligação com o mar. Estas alterações tiveram como 

consequências inclusive o decaimento da produtividade pesqueira pela degradação da 

qualidade da água nas lagoas. A pesca ainda é uma atividade que sustenta algumas 

comunidades que vivem exclusivamente da mesma. 

Com relação às áreas de vegetação densa florestal monitoradas nestes intervalos 

selecionados ao estudo, pode-se dizer que a constatação do aumento da área revestida por 

florestas, foi um fator surpreendente e positivo. O aumento progressivo desta categoria é 

devido à regeneração florestal de antigas áreas de lavouras, que tiveram suas áreas 

ocupadas por florestas secundárias. Conforme descrito anteriormente, no tópico de 

caracterização histórica do município, isto é devido ao decaimento das atividades de 

agricultura (cítricos) ao longo das últimas décadas, a qual ocasionou o abandono de muitas 

áreas de antigos cultivos que atualmente foram retomadas por florestas secundárias.  

As alterações que puderam ser observadas com relação ao uso do solo, com exceção 

do aumento das áreas de florestas, vem correspondendo aos modelos de ocupação 

dominantes na região costeira fluminense. Por fim, esta é uma região que pela proximidade 

da metrópole do Rio de Janeiro, além da diversidade de recursos naturais existentes, é 

atrativo à ocupação urbana e por tanto, é alvo de inúmeros impactos socioambientais. 
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6 PÓS-AVALIAÇÕES AMBIENTAIS: INFORMAÇÕES E 
CONTRIBUIÇÕES 

6.1 PROGNÓSTICOS - CENÁRIOS AMBIENTAIS PREVISTOS 

 

O levantamento do conjunto de informações espaço-temporais durante a etapa de 

diagnóstico ambiental (inventários e avaliações simples e complexas), que retratou a 

situação atual e as situações futuras estimadas em relação ao uso e a ocupação do solo 

municipal, poderá servir como base à previsão de cenários ambientais hipotéticos, em uma 

nova etapa de prognose ambiental. A elaboração da base de dados, que é um conjunto de 

registros e as análises ambientais que identificaram áreas problemáticas de riscos no 

território, assim como o potencial para a expansão urbana e outros potenciais que poderão 

ainda ser levantados, contribuirão sobremaneira para a elaboração de uma base 

prognóstica. Trata-se, portanto, da criação de cenários prospectivos com a consideração de 

futuras situações ambientais prováveis. Esta é uma etapa importante, que poderá fornecer 

subsídios essenciais à novos planos de ação e recomendações, quanto ao contínuo 

planejamento urbano municipal. 

Vale citar, que o conjunto dos procedimentos diagnósticos nesta dissertação 

realizados, são resultados fundamentais que embasam o planejamento territorial, no 

entanto, para a realização de um prognóstico ambiental efetivo, muitas etapas ainda 

requerem ser realizadas, como a definição de cenários prospectivos e unidades de manejo 

ambiental, que poderão conduzir a um novo zoneamento de uso do solo municipal. Neste 

estudo, não foi possível alcançar o nível de realização destas proposições mais complexas, 

devido ao tempo de finalização do trabalho, mas vale deixar esclarecido que este é um 

trabalho perfeitamente possível de vir a ser viabilizado, a depender do interesse da 

administração pública municipal em reformular inclusive uma série de diretrizes estipuladas 

no Plano Diretor, a fim de conduzir a uma gestão municipal mais eficaz. 

 
 

6.2 ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE ECONÔMICO E 

AMBIENTAL – NOVOS EMPREENDIMENTOS PREVISTOS 

 

A seguir, tem-se a análise ambiental específica de regiões que comportarão novos 

empreendimentos previstos ao município nos próximos anos, na qual uma série de 

recomendações puderam ser descritas. 
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Para esta análise, foram definidos alguns recortes espaciais de áreas de interesse, por 

sua situação peculiar e aptidões geoambientais. Isto possibilitou, a descrição de algumas 

recomendações e indicativos de ação, quanto aos conflitos de interesse, problemas 

ambientais mais recorrentes a serem mitigados e que, por sua vez, devem ser 

continuamente monitorados, além da indicação de áreas que necessitam manutenção, 

preservação e conservação. As áreas selecionadas ao estudo correspondem as seguintes: 

área prevista ao empreendimento no bairro de Cajueiros, a Área de Proteção Ambiental da 

Restinga de Maricá e o Bairro de Jaconé (que inclui a área de interesse para implantação do 

Porto Naval). Todas estas áreas serão descritas e analisadas tendo em vista os 

levantamentos e avaliações realizadas e também levando em consideração os futuros 

megaempreendimentos esperados para estas regiões. 

Conforme dito, o município de Maricá, tem apresentado um forte crescimento urbano e 

populacional nos últimos anos, apoiado, entre outros fatores, pelos novos investimentos 

voltados à indústria petrolífera, sua nova e preponderante atividade econômica. A 

implantação do COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em Itaboraí e outros 

megaempreendimentos industriais e urbanos previstos, como o Porto Naval em Jaconé, o 

emissário do COMPERJ, o empreendimento residencial imobiliário de capital luso-espanhol 

previsto para a Área de Proteção Ambiental da Restinga (remanescente único no município), 

tem impulsionado uma série de intervenções no território em virtude da valorização do solo 

urbano municipal.  

O município ainda apresenta limitada infraestrutura de saneamento básico, embora 

recentemente a administração pública municipal anunciou uma série de novos 

investimentos, contemplando novas estações de tratamento de esgotos e a construção de 

uma barragem em Tanguá, município vizinho, que promete a captação e o fornecimento de 

água à população. Tais medidas se fazem extremamente necessárias e urgentes, uma vez 

que um contingente populacional extra é esperado nos próximos anos, tendo em vista os 

grandes empreendimentos previstos. Além disso, preconiza-se que o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMBS) seja implementado em parceria com a CEDAE e com 

participação pública, a fim de assegurar metas ambientais de curto, médio e longo prazos, 

conforme prevê a Lei Federal do Saneamento Básico (Lei n.11.445/2007, BRASIL, 2007). 

 A Figura 28, corresponde ao mapeamento de novos empreendimentos, alguns em 

fase de conclusão e outros a serem implantados. O registro dos empreendimentos que se 

dividem entre os seguimentos imobiliários e industriais, foi importante para a identificação de 

possíveis impactos ambientais provenientes de tais intervenções. Isto auxiliará na 

formulação de uma série de medidas, com relação as áreas de implantação dos mesmos.  
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Figura 38 – Influências e Impactos de Grandes Empreendimentos Previstos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  



 

 

179 

6.2.1 Recomendações – Áreas de relevante interesse econômico 
e ambiental 

 
A seguir, tem-se o Quadro 46, contendo a Assinatura Ambiental para as áreas 

selecionadas ao estudo. O conjunto destas informações serviram como alicerce às análises 

e às novas proposições, descritas nos tópicos correspondentes a cada região. 

 
Quadro 46 – Assinatura Ambiental para Cajueiros, APA Restinga de Maricá e Jaconé 
Cajueiros	 (%)	 Apa	Restinga	de	Maricá	 (%)	 Jaconé	 (%)	

Altitude	
0-25	 89,56%	 0-25	 88,58%	 0-25	 48,48%	
25-50	 8,99%	 25-50	 10,14%	 25-50	 6,69%	
50-100	 1,46%	 50-100	 1,28%	 50-100	 8,78%	

		 		 		 		 100-200	 13,11%	
		 		 		 		 200-300	 9,99%	
		 		 		 		 300-400	 7,64%	
		 		 		 		 400-500	 4,01%	
		 		 		 		 500-600	 1,17%	
		 		 		 		 600-700	 0,13%	

Declividades	
0-2	 63,06%	 0-2	 53,82%	 0-2	 33,39%	
2-5	 13,57%	 2-5	 25,40%	 2-5	 10,54%	
5-10	 13,55%	 5-10	 11,28%	 5-10	 6,12%	
10-17	 8,40%	 10-17	 6,70%	 10-17	 8,37%	
17-20	 0,98%	 17-20	 1,09%	 17-20	 4,44%	
20-25	 0,42%	 20-25	 1,39%	 20-25	 11,17%	

		 		 25-30	 0,32%	 25-30	 13,49%	
		 		 30-45	 0,01%	 30-45	 12,31%	
		 		 		 		 >45	 0,18%	

Geomorfologia	
COLINAS	 12,66%	 COLINAS	 15,08%	 COLINAS	 3,18%	
MORROTES	 14,21%	 MORROTES	 7,49%	 DOMÍNIO	SERRANO	 46,08%	
PLANÍCIES	LAGUNARES	
(BREJOS)	 68,86%	

PLANÍCIES	COSTEIRAS	
(RESTINGAS)	 35,62%	 MORROS	ALTOS	 3,62%	

PLANÍCIES	DE	INUNDAÇÃO	
(VÁRZEAS)	

3,14%	 PLANÍCIES	LAGUNARES	
(BREJOS)	

28,37%	 MORROS	BAIXOS	 0,15%	

RAMPAS	DE	ALÚVIO-
COLÚVIO			 1,08%	 RAMPAS	DE	ALÚVIO-

COLÚVIO			 0,12%	 PLANÍCIES	COSTEIRAS	
(RESTINGAS)	 6,08%	

RAMPAS	DE	COL./DEP.	DE	
TÁLUS	 0,06%	 TERRAÇOS	MARINHOS	 13,32%	

PLANÍCIES	LAGUNARES	
(BREJOS)	 19,43%	

		 		 		 		 PLANÍCIES	DE	
INUNDAÇÃO	(VÁRZEAS)	

12,93%	

		 		 		 		 RAMPAS	DE	ALÚVIO-
COLÚVIO			

4,76%	

		 		 		 		
RAMPAS	DE	COL./DEP.	DE	
TÁLUS	 3,78%	

Geologia	
COMPLEXO	PARAÍBA	DO	
SUL	

15,10%	 COMPLEXO	PARAÍBA	DO	
SUL	

27,31%	 COMPLEXO	BÚZIOS	 53,02%	

DEPÓSITOS	LITORÂNEOS	
HOLOCÊNICOS	 61,51%	

DEPÓSITOS	LITORÂNEOS	
HOLOCÊNICOS	 72,69%	

DEPÓSITOS	LITORÂNEOS	
HOLOCÊNICOS	 46,98%	

GRANITO	CASSOROTIBA	 23,39%	 		 		 		 		
Solos	
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ESPODOSSOLO_RECUPERA
ÇÃO	 1,38%	

ESPODOSSOLO_RECUPER
AÇÃO	 78,96%	

ESPODOSSOLO_RECUPER
AÇÃO	 10,34%	

GLEISSOLO_LAVOURAS	
ANUAIS	 71,14%	

GLEISSOLO_LAVOURAS	
ANUAIS	 0,24%	

GLEISSOLO_LAVOURAS	
ANUAIS	 19,66%	

ARGISSOLO_AGRICULTUR
A	INTENSIVA	

27,48%	 ARGISSOLO_AGRICULTU
RA	INTENSIVA	

20,80%	 ARGISSOLO_PASTAGENS	 62,50%	

		 		 		 		 NEOSSOLO_AGRICULT.	
SEMI-INTENSIVA	 7,49%	

Vegetação	
F.	PIONEIRA	COM	INFL.	
FLUVIOMARINHA	

52,77%	 F.	PIONEIRA	COM	INFL.	
FLUVIOMARINHA	

5,96%	 FLORESTA	OMBRÓFILA	
SUBMONTANA	

42,06%	

F.	PIONEIRA	COM	INFL.	
MARINHA	HERB.	 0,13%	 F.	PIONEIRA	COM	INFL.	

MARINHA	HERB.	 68,66%	 F.	PIONEIRA	COM	INFL.	
MARINHA	HERB.	 33,61%	

AGROPECUÁRIA	 2,44%	 		 		 PECUÁRIA	(PASTAGENS)	 12,60%	
INFLUÊNCIA	URBANA	 1,29%	 INFLUÊNCIA	URBANA	 0,79%	 INFLUÊNCIA	URBANA	 11,73%	
VEGETAÇÃO	SECUNDÁRIA	
SEM	PALMEIRAS	 43,36%	 VEGETAÇÃO	SECUND.	

SEM	PALMEIRAS	 24,59%	 		 		

Uso	do	Solo	
SOLO	EXPOSTO	 0,42%	 SOLO	EXPOSTO	 0,03%	 SOLO	EXPOSTO	 1,22%	
ÁREA	URBANA	 5,31%	 ÁREA	URBANA	 4,67%	 ÁREA	URBANA	 10,77%	
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE		 26,96%	 VEGETAÇÃO	CAMPESTRE		 2,98%	 VEGETAÇÃO	CAMPESTRE		 25,42%	
VEGETAÇÃO	DENSA	
FLORESTAL	 20,82%	

VEGETAÇÃO	DENSA	
FLORESTAL	 38,04%	

VEGETAÇÃO	DENSA	
FLORESTAL	 56,40%	

VEGETAÇÃO	BREJO	
PANTANO		

7,10%	 VEGETAÇÃO	BREJO	
PANTANO		

7,63%	 VEGETAÇÃO	RESTINGA		 1,06%	

EROSÃO	 4,06%	 VEGETAÇÃO	RESTINGA		 17,51%	 VEGETAÇÃO	CULTIVADA	 0,71%	
TERRENO	SUJEITO	À	
INUNDAÇÃO	

31,17%	 TERRENO	SUJEITO	À	
INUNDAÇÃO	

9,54%	 TERRENO	SUJEITO	À	
INUNDAÇÃO	

2,80%	

MOVIMENTO	DE	TERRA	 1,72%	 ELEMENTO	
FISIOGRÁFICO	NATURAL	

16,25%	 ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	
NATURAL	

1,15%	

LAGOA	 2,44%	 LAGOA	 3,28%	 LAGOA	 0,47%	
Proximidades	de	Rodovias	

>	70M	DE	AV+>	50	
METROS	DE	ESTR	

90,01%	 >	70M	DE	AV+>	50	
METROS	DE	ESTR	

59,43%	 >	70M	DE	AV+>	50	
METROS	DE	ESTR	

80,44%	

ATÉ	50	METROS	DE	
ESTRADAS	

6,98%	 ATÉ	50	METROS	DE	
ESTRADAS	

21,30%	 ATÉ	50	METROS	DE	
ESTRADAS	

10,42%	

		 		 ATÉ	70	METROS	DE	
AVENIDAS	 11,34%	 ATÉ	70	METROS	DE	

AVENIDAS	 3,51%	

		 		
ATÉ	70M	DE	AV	+	ATÉ	
50M	ESTRADAS	 5,85%	 		 		

Proximidaes	Hídricas	
>	30M	LAGOAS	 93,49%	 >	30M	LAGOAS	 91,98%	 >	30M	LAGOAS	 97,56%	

LAGOAS	INTERMITENTES	 1,89%	 LAGOAS	INTERMITENTES	 3,30%	 0-15M		RIOS	
TEMPORÁRIOS	 3,82%	

		 		 		 		
0-15M		RIOS	
PERMANENTES	 2,29%	

>	50m	RIOS	PERM	+	>	15	
RIOS	TEMP	 86,36%	 		 		

>	50m	RIOS	PERM	+	>	15	
RIOS	TEMP	 86,62%	

Riscos	de	Deslizamentos	e	Desmoronamentos	
BAIXÍSSIMO	 46,73%	 BAIXÍSSIMO	 50,70%	 BAIXÍSSIMO	 13,42%	

BAIXÍSSIMO/MUITO	BAIXO	 13,16%	
BAIXÍSSIMO/MUITO	
BAIXO	 17,11%	

BAIXÍSSIMO/MUITO	
BAIXO	 15,64%	

MUITO	BAIXO	 8,46%	 MUITO	BAIXO	 11,78%	 MUITO	BAIXO	 14,02%	
BAIXO	 20,49%	 BAIXO	 11,30%	 BAIXO	 2,71%	
BAIXO/MÉDIO	 4,39%	 BAIXO/MÉDIO	 3,61%	 BAIXO/MÉDIO	 2,77%	
MÉDIO	 4,32%	 MÉDIO	 2,21%	 MÉDIO	 5,98%	
		 	 		 		 MÉDIO/ALTO		 5,76%	
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		 		 		 		 ALTO	 39,00%	
		 		 		 		 MUITO	ALTO	 0,22%	
LAGOAS	 2,44%	 LAGOAS	 3,28%	 LAGOAS	 0,47%	

Riscos	de	Enchentes	

		 		 		 		 BAIXÍSSIMO/MUITO	
BAIXO	 11,60%	

MUITO	BAIXO	 0,54%	 		 		 MUITO	BAIXO	 30,57%	
BAIXO	 12,23%	 BAIXO	 11,58%	 BAIXO	 8,97%	
BAIXO/MÉDIO		 13,49%	 BAIXO/MÉDIO		 15,42%	 BAIXO/MÉDIO		 7,38%	
MÉDIO	 5,16%	 MÉDIO	 19,50%	 MÉDIO	 6,25%	
MÉDIO/ALTO		 23,58%	 MÉDIO/ALTO		 32,26%	 MÉDIO/ALTO		 26,13%	
ALTO	 35,43%	 ALTO	 15,71%	 ALTO	 7,42%	
MUITO	ALTO	 4,70%	 MUITO	ALTO	 1,94%	 MUITO	ALTO	 1,09%	
ALTÍSSIMO	 2,42%	 ALTÍSSIMO	 0,29%	 ALTÍSSIMO	 0,11%	
LAGOA	 2,44%	 LAGOA	 3,28%	 LAGOA	 0,47%	

Potencial	de	Expansão	Urbana	

		 		 		 		
BAIXÍSSIMO/MUITO	
BAIXO	 29,90%	

		 		 		 		 MUITO	BAIXO	 6,43%	
BAIXO	 0,21%	 BAIXO	 0,04%	 BAIXO	 7,75%	
BAIXO	/	MÉDIO	 4,89%	 BAIXO	/	MÉDIO	 2,56%	 BAIXO	/	MÉDIO	 4,39%	
MÉDIO	 19,34%	 MÉDIO	 14,25%	 MÉDIO	 9,27%	
MÉDIO/ALTO	 49,25%	 MÉDIO/ALTO	 73,02%	 MÉDIO/ALTO	 16,56%	
ALTO	 21,57%	 ALTO	 5,09%	 ALTO	 24,26%	
MUITO	ALTO	 2,30%	 MUITO	ALTO	 1,74%	 MUITO	ALTO	 0,97%	
LAGOA	 2,44%	 LAGOA	 3,28%	 LAGOA	 0,47%	

Estimativas	de	Impactos	Ambientais:	Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Alto	Risco	de	Enchentes	
MÉDIO+MÉDIO/ALTO								 1,02%	 MÉDIO+MÉDIO/ALTO								 0,61%	 MÉDIO+M…DIO/ALTO								 0,49%	
M…DIO+ALTO														 1,53%	 MÉDIO+ALTO														 0,44%	 MÉDIO+ALTO														 0,98%	
MÉDIO+MUITO	ALTO								 4,00%	 MÉDIO+MUITO	ALTO								 1,34%	 MÉDIO+MUITO	ALTO								 0,73%	
MÉDIO+ALTÍSSIMO								 2,42%	 MÉDIO+ALTÍSSIMO								 0,29%	 MÉDIO+ALTÕSSIMO								 0,11%	
MÉDIO	/	
ALTO+MÉDIO/ALTO	 7,76%	

MÉDIO	/	
ALTO+MÉDIO/ALTO	

25,41%	 MÉDIO	/	
ALTO+MÉDIO/ALTO	 6,12%	

MÉDIO	/	ALTO+ALTO							 31,66%	 MÉDIO	/	ALTO+ALTO							 15,15%	 MÉDIO	/	ALTO+ALTO							 2,67%	
MÉDIO	/	ALTO+MUITO	
ALTO	 0,63%	

MÉDIO	/	ALTO+MUITO	
ALTO	 0,56%	 MÉDIO	/	ALTO+MUITO	

ALTO	 0,22%	
ALTO+	MÉDIO/ALTO									 12,76%	 ALTO+MÉDIO/ALTO									 4,47%	 ALTO+	MÉDIO/ALTO									 18,57%	
ALTO+ALTO														 2,24%	 ALTO+ALTO														 0,11%	 ALTO+	ALTO														 3,77%	
ALTO+MUITO	ALTO							 0,08%	 ALTO+	MUITO	ALTO							 0,03%	 ALTO+	MUITO	ALTO							 0,15%	

MUITO	ALTO+MÉDIO						 0,22%	
MUITO	
ALTO+MÉDIO/ALTO	 1,73%	 MUITO	ALTO+MÉDIO						 0,01%	

MUITO	
ALTO+M…DIO/ALTO	 2,01%	 NÃO	MONITORADO																												46,58%	

MUITO	
ALTO+MÉDIO/ALTO	 0,95%	

NÃO	MONITORADO																												31,23%	 LAGOAS																									 3,28%	 NÃO	MONITORADO																												64,76%	
LAGOAS																									 2,44%	 		 		 LAGOAS																										 0,47%	
Estimativas	de	Impactos	Ambientais:	Alto	Potencial	de	Expansão	Urbana	x	Alto	Risco	de	Enchentes	Novas	classes	
LOCAIS	NÃO	
CONSIDERADOS																				 16,49%	

LOCAIS	NÃO	
CONSIDERADOS																				 14,79%	

LOCAIS	NÃO	
CONSIDERADOS																				 55,92%	

LOCAIS	TOTALMENTE	
CONTRAINDICADOS									 42,56%	

LOCAIS	TOTALMENTE	
CONTRAINDICADOS									 17,92%	

LOCAIS	TOTALMENTE	
CONTRAINDICADOS									 8,63%	

LOCAIS	INDICADOS																										11,72%	 LOCAIS	INDICADOS																										12,71%	 LOCAIS	INDICADOS																										5,16%	

LOCAIS	COM	PROBLEMAS																						25,37%	 LOCAIS	COM	
PROBLEMAS																						

49,61%	 LOCAIS	COM	PROBLEMAS																						29,38%	

LOCAIS	MAIS	ADEQUADOS																					1,43%	 LOCAIS	MAIS	
ADEQUADOS																					 1,70%	 LOCAIS	MAIS	

ADEQUADOS																					 0,44%	

LAGOAS																										 2,44%	 LAGOAS																										 3,28%	 LAGOAS																			 0,47%	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 



 

 

182 
  

6.2.1.1 Cajueiros 
 
 

Em 2017, uma série de audiências públicas foram realizadas a fim de definir o destino 

de uso do solo na região de Cajueiros. Conforme visto no Quadro 46, um percentual de 

10,77% é composto por áreas urbanas consolidadas e um novo adensamento para a região 

é esperado. A Prefeitura Municipal com o apoio da empresa Tetra Tech elaborou um 

diagnóstico técnico e participativo da região, a fim de conhecer sua realidade ambiental. Em 

etapa posterior elaborou cenários prospectivos para um horizonte de 10 anos, caso 

determinados instrumentos da politica urbana fossem aplicados, a fim de definir quais 

seriam os resultados nos próximos anos. Por fim, um conjunto de 32 diretrizes relacionadas 

à ocupação urbana, proteção ambiental e desenvolvimento econômico foram elaboradas 

com intuito de nortear o crescimento da região (MARICÁ, 2017) 

A empresa Alphaville pretende investir no local, conformando uma nova ocupação 

urbana por meio de novos parcelamentos do solo e criando uma nova centralidade para o 

município, a qual é prevista a construção de um centro cívico. Alguns moradores 

contribuíram para o diagnóstico, levantando questões como as relacionadas à iluminação 

pública, saneamento básico, mobilidade urbana, acessibilidade, a baixa oferta de 

edificações de apoio (escolas, hospitais e serviços) e sobretudo, preocupações voltadas à 

incorporação de novas áreas faveladas e ocupações irregulares em detrimento de um novo 

contingente populacional a ser instalado, em geral trabalhadores de baixa renda que migram 

atraídos pelas oportunidades de emprego, pela demanda por serviços gerais a fim de 

atender os grandes condomínios previstos.  

 Tendo em vista a situação ambiental atual, por este estudo levantada, tem-se as 

seguintes conclusões. As características preponderantes na área são:  

 Altitude de 0-25m (89,56%) – apresenta intensas áreas de baixada abrangendo 

planícies e depressões, ocupadas por pastagens, razoáveis cultivos (área de Manu 

Manuela) e atividades como o extrativismo mineral de areia (muitas vezes sem 

monitoramento, foram encontradas).  

 Declividade 0-2 (63,06%) – a maior parte do território apresenta declividade média 

a suave, por se tratar de uma área de baixada costeira.  

 Geomorfologia – o relevo se constitui especialmente de planícies lagunares 

formadas por brejos (68,86%). Quanto ao aspecto geoeconômico, no entorno das lagunas 

próximas, nas áreas de planície-fluviomarinha, restam algumas áreas de mangues ainda 

preservadas e áreas de aterro para ocupação urbana podem ser vistas.  

 Geologia – composta predominantemente por Depósitos Litorâneos Holocênicos 

(61,51%). Granito Cassorotiba (23,39%) e Complexo Paraíba do Sul (15,10%). 

 Solos – área constituída principalmente de solos do tipo Glei (71,14%) – com baixa 
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permeabilidade, má drenagem, geralmente indicado para pastagens. Os gleissolos são 

permanentemente ou periodicamente saturados por água pela baixa permeabilidade. 
Cobertura Vegetal – solo coberto principalmente por vegetação secundária (43,36%) 

e em percentual um pouco menor, vegetação de formação pioneira com influência flúvio-

marinha (52,77%).  
Uso do Solo – percentual relevante representa áreas sujeitas à inundação (31,17%) 

na porção central onde tem-se a previsão de implantação dos novos equipamentos e 

ocupação urbana.  
 Proximidades – região próxima à lagoa de Maricá, sua área de bacia é entrecortada 

pelo rios Brejo da Costa e Cajueiro. 

 Riscos de Deslizamentos e Desmoronamentos – apresenta um índice baixíssimo em 

relação aos riscos (46,73%). Não foram constatadas áreas com alta susceptibilidade. 

 Riscos de Enchentes – apresenta áreas com índices que variam entre médio/alto 

(23,58%), alto (35,43%) e muito alto risco (4,70%). Riscos favorecidos pela configuração 

geomorfológica, pelas proximidades hídricas e pela composição do solo. Áreas de alto risco, 

com propensão à Enxurradas inclusive (conforme demonstra o levantamento feito no Mapa  

de Suscetibilidade à Enchentes). 

 Potencial de Expansão Urbana – determinadas áreas apresentam médio/alto 

potencial (49,25%) e alto potencial (21,57%) para a urbanização, no entanto, tais áreas 

confrontadas com o risco iminente de enchentes (por apresentar os mesmos fatores que 

favorecem ambos risco e potencial), verificou-se que a região apresenta áreas com médio 

potencial para urbanização e ainda alto risco de enchentes. Segundo o mapa de estimativa 

de impactos da expansão urbana, são poucos os locais que se configuram como os mais 

adequados à ocupação urbana (1,43%). Os locais indicados representam 11,72%. E a maior 

parte da área se configura como locais não considerados no estudo (16,49%) ou locais 

totalmente contraindicados (42,56%). 

 

a) Condições:  

A questão hídrica da região é um dos fatores mais importantes a serem solucionados. 

Novos parcelamentos são vistos, avançando por sobre áreas naturais do entorno da Lagoa 

Brava, local sujeito à inundação, mas que se encontra atualmente em estado seco em 

decorrência dos impactos causados. A área da Lagoa Brava é contemplada no Zoneamento 

Municipal de Uso do Solo como local de interesse ambiental (vide mapa 17, Anexo 3), no 

entanto, esta área tem sido considerada como local em potencial para a ocupação urbana, 

estando mapeada no diagnóstico da TetraTech como Área Diretamente Afetada dos novos 

empreendimentos28 (MARICÁ, 2017). É uma área que apresenta uma série de canais 

                                                
28 Vide Diagnóstico de Cajueiros em https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/Diagnostico 
Analise_Socioterritorial-Ambiental-Urbanistico.pdf 
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retificados e valas de drenagem, sendo a Lagoa Brava interligada à Lagoa de Maricá pelo 

rio Brejo da Costa, o que acaba por favorecer a retenção das águas da bacia do rio Bambu 

à montante. Área vulnerável inclusive à enxurradas.  

 Outro aspecto importante a ser citado, é que a população local tem o interesse na 

implantação dos condomínios multifamiliares nesta região, voltados à classe média-alta, isto 

deve-se ao receio da população quanto à ocupação irregular dos territórios propensos à 

construção. Embora, grande parte da mesma, não veja que a implantação dos condomínios 

serão também os fatores indutores daquela situação que elas não desejam. Outro fator, é 

com relação à oferta de empregos à trabalhadores de baixa renda na região, 

questionamento levantado pela população na fase diagnóstica, já que novamente as ofertas 

são tão somente voltadas às áreas da construção civil e ao trabalho doméstico em 

residências. 

 

b) Medidas Estruturais: 

 Grande parte das áreas levantadas nesta avaliação foram consideradas como 

locais razoáveis ou inapropriados à expansão urbana.  

 As áreas que apresentaram médio potencial de urbanização com alta probabilidade 

da ocorrência de enchentes, foram consideradas áreas contraindicadas à expansão. São 

locais situados no entorno imediato das lagoas ou terrenos sujeitos à inundações e 

alagamentos, seja por seu posicionamento geográfico, conformação geomorfológica ou pela 

influência do tipo de solo que pode favorecer este tipo de ocorrência.  

 Os locais indicados (11,72%), foram aqueles situados em áreas de planícies, com 

menor probabilidade de risco. São áreas que demandam também algumas obras voltadas à 

drenagem urbana, por não se tratarem de locais 100% isentos dos riscos de enchentes.  

  Algumas medidas mitigatórias podem ser recomendadas, como o replantio de 

vegetação arbórea para a formação de barreiras e o controle de enxurradas. Limpeza e 

desobstrução dos canais de drenagem, com a retirada de lixos e vegetações, a fim de evitar 

o assoreamento. E abertura de novas canaletas de drenagem quando necessário.  

 

c) Recomendações gerais:  

 A região de implantação dos empreendimentos, tem a paisagem natural como um 

de seus principais atrativos, portanto, é esperado que a série de levantamentos realizados 

na região possa fornecer novas diretrizes a fim de promover uma ocupação do solo mais 

razoável, justa e contemplando a preservação ambiental de grande parte da região, que 

deve ser considerada por todos os fatores outrora levantados. 

- A área da Lagoa Brava e suas áreas de influência devem ser consideradas como áreas de 

preservação permanentes em função do potencial hídrico existente e da conformação 

geomorfológica da área que não permite outros usos. 
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- Todo e qualquer planejamento da região deve contemplar o todo abrangente que abarca o 

território municipal, por uma série de impactos decorridos das ações de ocupação urbana da 

área, que podem vir a se desenvolver em outras localidades, como novas áreas faveladas 

ocupadas por uma população de baixa renda que migra em função da demanda de 

profissionais para o atendimento das novas regiões ocupadas. 

- Caso o empreendimento seja implantado, que venha acompanhado de toda a 

infraestrutura necessária, de modo a apoiar a vida local e a não degradação da natureza. 

- Ainda em relação à infraestrutura de drenagem, é interessante a utilização de um sistema 

de pavimentação impermeável, a fim de permitir a infiltração das águas pluviais no solo, 

mitigando assim os impactos da impermeabilização do solo e permitindo a recarga dos 

lençóis freáticos, além de reduzir os riscos de alagamentos e inundações. 

- Recomenda-se também que o município não invista em novos adensamentos urbanos, 

enquanto a situação do fornecimento de infraestruturas, sobretudo, as de saneamento não 

forem sanadas. É necessário ter-se a garantia de que os novos empreendimentos virão 

acompanhados das novas instalações, a fim de mitigar os impactos ambientais ainda 

maiores de sua implantação. Outras situações merecem ter uma atenção especial, como é o 

caso da Lagoa Brava, a qual os novos rumos dados à região, devem prever sua inclusão 

como um importante recurso existente, não ignorar sua conformação e uso.  

- Novas e diversificadas ofertas de empregos devem ser previstas, podendo estar atreladas, 

por exemplo, à atividade turística, que pode ser fortemente induzida já que a região 

apresenta potencial para tal. 

 

6.2.1.2 Área de Proteção Ambiental da Restinga de Maricá 

 
Atualmente, o município vem sofrendo com pressões em termos de ocupação e 

expansão urbana e sendo assim, isto gera conflitos em áreas preservadas. É característica 

municipal a presença de restingas, dunas e cordões arenosos, bem como encostas com 

florestas, lagoas, praias e áreas de brejo, enfim, ambientes que apresentam grande 

biodiversidade. A APA de Maricá neste contexto, é um dos poucos remanescentes do 

ecossistema de restinga que ainda se mantém preservada no Estado do Rio de Janeiro, 

relevante ao que diz respeito à característica costeira da região. No entanto, esta é uma 

área que nos últimos anos vem sendo alvo de um processo de especulação imobiliária, o 

que infringe as leis ambientais que a protege. A relevância de uma análise mais apurada e 

especial nesta região é justificada no sentido de permitir quantificar e analisar o cenário 

atual, compreendendo sua dinâmica espacial e possibilitando seu planejamento ambiental, 

manejo e preservação.  

Verificou-se que a área destinada à preservação da restinga, corresponde a 9,10km2. 

Equivalente à 2,52% de todo o território municipal. O ecossistema da restinga, o sistema 



 

 

186 
lagunar do entorno e as comunidades tradicionais pesqueiras, encontram-se ameaçados 

com a degradação, bem como sua extinção, por alterações nas legislações que o 

contemplam.  É previsto para a região um grande empreendimento imobiliário, um resort de 

luxo, que infelizmente coloca em risco todo patrimônio natural e cultural ali existente. O 

projeto promete a geração de renda e empregos na região e a inclusão da comunidade 

pesqueira tradicional de Zacarias que habita parte da restinga, mas no entanto, é necessário 

refletir a viabilidade deste empreendimento, que poderá trazer grandes prejuízos ambientais 

e desequilíbrios à paisagem natural.  

 Tendo em vista a situação ambiental atual, por este estudo levantada, tem-se as 

seguintes conclusões. As características preponderantes na área são:  

 Altitude de 0-25m (88,58%) – área de baixada, com planícies costeiras e extensões 

cordões arenosos que conformam a região, com extrativismo mineral de areia clandestino. 

Declividade 0-2 (53,82%) – representa declividade média a suave no local.  

 Geomorfologia – o relevo se constitui especialmente de planícies costeiras de 

restingas (35,62%) e áreas de lagunas e brejos (28,37%). Projetos previstos para a 

recuperação de manguezais degradados, algumas áreas ainda preservados. 

Geologia – composta predominantemente por Depósitos Litorâneos Holocênicos 

(72,69%) (barreira externa junto ao mar, sua formação teve início durante a última 

transgressão marinha ocorrida no Holoceno) e Complexo Paraíba do Sul29 (27,31%). 

 Solos – área constituída por espodossolos30 (78,96%) em recuperação e argissolos 

(20,80%) geralmente indicados a usos agrícolas. Lençóis freáticos próximos a superfície e 

extração de areia. 

 Cobertura Vegetal - solo coberto principalmente por vegetação de formação pioneira 

com influência marinha herbácea (68,66%).  

Uso do Solo – percentual relevante é representado por areia de praia (elemento 

fisiográfico natural)(16,25%) a qual é considerada a conservação dos cordões arenosos. 

Proximidades – área no entorno imediato da Lagoa de Maricá, apresenta ainda 

lagoas intermitentes, que representam 3,30% da área e canais de ligação como Brejo da 

Costa. 

Riscos de Deslizamentos e Desmoronamentos – mais da metade da região 

apresenta um índice baixíssimo em relação aos riscos (50,70%). Não foram constatadas 

áreas com alta susceptibilidade. 

                                                
29 Complexo Paraíba do Sul -  domínio caracterizado por supracrustais que sofreram metamorfismo de baixa 
pressão e alta temperatura, na fácies anfibolito, com abundante fusão parcial in situ. 
30 Os espodossolos são formados por processo de iluviação de matéria orgânica e alumínio, com presença ou 
não de ferro. São, em geral, solos profundos, ácidos e pobres em nutrientes. Pobre em argila, normalmente 
apresenta textura arenosa. 
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 Riscos de Enchentes – apresenta áreas com índices que variam entre médio/alto 

(32,26%), alto (15,71%) e muito alto risco (1,94%). 

 Potencial de Expansão Urbana – em sua maior parte, é considerada como uma 

região que apresenta médio/alto potencial para a expansão urbana (73,02%). Quando 

confrontado com o mapa de riscos de enchentes, verificou-se que grande área é afetada 

diretamente, por estarem situadas nas áreas de transbordo da Lagoa de Maricá, que são 

influenciadas ainda pelo ciclo hidrológico e pelas marés. Com relação à ocupação, tem-se 

os locais totalmente contraindicados (17,92%), e alguns poucos locais indicados (12,71%). 

Grande parte da área é considerada um local com problemas (49,61%), aquelas que 

necessitariam de intervenções e obras para sua ocupação efetiva. 

 

a) Condições: Grande parte da área da Restinga é preservada, no entanto, encontram-se 

hoje alguns focos de degradação, proporcionado pela falta de fiscalização mais intensa e 

rigorosa da região. Evidenciam-se as perdas de vegetações características de dunas. 

Podem ser encontrados carros destruídos (danificados e queimados), além de uma grande 

quantidade de resíduos sólidos, lixos não aproveitáveis, além de ser o local de encontro 

para práticas religiosas que também tem seu impacto, por deixarem restos de alimentos, 

atraindo vetores e outros animais não esperados. 

 O medo se instaurou na população municipal, que por não concordar com a 

situação hoje encontrada na restinga, fruto de descaso e abandono, acaba por aceitar a 

implantação do empreendimento. O grande receio é que se caso o empreendimento não 

venha a ser implantado, isto venha a representar a continuidade da ausência de 

fiscalizações efetivas que garantam a proteção local. Como é uma localidade valorizada, por 

apresentar condições próprias à ocupação, tendo em vista a conformação geomorfológica e 

seu baixo gradiente topográfico, isto possibilitaria as invasões e novas ocupações 

irregulares, por não haver a fiscalização adequada. 

 

b) Recomendações: Tendo em vista as condições levantadas acima e o relevante potencial 

ambiental da área que resguarda espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção, 

recomenda-se o que o uso atual para a região, previsto no zoneamento municipal, seja 

mantido. O potencial vocacional da área quanto à ser uma reserva e unidade de 

conservação ambiental pode ser demonstrado quanto ao levantamento realizado. Relações 

de interdependência entre o ecossistema lagunar e de restinga e as áreas de florestas 

ficaram também evidenciadas nos levantamentos, portanto, a degradação das áreas 

pertencentes ao ecossistema da restinga, afeta diretamente a qualidade de outros 

ecossistemas existentes no município.  
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6.2.1.3 Jaconé 

 
Em 2013, foi aprovada pela Câmara Municipal uma mudança na Lei de Uso do Solo 

em Maricá a fim de permitir que novas indústrias se instalem no município. Sendo assim, foi 

criada especialmente, uma Zona de Especial Interesse Industrial, a ser instalada na região 

que compreende os bairros de Manoel Ribeiro, Bambuí, Bananal e Jaconé. É prevista a 

implantação de um Porto marítimo na região de Jaconé e por este motivo, foi escolhida 

dentre as áreas mais relevantes neste levantamento, por se tratar de uma área com conflitos 

de interesse, que apresenta um riquíssimo valor em termos culturais para o município. 

Primeiramente, pela presença de antigos sambaquis, datados de 5000 anos atrás e também 

conta com a presença de afloramentos rochosos, denominamos beachrocks (ou rochas de 

praia), importante remanescente, raríssimo na paisagem litorânea de todo o país. 

Atualmente, há inclusive a intenção de criação de um geoparque para a área.  

 Tendo em vista a situação ambiental atual, por este estudo levantada, tem-se as 

seguintes conclusões. As características preponderantes na área são:  

 Altitudes – variam especialmente entre 0-25m (48,48%) e 100-200m (13,11%), 

podendo alcançar até altitudes de 600-700m (0,13%) em menor proporção.  

Declividades – média suave a alta. Variam entre 0-2 (33,39%) até maiores que 45% 

(0,18%), que podem ser encontradas em áreas de encosta estrutural costeira existentes e 

abarcadas por este levantamento.  

 Geomorfologia – o relevo se constitui especialmente de planícies lagunares (brejos) 

(19,43%) e várzeas de inundação que representam 12,93% da área. Contempla também 

domínios serranos em maior proporção (46,08%)31 (em encostas estruturais) nas áreas 

arredores (de influencia direta) previstas à implantação do porto naval. 

Geologia – composta predominantemente por Depósitos Litorâneos Holocênicos 

(46,98%) e Complexo Búzios32 (53,02%). 

 Solos – área constituída predominantemente por Argissolos (62,50%), indicados 

geralmente a usos agrícolas ou pastagens. Além de Gleissolos em menor proporção 

(19,66%) e espodossolos (10,34%). 

 Cobertura Vegetal - solo coberto nas áreas de planícies por vegetação do tipo 

formação pioneira com influência marinha herbácea (33,61%) e nas áreas de encostas por 

vegetação do tipo Floresta Ombrófila Densa submontana (42,06%). 

                                                
31 Como a área selecionada à obtenção da Assinatura Ambiental abarcou todo o bairro de Jaconé, outras áreas 
de influência do Porto Naval puderam ser levantadas, no entanto, interferindo na investigação (que não delimitou 
especificamente a área do porto) e portanto, não pôde prever só as condições para esta área em específico.  
32 Complexo Búzios - supracrustais interpretadas como remanescentes de back arc.  
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Uso do Solo – a área selecionada, tem o solo especialmente coberto por vegetação 

densa florestal (56,40%), além de vegetação campestre (25,42%) e algumas áreas urbanas 

consolidadas (10,77%). 

Proximidades – apresenta proximidades de estradas (áreas de influência de até 50m 

que representam 10,42% de áreas) e avenidas (áreas de influência de até 70m que 

representam 3,51% de áreas), o que favorece a mobilidade e o acessibilidade à região. 

Uanto às proximidades hídricas, apresenta ainda rios permanentes (2,29%) e rios 

temporários (3,82%) que entrecortam a região.  

Riscos de Deslizamentos e Desmoronamentos – parte da região apresenta riscos 

que variam de baixíssimo a baixo risco, áreas que somadas representam (45,79%) e áreas 

com alto risco (39%) em decorrência da conformação geomorfológica de encostas e as altas 

declividades. 

Riscos de Enchentes – apresenta áreas com índices baixíssimos e muito baixos, 

áreas que somadas representam 42,17% (localizadas em altas altitudes ou que apresentam 

altas declividades). E áreas com médio/alto risco de enchentes, que representam 26,13% e 

alto risco (7,42%). 

 Potencial de Expansão Urbana – conforme visto, por uma série de fatores, as áreas 

com altas declividades e altitudes, apresentam baixo potencial para expansão urbana 

(baixíssimo, muito baixo e baixo somaram 44,08% da área). Áreas com médio/alto potencial 

(16,56%), alto potencial (24,26%) e muito alto potencial (0,97%) foram encontradas. Quando 

confrontado o mapa de potencial com o de riscos de deslizamentos e desmoronamentos, 

verificou-se que é baixo o percentual de áreas que apresentam alto risco de 

desmoronamentos, situadas mais a montante da área onde é previsto o Porto naval. Com 

relação ao potencial de ocupação e o alto risco de enchentes, é uma área mais propensa, 

variando entre alto potencial de urbanização e médio/alto risco de enchentes ou alto 

potencial e alto risco de enchentes. Grande parte foi considerado local com problemas para 

construção (29,38%) e outras áreas não foram consideradas (55,92%) por apresentar baixo 

potencial para ocupação urbana. 

 

a) Condições: Com a exploração do petróleo e gás na região, muitos empreendimentos 

voltados a este seguimento são previstos, como o Porto Naval em Jaconé, o Complexo 

Petroquímico em Itaboraí e além disso, uma série de novas infraestruturas a fim de 

acompanhar esta nova atividade, como novos condomínios residenciais para servir ao novo 

incremento populacional, reformas no aeroporto municipal a fim de ampliar sua capacidade 

e muitas outras intervenções são previstas. Este crescimento urbano, pelo qual passa o 

município em decorrência de sua nova atividade econômica preponderante (a exploração do 

petróleo e do gás), contribui por replicar práticas não muito recomendadas, muitas vezes 

incidindo a qualquer custo sobre a paisagem e os recursos naturais, e causando grandes 
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distúrbios na dinâmica urbana, que por vezes se torna dispersa. O desenvolvimento 

baseado somente na economia, traz inúmeros impactos ao ambiente e à população, pilares 

que devem ser considerados quando um desenvolvimento sustentável é almejado. 

 Por si só os tipos de projetos previstos para a região já causam suficientes 

impactos sociais e ambientais, por sua natureza estratégica, pelo grande porte, pela 

promessa da geração de novos empregos (em um primeiro momento voltado à construção 

civil e depois voltados ao ramo do petróleo) e que depois tais ofertas serão extremamente 

reduzidas ao fim das obras ou pela população local não possuir as qualificações adequadas 

e indicadas ao ramo, também pelas novas demandas por moradias e infraestruturas 

diversas, enfim, serão grandes os impactos. 

 

b) Recomendações: Tendo em vista as condições levantadas acima, é possível chegar a 

uma série de conclusões e recomendações gerais. Conforme dito, um novo contingente 

populacional é esperado para a região e portanto, o novo plano diretor urbano, deve 

incorporar uma visão holística e abrangente do ambiente, e quando da definição de novas 

áreas urbanas, incentivar um adensamento sustentável para que a expansão da mancha 

urbana não se dê da forma como hoje tem sido encontrada, rarefeita e pulverizada, 

conforme visto. Além disso, as áreas naturais de preservação e áreas vocacionais, como as 

voltadas à atividades agropastoris, devem ter seus potenciais garantidos. É extremamente 

necessária a provisão de infraestruturas que acompanhem os novos empreendimentos. 

Além disso, outras áreas também necessitam proteção e resguardo, como as áreas de 

sambaquis e os beachrocks (descritos inclusive por Charles Darwin em 1832), que merecem 

ser conhecidos e preservados, recomendando-se inclusive seu tombamento como 

remanescente raro e patrimônio único. A criação de um Geoparque pode vir a ser um 

grande atrativo cultural e turístico, além de fomentar a educação ambiental e proporcionar 

desenvolvimento econômico com a geração de empregos e renda, ou seja, reúne inúmeros 

benefícios. 

  
Por fim, tem-se uma conclusão importante, de que novos empreendimentos podem 

ser desenvolvidos e implementados, desde que cumpram e respeitem as recomendações 

previstas nos projetos e aprovadas no ato de seu licenciamento. A qualidade e intensidade 

das fiscalizações por parte da administração pública municipal, quanto à fase de 

implantação dos projetos deve ser reforçada, aliás esta deve ocorrer desde a etapa inicial 

até a final, a fim de desqualificar e penalizar as empresas que não cumpram com o acordo 

outrora firmado. Somente desta forma será possível ter um ambiente mais equilibrado e 

menos impactado.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1.1 Proposições – Unidades de Manejo Ambiental  
 

Todas as informações levantadas durante a fase de diagnóstico ambiental do 

município, serviram para retratar sua situação ambiental atual e estimada, de uso e 

ocupação do solo, objeto deste estudo. Foram revelados os principais vetores de ocupação 

e espraiamento da mancha urbana esperados, de acordo com o histórico de 

desenvolvimento municipal. Este conjunto de informações relevantes, deve ser utilizado 

quanto aos procedimentos de análise prognóstica, a ser aplicados pela administração 

pública municipal no âmbito do planejamento territorial urbano quanto as ações de 

ordenamento de uso do solo e novas proposições para unidades de manejo ambiental. 

O conjunto de informações espaço-temporais levantados neste estudo, que 

caracteriza um importante ganho de conhecimento e apoio às decisões, identificou e 

registrou com satisfatoriedade a localização de fenômenos e fatos, bem como sua extensão 

territorial e distribuição espacial, permitindo assim sua quantificação em unidades de 

medidas e em percentual. Foi possível a realização de um mapeamento de riscos e 

potenciais através das avaliações ambientais e de estimativas de impactos da ocupação 

urbana, além do levantamento de áreas criticas no município e áreas que caracterizam  

incongruências de uso quanto ao seu potencial, de acordo com o uso do solo atual. Por fim, 

foi realizada uma série de recomendações para áreas de relevante interesse econômico e 

ambiental do município, por suas condições físicas atuais e estimadas. Sendo assim, pôde-

se realizar um breve estudo prognóstico e um conjunto de medidas úteis foram descritas, de 

forma a apoiar à decisão quanto às ações de gerenciamento, proteção e conservação 

ambiental. 

Quanto ao uso do solo municipal, é uma vantagem poder aprender com a realidade, 

com o que acontece e sendo assim, poder criar normas de manejo. Apoiadas em um 

conjunto de informações alicerçadas pelo inventário ambiental (base de dados), pelas 

avaliações ambientais e alguns cenários prospectivos levantados, é possível definir áreas 

homogêneas que merecem ser protegidas e até mesmo conservadas.  

A diversidade ambiental aqui explicitada, favorece a criação de unidades de 

conservação ambientais, seja nas esferas de competência federal, estadual ou municipal. A 

motivação principal de sua criação é dada pela identificação das riquezas biológicas 

existentes na base material do território e por outros conjuntos de atributos, além das 

paisagens que refletem belos cenários, todas estas características são descritas inclusive 
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em trabalhos publicados quanto às organizações responsáveis pela gestão ambiental de 

unidades de conservação.  

Uma área de especial relevante interesse ao município de Maricá encontra-se em uma 

Área de Proteção, trata-se da APA da Restinga de Maricá, objeto de estudo, outrora 

analisado. Esta que é considerada uma Unidade de Uso Sustentável abrange diferentes 

ecossistemas, remanescentes de Mata Atlântica com vegetação de restinga, floresta 

ombrófila e floresta paludosa. Apresenta-se como um remanescente raro na paisagem 

litorânea fluminense. Constitui-se de uma conformação geomorfológica diferenciada, 

apresentando área formada por dois cordões arenosos e entre os quais há a existência de 

um brejo, que abriga muitas espécies animais e vegetais inclusive ameaçadas de extinção.  

Por estas e outras razões, levando em consideração o conjunto das avaliações 

previstas para a área e as recomendações outrora formuladas, seria expressamente 

recomendada a conservação da região, como um local de valioso e riquíssimo 

remanescente ambiental, mantendo-se seu uso protegido e quiçá a criação de uma reserva 

ambiental protegida. 

 

7.1.2 Proposições – Zoneamento Municipal de Uso do Solo 
 

O município de Maricá, conforme dito, vem sendo alvo, nos últimos anos de um amplo 

processo de urbanização, que tem gerado impactos negativos significativos quanto à 

preservação de seu patrimônio natural. Estes fatores, decorrem da expansão urbana 

desordenada e não-planejada e de uma série de outros fatores que contribuem para a 

degradação ambiental, como por exemplo, as atividades de mineração de areia por vezes 

sem controle e monitoramento. Além disso, verifica-se que áreas vocacionais específicas 

estão sendo utilizadas com fins incompatíveis ao seu potencial e também, conforme dito, 

novos empreendimentos a serem implantados no município também causarão significativos 

impactos ambientais. Por estas e outras razões, considera-se como imprescindível a 

reformulação do Plano Diretor municipal e do Zoneamento de Uso do Solo. 

Com relação ao Zoneamento municipal, este deve ser revisto, uma vez que o Plano 

Diretor Urbano de Maricá é referente ao ano de 2006 e ao longo dos anos, veio somente 

acrescentando anexos quanto às novas propostas de alterações. A realidade municipal atual 

é completamente diferente de anos anteriores, a começar pela nova atividade econômica 

preponderante ligada à indústria petrolífera.  

Preconiza-se também que o Zoneamento municipal seja realizado de forma sistêmica e 

interdisciplinar, no qual são levados em consideração uma série de fatores e recursos 

ambientais identificados nas análises ambientais. Sendo assim, devem ser consideradas as 

suas potencialidades e limitações no ordenamento de uso do solo, quanto aos cenários 
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prognosticados. As unidades de zoneamento devem ser delimitadas em áreas homogêneas 

que reúnam características similares quanto à sua vocação e uso, segundo critérios físicos, 

bióticos e de ocupação. Esta delimitação, acompanhada de diretrizes de manejo, deve ter a 

finalidade de proporcionar o equilíbrio e a melhoria da qualidade ambiental necessária à 

qualidade de vida. 

 

 

7.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS À 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
O município de Maricá vem sendo alvo, ao longo das últimas décadas, de um avançado 

processo de crescimento urbano, o que vem provocando visíveis impactos ambientais e que 

exigem a urgente tomada de providências a fim de reverter tal processo, onde desponta o 

desenvolvimento sustentável como uma proposta concreta de abordagem. 

O presente estudo teve como objetivo geral apresentar subsídios à discussão referente 

aos principais desafios atuais quanto à sustentabilidade ambiental na produção do espaço 

urbano. Os conceitos outrora levantados contribuíram para a compreensão da cidade de 

forma abrangente e unificada (não somente como setores ou áreas técnicas), deste modo, a 

abordagem sistêmica da cidade, que considera o todo abrangente é um caminho possível 

no que diz respeito ao alcance da qualidade de vida e sustentabilidade. Além disso, este 

trabalho buscou demonstrar a relevância da elaboração do Diagnóstico Municipal por 

Geoprocessamento, possibilitando a tomada de decisões municipal de acordo com a 

realidade atual e estimada e a formulação de novas diretrizes que conduzam a um 

planejamento municipal mais eficaz. 

A metodologia empregada neste estudo, levou ao desenvolvimento das quatro etapas 

previstas. Primeiramente, discorreu-se a respeito sobre os principais conceitos que 

envolvem a temática de planejamento e sustentabilidade. Em seguida, com a compilação de 

diferentes trabalhos existentes sobre o município, foi possível a realização de uma 

detalhada descrição sobre a área, apresentando seu contexto regional, aspectos históricos, 

informações sobre as bacias hidrográficas, as unidades de conservação, o complexo 

lagunar existente e os novos empreendimentos previstos. Foi elaborado um Inventário 

Ambiental da região com a utilização do Sistema de Informação Geográfica. A montagem de 

uma base de dados que retrata integralmente a situação ambiental encontrada, possibilitou 

outras inúmeras análises, que permitiu identificar áreas potenciais, áreas problemáticas de 

risco, áreas críticas, incongruências de uso do solo e estimar impactos ambientais da 

expansão urbana. Foram também realizadas monitorias ambientais simples e múltiplas a fim 

de acompanhar as principais transformações ocorridas no uso do solo na produção do 
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espaço urbano municipal, sendo assim, foi possível identificar perdas e regeneração da 

vegetação florestal e os principais vetores de expansão urbana, bem como observar o 

fenômeno de espraiamento da mancha urbana. Teve-se como conclusão, que o solo urbano 

municipal desenvolveu-se de acordo com as diferentes fases históricas que aceleraram seu 

processo de ocupação ou retração e em decorrência das necessidades das diferentes 

épocas. Além disso, foi possível a elaboração de uma mapa potencial para a expansão 

urbana e de acordo com os novos megaempreendimentos previstos ao município, a 

formulação de alguns indicativos e recomendações úteis. Não foi pretensão deste estudo, 

formular uma plataforma política, mas dar alguns subsídios que possam ser eficazes quando 

da elaboração de um novo Plano Diretor municipal. 

Ainda com relação a alguns dos desafios impostos à sustentabilidade ambiental, 

verificou-se que é necessária uma profunda mudança na consciência ambiental da 

população, mudanças em seus hábitos de vida e de consumo. Na busca por um 

desenvolvimento que proporcione a qualidade de vida esperada e um caminho mais 

sustentável para as cidades, o planejamento urbano sustentável é uma alternativa viável. A 

cidade deve ser planejada segundo um metabolismo circular, reciclando e reaproveitando os 

recursos, otimizando energia e reduzindo o consumo em várias escalas, minimizando 

resíduos, poluições e território ocupado. A concepção e a adaptação dos espaços urbanos, 

deve inclusive considerar a interação social entre os indivíduos e promover o aspecto de 

pertencimento, para que os mesmos sintam-se responsáveis pelo meio ao qual habitam. 

Devem ser promovidos os valores sociais e ecológicos como a colaboração, cooperação, 

solidariedade e responsabilidade no contexto de um novo desenvolvimento.  

Quanto ao planejamento urbano, este deve considerar os diversos objetivos 

relacionados à preservação ambiental, a qualidade de vida da população e por fim, o 

desenvolvimento econômico. A ocupação humana é dinâmica e deve ser encarada à luz das 

pressões futuras por parte dos interesses envolvidos. Sendo assim, as tendências de 

desenvolvimento de situações ambientais devem ser conhecidas, para que a organização 

do espaço possa conciliar as crescentes demandas por bens de consumo com a 

preservação dos recursos naturais. Vale ressaltar a importância da participação social 

quanto ao processo de planejamento do espaço urbano.  

Com relação aos problemas ambientais, estes devem ser tratados respeitando as 

peculiaridades locais, de forma a assegurar a sustentabilidade, tanto de cárater social, 

quanto de caráter econômico, através do incentivo de potenciais como o turismo, o lazer, e a 

atividade pesqueira, que são alternativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, que 

permitem a geração de emprego e renda para a mão-de-obra local. É necessário ainda a 

realização de ações voltadas à educação ambiental aos habitantes da cidade, visando 

atividades que possam conduzir à conservação dos recursos naturais. 

É indicado ainda que a visão sistêmica seja progressivamente incluída ao escopo do 
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planejamento urbano municipal, por seu caráter integrador, contínuo e unificador do 

território. Para um desenvolvimento mais sustentável, é fundamental que as cidades estejam 

pautadas sobretudo por uma gestão eficaz, que possa garantir o cumprimento das diretrizes 

outrora formuladas quanto ao seu planejamento. Planejar o desenvolvimento é acima de 

tudo, primar pela qualidade ambiental e da vida urbana, elevando a qualidade do lugar. É 

necessário aprender com as experiências outrora vivenciadas para a construção de um 

futuro mais promissor para nossas cidades.  

 

7.3 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO GEOPROCESSAMENTO E A 

METODOLOGIA APLICADA NA ANÁLISE AMBIENTAL 

 
O presente estudo utilizou a tecnologia dos Sistemas de Informação Geográfica com a 

finalidade de produzir análises ambientais e conduzir a uma visão holística e integradora do 

espaço. O SIG pode ser considerado como uma estrutura integradora de dados que tem 

expressão espacial e temporal, tornando-se cada vez mais necessária sua aplicação em 

estudos sobre Planejamento Territorial. As potencialidades e capacidades de integração 

temática do SiG, proporcionou o conhecimento de entidades e eventos segundo a situação 

atual da realidade ambiental estabelecida, por meio da identificação, da localização no 

espaço e no tempo e da determinação da amplitude das ocorrências.  

Com o uso do programa VISTA SAGA - Sistema de Análise Geo-Ambiental, que é de 

fácil aplicação, intuitivo e tem custo operacional baixo, foi possível manipular e tratar a base 

de dados georreferenciada com boa resolução gráfica, presente neste estudo.  

A metodologia aplicada quanto às Avaliações Ambientais, demonstrou ser 

extremamente satisfatória, permitindo que a investigação ambiental fosse conduzida de 

modo disciplinado, culminando com a série de recomendações ambientais propostas.  

Ainda em relação à metodologia é preciso afirmar que esta não é exata. Margens de 

erro relativamente grandes podem ocorrer pontualmente, isto é, em detalhe. No entanto, a 

visão geral para porções e para o total do município são altamente reveladoras da realidade 

ambiental analisada.  

Com a definição da base de dados, em uma etapa anterior às Avaliações Ambientais 

foi necessário processar Assinaturas de ocorrências de entidades e/ou eventos 

selecionados, a fim de fazer uma investigação quanto às características preponderantes 

dada a ocorrência do evento. Tais características levantadas orientaram o processo de 

Avaliações Ambientais, que necessitou ainda de muitas calibrações e revisões antes de ser 

considerado adequado. Devido à ampla extensão territorial do município, pode-se dizer que 

o número de registros para cada evento foi relativamente pequeno e portanto, são 
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necessárias que novas investigações de campo sejam realizadas a fim de melhorar ainda 

mais o nível das calibrações quanto às Avaliações. 

Por fim, a metodologia aplicada que compôs um rico e detalhado levantamento capaz 

de demonstrar todos os aspectos relevantes da realidade municipal (e estimar novos 

outros), necessários à elaboração do Plano Diretor, foi plenamente viabilizada. Neste 

sentido, foge aos levantamentos concentradamente quantitativos normalmente utilizados em 

bases diagnósticas, que em geral são ineficazes por diversas razões. Outro fato a ser 

observado, é com relação à dinâmica da abordagem sistêmica de uso do solo, a qual ficou 

evidenciada, quando as análises compreenderam os dados inter-relacionados (em seus  

mapas temáticos) nos processos avaliativos, com resultados que tem como referencial o 

todo que é o município.  

A análise e a elaboração de estratégias de desenvolvimento urbano sustentável 

requerem uma abordagem integral, que vincule os diferentes aspectos da vida urbana. A 

elaboração do Modelo Digital do Ambiente, que conta com o Inventário Ambiental e 

Avaliações, poderão contribuir no apoio à decisões no âmbito da administração pública 

municipal quanto à novas proposições ao ordenamento territorial de uso do solo.  

 
 

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo propôs-se a destacar a relevância do uso da abordagem sistêmica em 

todas as etapas do planejamento urbano e para demonstrar esta aplicação, visou ilustrar a 

dinâmica sócio-espacial de ocupação urbana no município de Maricá, indicando os 

principais fatores de crescimento populacional e de expansão urbana, ao longo dos últimos 

anos. Foram registrados parte dos resultados para a realização de uma base diagnóstica 

urbana e socioambiental atual, com o intuito de que possa ser utilizada em novas análises 

para futuros processos de planejamento urbano e ambiental do território. Além disso, como 

referencial teórico foram levantados conceitos relevantes ao que diz respeito ao 

planejamento urbano sustentável e ao entendimento da cidade como um sistema complexo. 

Vale ressaltar ainda, que por intermédio do Geoprocessamento é possível a 

investigação de realidades ambientais complexas, de forma abrangente e satisfatória, 

economizando tempo e esforços. Com este estudo, constatou-se a enorme capacidade 

desse instrumento em gerir o território de forma eficaz, por permitir a realização de 

monitorias ambientais contínuas e avaliações, com precisão e integração necessárias. 

Propicia ainda uma análise consistente de grandes volumes de dados, o que possibilita o 

ordenamento territorial e a condução satisfatória do desenvolvimento municipal em prol da 

sustentabilidade. 
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Ainda com relação à ocupação do território e à utilização do solo em Maricá, esta tem 

correspondido historicamente aos diferentes ciclos econômicos experimentados na região, 

com suas respectivas levas de ocupação e desocupação. Os mapas temáticos elaborados, 

permitiram uma boa compreensão da evolução histórica do município e como se deu o 

processo de ocupação do espaço geográfico, permitindo a identificação das principais forças 

atuantes neste processo e dos principais vetores de crescimento quanto ao espraiamento da 

mancha urbana. Com o mapa de uso e cobertura do solo ao longo dos anos, foi possível 

monitorar, medir e quantificar as novas áreas de ocupação urbana, tornando evidente o 

prognóstico quanto às pressões urbanas com relação as áreas ainda preservadas com mata 

no município, que podem vir a sofrer com a pressão imobiliária e especulação, caso não 

sejam eficazmente fiscalizadas e monitoradas. Quanto às transformações do espaço 

geográfico, verificou-se através da monitoria ambiental em anos recentes, que algumas 

poucas áreas onde haviam remanescentes florestais foram devastadas para dar lugar à 

nova ocupação urbana. Observou-se também o aumento da vegetação florestal em áreas 

de encostas e em outras pequenas porções isoladas, bem como o crescimento urbano em 

áreas de baixadas nas bacias hidrográficas e no entorno das lagoas. Ainda, o cruzamento 

das informações presentes no mapa de Uso do solo atual com Dados censitários 

relacionados às taxas de crescimento e densidade urbana, possibilitou uma avaliação mais 

apurada sobre a dinâmica de ocupação do território municipal e por fim, a confirmação de 

que o modelo de expansão desordenada é insustentável, devido aos altos custos de 

implantação de infraestrutura e urbanização necessários ao atendimento adequado da 

população.  

O conhecimento produzido pela análise dos mapas temáticos do Inventário Ambiental 

e das monitorias ambientais, servirão de subsídio à elaboração de novos indicativos de ação 

no território baseado na situação estimada para o município em uma etapa de prognose 

ambiental. Os resultados obtidos com a realização do presente estudo permitiram ainda a 

descrição de algumas recomendações e medidas estruturais, para áreas de relevante 

interesse econômico e ambiental, em relação aos impactos ambientais da implantação de 

grandes empreendimentos.  

Considera-se que os objetivos gerais estabelecidos e os objetivos específicos 

traçados como norteadores da presente investigação foram plenamente atingidos. Sendo 

assim, o Inventário Ambiental digital produzido e o conjunto de informações levantadas a 

partir das Avaliações Ambientais, ficam à disposição da administração pública municipal e 

das comunidades locais e técnico-científicas, para que sejam utilizados para diversas 

finalidades e interesses. 

O conhecimento aqui produzido não encerra os levantamentos sobre a região, tendo o 

planejamento um caráter contínuo, novas investigações devem ser realizadas a fim de 

aprimorar os resultados e informações contidos neste estudo. Apoiados pelo Modelo Digital 
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do Ambiente, que compreende o Inventário Ambiental e os Mapas Avaliativos, é possível 

realizar ainda muitas outras Avaliações e sínteses a fim de extrair informações relevantes de 

acordo com a investigação pretendida, que servirão para dar suporte às decisões municipais 

e outros diferentes fins. Sendo assim, os resultados deste estudo, podem também ser 

direcionados para fins científicos, acadêmicos, políticos e administrativos. A exploração 

completa deste material, fruto das avaliações realizadas para o município, será não somente 

utilizada nesta dissertação, como em trabalhos futuros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – AVALIAÇÕES AMBIENTAIS SIMPLES 

1.1  Avaliação Ambiental para Áreas Sujeitas à Ocorrência de 
Deslizamentos/Desmoronamentos 

 
Quadro 47 – Árvore de Decisão para Avaliação Ambiental Simples de Riscos de 

Deslizamentos e Desmoronamentos 

  

Avaliação	Riscos	de	
Deslizamentos	/	
Desmoronamentos	

Fatores	Naturais	
(P=70%)	

Constituição	do	
Terreno	(P=30%)	

Geologia	
(P=50%)	

Solos	(P=50%)	

Configuração	do	
Terreno	
(P=70%)	

Geomorfologia	
(P=50%)	

Hipsometria	
(P=20%)	

Declividade	
(P=30%)	

Fatores	
Econômicos	
(P=30%)	

Fatores	Biótico-
Econômicos	
(P=60%)	

Cobertura	
Vegetal	(P=30%)	

Uso	do	Solo	
(P=70%)	

Proximidades	
(P=40%)	

Proximidades	da	
Rede	Viária	
(P=70%)	

Proximidades	da	
Rede	Hidrográfica	
(P=30%)	

Proximidades	de	
Lagoas	(P=0%)	
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Quadro 48 – Avaliação Ambiental Simples de Riscos de Deslizamentos e Desmoronamentos 

Avaliação	de	Riscos	de	Deslizamentos/Desmoronamentos:	

Fatores	Naturais	=	Const.Terreno	+	Config.	Terreno	(P=70%)	
Constituição	do	Terreno	(P=30%)	

Geologia	
(P=50%)	

			Categ.				Legendas						 Notas	
			1									Ilhas	 BLOQUEADA	
			2									Suíte	Rio	de	Janeiro	 10	
			3									Aluviões	Holocênicos		 1	
			4									Complexo	Búzios			 10	
			5									Complexo	Paraíba	do	Sul			 10	
			6									Complexo	Rio	Negro					 10	
			7									Depósitos	Litorâneos	Holocênicos		 1	
			8									Granito	Caju			 10	
			9									Granito	Cassorotiba							 10	
			10							Suíte	Desengano				 10	
			11							Limites	de	Outros	Municípios		 BLOQUEADA	
			12							Limite	Municipal	de	Maricá			 BLOQUEADA	
			13							Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			14							Lagoas			 BLOQUEADA	
			15							Oceano	 BLOQUEADA	

Solos	(P=50%)	

			Categ.				Legendas											 Notas	
			2									Afloramento	de	Rocha_Proteçao	Ambiental	 10	
			3									Area	Urbana	 8	
			4									Espodossolo_Recuperaçao		 0	
			5									Gleissolo_Lavouras	Anuais	 0	
			6									Ilha																					 BLOQUEADA	
			7									Argissolo_Agricultura	Intensiva		 8	
			8									Argissolo_Pastagens			 10	
			9									Neossolo_Agricultura	Semi-Intensiva		 10	
			10							Limites	de	Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			11							Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			12							Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			13							Lagoas							 BLOQUEADA	
			14							Oceano											 BLOQUEADA	
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Configuração	do	Terreno	(P=70%)	

Geomorfologia	
(P=50%)	

			Categ.				Legendas							 Notas	
			0									Colinas				 2	
			1									Cristas	isoladas	e	serras	baixas				 6	
			2									Domínio	Alto	Serrano					 10	
			3									Domínio	Serrano								 10	
			4									Formações	Tecnogênicas	(terrenos	alterados	
pela	atividade	de	mineração)	 10	
			5									Ilhas	Costeiras					 BLOQUEADA	
			6									Inselbergs	e	outros	relevos	residuais			 9	
			7									Morros	altos					 8	
			8									Morros	baixos								 5	
			9									Morrotes										 5	
			10							Planícies	Costeiras	(restingas)					 0	
			11							Planícies	Fluviolacustres	(brejos)				 0	
			12							Planícies	Fluviomarinhas	(brejos)					 0	
			14							Planícies	Lagunares	(brejos)				 0	
			15							Planícies	de	Inundação	(várzeas)						 0	
			16							Rampas	de	Alúvio-Colúvio									 0	
			17							Rampas	de	Colúvio/Depósito	de	Tálus			 7	
			18							Terraços	Marinhos																		 0	
			19							Limites	de	Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			20							Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			21							Lagoas																									 BLOQUEADA	
			22							Oceano																															 BLOQUEADA	
			23							Outros	Municípios																				 BLOQUEADA	

Hipsometria	
(P=20%)	

			Categ.				Legendas																										 Notas	
			1									0-25												 0	
			2									25-50			 2	
			3									50-100						 5	
			4									100-200					 8	
			5									200-300							 9	
			6									300-400										 10	
			7									400-500							 10	
			8									500-600										 10	
			9									600-700										 10	
			10							700-875											 10	
			11							Limites	de	Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			12							Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			13							Outros	Municípios											 BLOQUEADA	
			14							Lagoas																									 BLOQUEADA	
			15							Oceano														 BLOQUEADA	
			16							Ilhas										 BLOQUEADA	
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Declividade	
(P=30%)	

			Categ.				Legendas												 Notas	
			1									0-2							 0	
			2									2-5						 0	
			3									5-10							 0	
			4									10-17								 2	
			5									20-25						 7	
			6									17-20					 5	
			7									25-30					 8	
			8									30-45								 9	
			9									>45								 10	
			10							Limites	de	Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			11							Limite	Municipal	de	Maricá		 BLOQUEADA	
			12							Outros	Municípios				 BLOQUEADA	
			13							Lagoas												 BLOQUEADA	
			14							Oceano								 BLOQUEADA	
			15							Ilhas							 BLOQUEADA	 

Fatores	Econômicos	=	Proximidades	+	Fatores	Biótico-Econômicos	(P=30%)	
Fatores	Biótico-Econômicos	(P=60%)	

Cobertura	
Vegetal	(P=30%)	

			Categ.				Legendas																		 Notas	
			2									Floresta	Ombrófila	Densa	Submontana		 5	
			3									Formação	Pioneira	com	infl.	fluviomarinha	
herbácea	 0	
			4									Formação	Pioneira	com	infl.	marinha	herbácea	 0	
			5									Agropecuária							 2	
			6									Indiscriminada							 2	
			7									Pecuária	(Pastagens)					 9	
			8									Influência	urbana						 9	
			9									Vegetação	Secundária	sem	palmeiras			 5	
			10							Limites	de	Outros	Municípios					 BLOQUEADA	
			11							Limite	Municipal	de	Maricá			 BLOQUEADA	
			12							Lagoas					 BLOQUEADA	
			13							Oceano							 BLOQUEADA	
			14							Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			15							Ilhas	 BLOQUEADA	

Uso	do	Solo	
(P=70%)	

			Categ.				Legendas							 Notas	
			0									Área	Urbana												 5	
			1									Vegetação	Florestal					 5	
			2									Vegetação	Campestre				 5	
			3									Vegetação	Brejo	Pântano				 0	
			4									Vegetação	Restinga				 0	
			5									Vegetação	Cultivada					 6	
			6									Afloramentos	Rochosos				 9	
			7									Praia								 0	
			8									Solo	Exposto								 7	
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Uso	do	Solo	
(P=70%)	

			9									Erosão									 7	
			10								Pedreira										 8	
			11								Movimento	de	Terra										 7	
			12								Terreno	Sujeito	à	Inundação									 0	
			13								Ilhas	Costeiras										 BLOQUEADA	
			14								EDO	-	Área	Urbana										 5	
			15								EDO	-	Solo	Exposto						 7	
			16								EDO	-	Vegetação	Densa							 5	
			17								EDO	-	Afloramento	Rochoso					 9	
			18								EDO	-	Brejo	Pântano				 0	
			19								Campo	Quadra	/	Área	de	Lazer					 3	
			20								Saneamento/Abastecimento				 3	
			21								Subestação	Energia					 3	
			22								Limite	Municipal	de	Maricá									 BLOQUEADA	
			23								Limites	de	Outros	Municípios						 BLOQUEADA	
			24								Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			25								Lagoa				 BLOQUEADA	
			26								Oceano		 BLOQUEADA	
			27								Limites	de	Outros	Municípios				 BLOQUEADA	
			28								Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			29								Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			30								Lagoas				 BLOQUEADA	
			31								Oceano				 BLOQUEADA	

Proximidades	(P=40%)	

Proximidades	da	
Rede	Viária	
(P=70%)	

			Categ.				Legendas																																				Notas	 Notas	
			3									>	70	Metros	de	Avenidas+>	50	Metros	de	
Estradas+>	100	da	Rodovia	Amaral	Peixoto	 6	
			4									ATÉ	50	METROS	DE	Estradas		 8	
			5									Estradas			 8	
			7									ATÉ	100	METROS	DE	Rodovia	Amaral	Peixoto		 10	
			8									ATÉ	50M	DE	Estradas+ATÉ	100M	DE	Rodovias	 10	
			9									Rodovia	Amaral	Peixoto				 10	
			10								ATÉ	70	METROS	DE	Avenidas+ATÉ	50	METROS	
DE	Estradas+>	100	da	Rodovia	Amaral	Peixoto	 10	
			11								ATÉ	70	METROS	DE	Avenidas					 8	
			12								Avenidas										 8	
			13								ATÉ	70	METROS	DE	Avenidas+ATÉ	100	
METROS	DE	Rodovia	Amaral	Peixoto	 10	
			14								ATÉ	70	METROS	DE	Avenidas+ATÉ	50	METROS	
DE	Estradas+ATÉ	100	METROS	DE	Rodovia	Amaral	
Peixoto	 10	
			16								Limites	de	Outros	Municípios					 BLOQUEADA	
			17								Limite	Municipal	de	Maricá						 BLOQUEADA	
			18								Outros	Municípios					 BLOQUEADA	
			19								Lagoas														 BLOQUEADA	
			20								Oceano														 BLOQUEADA	
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Proximidades	da	
Rede		

Hidrográfica	
(P=30%)	

			Categ.				Legendas				 Notas	
			0									Perm	>	50	+	Temp	>	15					 0	
			1									0-15																 10	
			2									Rios	Temporários									 10	
			3									30-50												 8	
			4									Perm	30-50+	Temp	0-15									 9	
			5									Perm	15-30+	Temp	0-15										 10	
			6									15-30												 9	
			7									Temp	0-15+	Perm	0-15						 10	
			8									Rios	Permanentes							 10	
			9									0-15								 10	
			10								Limites	de	Outros	Municípios				 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios												 BLOQUEADA	
			13								Lagoas														 BLOQUEADA	
			14								Oceano																	 BLOQUEADA	

Proximidades		
de	Lagoas	
(P=0%)	

			Categ.				Legendas																																				Notas	 Notas	
			0									>	10	 0	
			1								Lagoas	Intermitentes	 BLOQUEADA	
			2								Lagoas	 BLOQUEADA	
			3								15-30m	de	Lagoas	 0	
			4								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			5								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			6								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			7								Oceano	 BLOQUEADA	
			8								Até	15m	de	Lagoas	 0	
			9								15-30m	de	Lagoas	Intermitentes	 0	
			10							Até	15m	de	Lagoas	Intermitentes	 0	 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Conforme as notas atribuídas na Avaliação, vale ainda citar algumas indicações. 

Com relação ao mapa de declividades, este é um sério condicionante que pode induzir aos 

movimentos de massa, condicionado por instabilidades em segmentos de encostas. Neste 

sentido, a partir do gradiente de 20% foram dadas notas maiores em escala ascendente, por 

representar áreas com maior susceptibilidade aos movimentos de massa. Áreas maiores 

que 45% receberam nota 10.  A variável Altitude também possui significante contribuição, a 

partir dos 300m recebeu nota 10, pela maior probabilidade de setores instáveis nas 

encostas. Com relação à avaliação feita para o mapa de Geologia buscou-se principalmente 

descartar as unidades deposicionais, que receberam notas menores, por sua baixa 

influencia no evento. Quanto à Cobertura Vegetal e Uso do Solo, locais que apresentaram 

cobertura vegetal densa simbolizam um fator de proteção do solo bem como a conservação 

da instabilidade do mesmo, portanto, receberam notas baixas e com relação às áreas de 

Influência Urbana e Proximidades Viárias, estas representam áreas onde ocorreram 

intervenções antrópicas, sendo assim, foram áreas que receberam maior nota em 

decorrência de sua possível indução ao encadeamento dos movimentos de massa.   
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1.2   Avaliação Ambiental para Áreas Sujeitas à Ocorrência de 
Enchentes 

 
Quadro 49 – Árvore de Decisão para Avaliação Ambiental Simples de Riscos de Enchentes 

 

 
  

Avaliação	de	Riscos	
de	Enchentes	

Configuração	do	
Terreno	(P=25%)	

Declividade	(P=60%)	

Hipsometria	(P=40%)	

Fatores	
Geomorfopedológicos	
(P=23%)	

Geomorfologia	
(P=55%)	

Geologia	(P=25%)	

Solos	(P=20%)	

Fatores	Antrópicos	
(P=22%)	

Uso	do	Solo	(P=70%)	

Proximidades	de	
Avenidas,	Estradas	e	
Rod.	Amaral	Peixoto	
(P=30%)	

Proximidades	
Hídricas(P=30%)	

Proximidades	da	Rede	
Hidrográfica	(P=50%)	

Proximidades	de	
Lagoas	(P=50%)	
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Quadro 50 – Avaliação Ambiental Simples de Riscos de Enchentes 

Avaliação	de	Riscos	de	Enchentes:	

Temas:	 		 		
Configuração	do	Terreno		(P=25%)	

Declividade	
(P=60%)	

			Categ.	Legendas	 Notas	
			1									0-2	 10	
			2									2-5	 8	
			3									5-10	 5	
			4									10-17	 3	
			5									17-20	 1	
			6									20-25	 0	
			7									25-30	 0	
			8									30-45	 0	
			9									>45	 0	
			10								Limites	de	Outros	MunicÌpios	 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			12								Outros	MunicÌpios	 BLOQUEADA	
			13								Lagoas	 BLOQUEADA	
			14								Oceano	 BLOQUEADA	
			15								Ilhas	 BLOQUEADA	

Hipsometria	
(P=40%)	

			Categ.		Legendas	 Notas	
			1									0-25	 10	
			2									25-50	 7	
			3									50-100	 6	
			4									100-200	 4	
			5									200-300	 3	
			6									300-400	 1	
			7									400-500	 1	
			8									500-600	 1	
			9									600-700	 1	
			10								700-875	 1	
			11								Limites	de	Outros	MunicÌpios	 BLOQUEADA	
			12								Limite	Municipal	de	Marica	 BLOQUEADA	
			13								Outros	MunicÌpios	 BLOQUEADA	
			14								Lagoas	 BLOQUEADA	
			15								Oceano	 BLOQUEADA	
			16								Ilhas	 BLOQUEADA	
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Fatores	Geomorfopedológicos	(P=23%)	

Geomorfologia	
(P=55%)	

			Categ.				Legendas	 Notas	
			0									Colinas	 0	
			1									Cristas	isoladas	e	serras	baixas		 0	
			2									Domínio	Alto	Serrano	 0	
			3									Domínio	Serrano		 0	
			4									Formações	Tecnogênicas	(terrenos	alterados	
pela	atividade	de	mineração)	 0	
			5									Ilhas	Costeiras	 	BLOQUEADA	
			6									Inselbergs	e	outros	relevos	residuais	 0	
			7									Morros	altos	 0	
			8									Morros	baixos	 0	
			9									Morrotes	 0	
			10								Planícies	Costeiras	(restingas)	 10	
			11								Planícies	Fluviolacustres	(brejos)	 10	
			12								Planícies	Fluviomarinhas	(brejos)	 10	
			14								Planícies	Lagunares	(brejos)	 10	
			15								Planícies	de	Inundação	(várzeas)	 10	
			16								Rampas	de	Alúvio-Colúvio		 0	
			17								Rampas	de	Colúvio/Depósito	de	Tálus	 0	
			18								Terraços	Marinhos	 0	
			19								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			20								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			21								Lagoas	 BLOQUEADA	
			22								Oceano		 BLOQUEADA	
			23								Outros	Municípios			 BLOQUEADA	

Geologia	
(P=25%)	

			Categ.		Legendas	 		Notas	
			1									Ilhas	 	BLOQUEADA	
			2									Suíte	Rio	de	Janeiro	 0	
			3									Aluviões	Holocênicos	 10	
			4									Complexo	Búzios	 6	
			5									Complexo	Paraíba	do	Sul	 9	
			6									Complexo	Rio	Negro	 6	
			7									Depósitos	Litorâneos	Holocênicos	 10	
			8									Granito	Caju	 5	
			9									Granito	Cassorotiba	 6	
			10								Suíte	Desengano	 1	
			11								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			12								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			13								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			14								Lagoas	 BLOQUEADA	
			15								Oceano	 BLOQUEADA	
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Solos	(P=20%)	

			Categ.		Legendas	 Notas	
			2									Afloramento	de	Rocha	 0	
			3									Area	Urbana	 7	
			4									Espodossolo_Recuperaçao	 8	
			5									Gleissolo_Lavouras	Anuais	 9	
			6									Ilha	 BLOQUEADA	
			7									Argissolo_Agricultura	Intensiva	 9	
			8									Argissolo_Pastagens	 4	
			9									Neossolo_Agricul.	Semi-Intensiva	 8	
			10								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios		 BLOQUEADA	
			13								Lagoas	 BLOQUEADA	
			14								Oceano	 BLOQUEADA	

Fatores	Antrópicos	(P=22%)	

Uso	do	Solo	
(P=70%)	

			Categ.				Legendas	 Notas	
			0									Área	Urbana	 5	
			1									Vegetação	Florestal	 2	
			2									Vegetação	Campestre	 5	
			3									Vegetação	Brejo	Pântano	 10	
			4									Vegetação	Restinga	 3	
			5									Vegetação	Cultivada	 2	
			6									Afloramentos	Rochosos	 0	
			7									Elemento	Fisiográfico	Natural	 0	
			8									Solo	Exposto	 0	
			9									Erosão	 0	
			10								Pedreira	 0	
			11								Movimento	de	Terra	 0	
			12								Terreno	Sujeito	à	Inundação	 10	
			13								Ilhas	Costeiras	 BLOQUEADA	
			14								EDO	-	Área	Urbana	 5	
			15								EDO	-	Solo	Exposto	 0	
			16								EDO	-	Vegetação	Densa	 2	
			17								EDO	-	Afloramento	Rochoso	 0	
			18								EDO	-	Brejo	Pântano	 10	
			19								Campo	Quadra	/	Área	de	Lazer	 5	
			20								Saneamento/Abastecimento	 5	
			21								Subestação	Energia	 5	
			22								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			23								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			24								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			25								Lagoa	 BLOQUEADA	
			26								Oceano	 BLOQUEADA	
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Proximidades	
da	Rede	Viária	

(P=30%)	

			Categ.				Legendas	 Notas	
			0									>	70m	Aven+>	50m	Estr+>	100m	Rodovias	 3	
			1									Até	50m	de	Estradas	 5	
			2									Estradas	 5	
			3									Até	100m	da	Rodovia	Amaral	Peixoto	 6	
			4									Até	50	m	Estradas	+	até	100m	de	Rodovias	 6	
			5									Rodovia	Amaral	Peixoto	 6	
			6									Até	70m	Av	+	até	50m	Estradas+>	100	Rodovias	 6	
			7									Até	70m	de	Avenidas	 5	
			8									Avenidas		 5	
			9									Até	70m	de	Av	+	Até	100m	de	Rodovias		 6	
			10							Até	70m	Av	+	Até	50m	Estr+Até	100m	Rodovias	 6	
			11								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			12								Limite	Municipal	de	Maricá		 BLOQUEADA	
			13								Outros	Municípios		 BLOQUEADA	
			14								Lagoas		 BLOQUEADA	
			15								Oceano		 BLOQUEADA	

Proximidades	Hídricas	(P=30%)	

Proximidades	
da	Rede	

Hidrográfica	
	(P=50%)	

			Categ.				Legendas																																				 		Notas	
			0									Perm	>	50	+	Temp	>	15	 5	
			1									0-15	 8	
			2									Rios	Temporários	 8	
			3									30-50	 10	
			4									Perm	30-50+	Temp	0-15	 10	
			5									Perm	15-30+	Temp	0-15	 10	
			6									15-30	 10	
			7									Temp	0-15+	Perm	0-15	 10	
			8									Rios	Permanentes	 10	
			9									0-15	 10	
			10								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			13								Lagoas		 BLOQUEADA	
			14								Oceano	 BLOQUEADA	

Proximidades		
de	Lagoas	
(P=50%)	

			Categ.				Legendas																															 Notas	
			0									>	10	 5	
			1								Lagoas	Intermitentes	 BLOQUEADA	
			2								Lagoas	 BLOQUEADA	
			3								15-30m	de	Lagoas	 9	
			4								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			5								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			6								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			7								Oceano	 BLOQUEADA	
			8								Até	15m	de	Lagoas	 10	
			9								15-30m	de	Lagoas	Intermitentes	 9	
			10							Até	15m	de	Lagoas	Intermitentes	 10	
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Conforme as notas atribuídas na Avaliação, vale ainda citar algumas indicações. Com 

relação à geomorfologia, as áreas de planícies costeiras (restingas) e as áreas de Brejos, 

constituídas pelas planícies flúvio-lacustres, planícies flúvio-marinhas e planícies lagunares 

e as planícies de inundação (várzeas) receberam nota máxima (10). Estas áreas são as 

mais propícias à inundação devido à sua localização, próximas ao litoral e ao complexo 

lagunar. Quanto aos Solos, pode-se dizer que estes influenciam bastante na ocorrência de 

inundações, devido a sua textura e composição. As classes de solos desenvolvidas por 

formações deposicionais, receberam as notas maiores, por sua alta influência quanto à 

probabilidade de enchentes, sendo assim os solos do tipo Glei e Argissolos receberam nota 

9, por sua composição mais argilosa e impermeável. Solos mais arenosos e pedregosos 

receberam notas mais baixas. Os locais com afloramentos de rocha, receberam nota 

mínima, pela baixa probabilidade de ocorrência do evento. Com relação à Altitudes e 

Declividades, que são fatores muito influenciadores, as baixas altitudes e as baixas 

declividades receberam as notas máximas. Quanto à Cobertura vegetal e o Uso do Solo, os 

locais com coberturas vegetais menos densas e áreas urbanizadas receberam notas mais 

altas com relação ao risco de inundações, pois são áreas problemáticas quanto aos 

processos de escoamento superficial pluvio-fluviais, podendo tornar-se áreas alagadiças. 

Outro fator altamente influenciador da avaliação foram as proximidades de lagoas e de rios, 

que receberam nota máxima de acordo com seu grau de proximidade. 
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1.3  Avaliação Ambiental para Áreas com Potencial de 
Expansão Urbana 

 
Quadro 51 – Árvore de Decisão para Avaliação Ambiental Simples de Potencial de 

Expansão Urbana 

 

Avaliação	de	
Potencial	de		

Expansão	Urbana	

Constituição	do	
Terreno	
(P=20%)	

Geologia	
(P=50%)	

Solos	(P=50%)	

Constituição	
Forma	(P=30%)	

Relevo	(P=30%)	

Hipsometria	
(P=20%)	

Declividades	
(P=50%)	

Proximidades	
(P=15%)	

Proximidades	da	
Rede	Viária	
(P=40%)	

Proximidades	da	
Rede	Hidrográfica	

(P=30%)	

Proximidades	de	
Lagoas	(P=30%)	

Fatores	Biótico-
Econômicos	
(P=20%)	

Cobertura	
Vegetal	(P=30%)	

Uso	do	Solo	
(P=70%)	

Proximidades	de	
Infraestruturas,	
Comércios	e	

Serviços	(P=15%)	

Proximidades	da	
Rede	de	

Esgotamento	
Sanitário	(P=50%)	

Proximidades	de	
Edificações	de	
Apoio	(P=50%)	
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Quadro 52 – Avaliação Ambiental Simples de Potencial de Expansão Urbana 

Avaliação	de	Potencial	de	Expansão	Urbana:	

Temas	da	
Avaliação:	

	 	Constituição	do	Terreno		(P=20%)	

Geologia	
(P=50%)	

			Categ.				Legendas																												 Notas	
			1									Ilhas																																				 BLOQUEADA	
			2									Suíte	Rio	de	Janeiro														 0	
			3									Aluviões	Holocênicos																		 10	
			4									Complexo	Búzios																						 3	
			5									Complexo	Paraíba	do	Sul													 8	
			6									Complexo	Rio	Negro																 6	
			7									Depósitos	Litorâneos	Holocênicos					 10	
			8									Granito	Caju																						 3	
			9									Granito	Cassorotiba													 6	
			10								Suíte	Desengano																							 0	
			11								Limites	de	Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			12								Limite	Municipal	de	Maricá												 BLOQUEADA	
			13								Outros	Municípios																				 BLOQUEADA	
			14								Lagoas																																	 BLOQUEADA	
			15								Oceano																														 BLOQUEADA	

Solos	(P=50%)	

			Categ.				Legendas																										 Notas	
			2									Afloramento	de	Rocha_Proteçao	Ambiental			 0	
			3									Area	Urbana																						 5	
			4									Espodossolo_Recuperaçao											 10	
			5									Gleissolo_Lavouras	Anuais														 10	
			6									Ilha																																			 BLOQUEADA	
			7									Argissolo_Agricultura	Intensiva									 10	
			8									Argissolo_Pastagens															 6	
			9									Neossolo_Agricultura	Semi-Intensiva			 10	
			10								Limites	de	Outros	Municípios						 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá												 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios															 BLOQUEADA	
			13								Lagoas																											 BLOQUEADA	
			14								Oceano																								 BLOQUEADA	
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Configuração	do	Terreno	(P=30%)	

Geomorfologia	
(P=30%)	

			Categ.				Legendas																											 Notas	
			0									Colinas																													 10	
			1									Cristas	isoladas	e	serras	baixas									 0	
			2									Domínio	Alto	Serrano																	 0	
			3									Domínio	Serrano																								 0	
			4									Formações	Tecnogênicas	(terrenos	alterados	
pela	atividade	de	mineração)	 0	
			5									Ilhas	Costeiras																						 BLOQUEADA	
			6									Inselbergs	e	outros	relevos	residuais				 0	
			7									Morros	altos																			 0	
			8									Morros	baixos																	 1	
			9									Morrotes																						 1	
			10								Planícies	Costeiras	(restingas)								 10	
			11								Planícies	Fluviolacustres	(brejos)					 9	
			12								Planícies	Fluviomarinhas	(brejos)								 9	
			14								Planícies	Lagunares	(brejos)							 9	
			15								Planícies	de	Inundação	(várzeas)					 10	
			16								Rampas	de	Alúvio-Colúvio			 1	
			17								Rampas	de	Colúvio/Depósito	de	Tálus				 0	
			18								Terraços	Marinhos																				 10	
			19								Limites	de	Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			20								Limite	Municipal	de	Maricá									 BLOQUEADA	
			21								Lagoas																								 BLOQUEADA	
			22								Oceano																					 BLOQUEADA	
			23								Outros	Municípios							 BLOQUEADA	

Hipsometria	
(P=20%)	

			Categ.				Legendas													 Notas	
			1									0-25																								 10	
			2									25-50																			 10	
			3									50-100																				 9	
			4									100-200																				 0	
			5									200-300																			 0	
			6									300-400															 0	
			7									400-500																					 0	
			8									500-600																			 0	
			9									600-700																							 0	
			10								700-875																											 0	
			11								Limites	de	Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			12								Limite	Municipal	de	Maricá												 BLOQUEADA	
			13								Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			14								Lagoas																										 BLOQUEADA	
			15								Oceano																				 BLOQUEADA	
			16								Ilhas																			 BLOQUEADA	
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Declividades	
(P=50%)	

			Categ.				Legendas															 Notas	
			1									0-2																										 10	
			2									2-5																									 10	
			3									5-10																											 9	
			4									10-17																								 7	
			5									20-25																											 1	
			6									17-20																	 4	
			7									25-30																		 0	
			8									30-45																										 0	
			9									>45																																	 0	
			10								Limites	de	Outros	Municípios								 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá										 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios													 BLOQUEADA	
			13								Lagoas																 BLOQUEADA	
			14								Oceano																				 BLOQUEADA	
			15								Ilhas																		 BLOQUEADA	

Proximidades	(P=15%)	

Proximidades	da	
Rede	Viária		
(P=40%)	

			Categ.				Legendas															 Notas	
			3									>	70	Mde	Av>	50M	de	Estr+>	100	da		 6	
			4									ATÉ	50	METROS	DE	Estradas		 8	
			5									Estradas						 8	
			7									ATÉ	100	M	DE	Rodovia	Amaral	Peixoto	 10	
			8									ATÉ	50	M	DE	Estradas+ATÉ	100	M	DE	Rodo	 10	
			9									Rodovia	Amaral	Peixoto							 10	
			10								ATÉ	70	M	Av+ATÉ	50	M	Est+>	100	Rodovia	 10	
			11								ATÉ	70	METROS	DE	Avenidas							 8	
			12								Avenidas														 8	
			13								ATÉ	70M	DE	Av+ATÉ	100	M	DE	Rodovi	 10	
			14								ATÉ	70	DE	Av+ATÉ	50	MDE	Estr+ATÉ	100M		 10	
			16								Limites	de	Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
			17								Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			18								Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			19								Lagoas																							 BLOQUEADA	
			20								Oceano																		 BLOQUEADA	

Proximidades	da	
Rede	

Hidrográfica	
(P=30%)	

			Categ.				Legendas																						 Notas	
			0									Perm	>	50	+	Temp	>	15													 8	
			1									0-15																											 0	
			2									Rios	Temporários																 0	
			3									30-50																								 0	
			4									Perm	30-50+	Temp	0-15									 0	
			5									Perm	15-30+	Temp	0-15											 0	
			6									15-30																																		 0	
			7									Temp	0-15+	Perm	0-15													 0	
			8									Rios	Permanentes													 0	
			9									0-15																													 0	
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Proximidades	da	
Rede	

Hidrográfica	
(P=30%)	

			10								Limites	de	Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá										 BLOQUEADA	
			12								Outros	Municípios									 BLOQUEADA	
			13								Lagoas																											 BLOQUEADA	
			14								Oceano																							 BLOQUEADA	

Promixidades		
de	Lagoas	
(P=30%)	

			Categ.				Legendas																																				Notas	 Notas	
			0									>	10	 10	
			1								Lagoas	Intermitentes	 BLOQUEADA	
			2								Lagoas	 BLOQUEADA	
			3								15-30m	de	Lagoas	 0	
			4								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			5								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			6								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			7								Oceano	 BLOQUEADA	
			8								Até	15m	de	Lagoas	 0	
			9								15-30m	de	Lagoas	Intermitentes	 0	
			10							Até	15m	de	Lagoas	Intermitentes	 0	

Fatores	Biótico-Econômicos	(P=20%)	

Cobertura	
Vegetal	(P=30%)	

			Categ.				Legendas																			 Notas	
			2									Floresta	Ombrófila	Densa	Submontana						 0	
			3									Form.	Pioneira	com	infl	fluviom.	herbácea	 2	
			4									Form.	Pioneira	com	infl	marinha	herbácea	 2	
			5									Agropecuária																				 10	
			6									Indiscriminada																			 10	
			7									Pecuária	(Pastagens)													 10	
			8									Influência	urbana													 10	
			9									Vegetação	Secundária	sem	palmeiras		 2	
			10								Limites	de	Outros	Municípios								 BLOQUEADA	
			11								Limite	Municipal	de	Maricá					 BLOQUEADA	
			12								Lagoas																					 BLOQUEADA	
			13								Oceano																									 BLOQUEADA	
			14								Outros	Municípios												 BLOQUEADA	
			15								Ilhas																	 BLOQUEADA	

Uso	do	Solo	
(P=70%)	

			Categ.				Legendas													 Notas	
			0									Área	Urbana																	 6	
			1									Vegetação	Florestal										 0	
			2									Vegetação	Campestre								 10	
			3									Vegetação	Brejo	Pântano										 0	
			4									Vegetação	Restinga											 2	
			5									Vegetação	Cultivada						 10	
			6									Afloramentos	Rochosos								 0	
			7									Praia												 0	
			8									Solo	Exposto											 5	
			9									Erosão																								 2	
			10								Pedreira														 0	
			11								Movimento	de	Terra					 6	



 

 

222 
 

		 			12								Terreno	Sujeito	à	Inundação			 0	
		 			13								Ilhas	Costeiras											 BLOQUEADA	
		 			14								EDO	-	Área	Urbana											 6	
		 			15								EDO	-	Solo	Exposto										 5	
		 			16								EDO	-	Vegetação	Densa								 0	
		 			17								EDO	-	Afloramento	Rochoso					 0	
		 			18								EDO	-	Brejo	Pântano	 0	
		 			19								Campo	Quadra	/	Área	de	Lazer						 6	
		 			20								Saneamento/Abastecimento					 0	
Uso	do	Solo(P=70%)	 			21								Subestação	Energia														 0	

	 			22								Limite	Municipal	de	Maricá								 BLOQUEADA	
		 			23								Limites	de	Outros	Municípios								 BLOQUEADA	
		 			24								Outros	Municípios													 BLOQUEADA	
		 			25									Lagoa																		 BLOQUEADA	
		 			26								Oceano																					 BLOQUEADA	
		 			27								Limites	de	Outros	Municípios							 BLOQUEADA	
		 			28								Limite	Municipal	de	Maricá						 BLOQUEADA	
		 			29								Outros	Municípios													 BLOQUEADA	
		 			30								Lagoas															 BLOQUEADA	
		 			31								Oceano																			 BLOQUEADA	

Proximidades	de	Infraestruturas,	Comércios	e	Serviços	(P=15%)	

Proximidades	da	
Rede	de		

Esgotamento	
Sanitário	(P=50%)	

			Categ.				Legendas								 Notas	
			0									>	100	metros	da	Rede	de	Esgotos			 5	
			1									Até	100	metros	da	Rede	de	Esgotos			 10	
			3									Rede	de	Esgotos							 10	
			5									Limites	de	Outros	Municípios			 BLOQUEADA	
			6									Limite	Municipal	de	Maricá				 BLOQUEADA	
			7									Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			8									Lagoas		 BLOQUEADA	
			9									Oceano	 BLOQUEADA	

Proximidades	de	
Edificações	de	
Apoio	(P=50%)	

			Categ.				Legendas									 Notas	
			1									0	-	0,19				 1	
			4									0,19	-	0,58								 2	
			5									0,58	-	1,05								 3	
			6									1,05	-	1,59								 4	
			7									1,59	-	2,12								 5	
			8									2,12	-	2,72										 6	
			9									2,72	-	3,39								 7	
			10								3,39	-	4,06							 8	
			11								4,06	-	4,72										 9	
			12								4,72	-	5,47										 10	
			13								Limites	de	Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			14								Limite	Municipal	de	Maricá	 BLOQUEADA	
			15								Outros	Municípios	 BLOQUEADA	
			16								Lagoas	 BLOQUEADA	
			17								Oceano				 BLOQUEADA	
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ANEXO 2 - ASSINATURAS AMBIENTAIS 

2.1  Hipsometria 
 

Quadro 53 – Assinatura Ambiental: Hipsometria 
Hipsometria	

Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
0-25																																							 14.218,2550	 39,3893%	 142,1826		
25-50																																						 5.185,7700	 14,3663%	 51,8577		
50-100																																					 3.711,9900	 10,2834%	 37,1199		
100-200																																				 4.068,0250	 11,2698%	 40,6803		
200-300																																				 2.584,2300	 7,1592%	 25,8423		
300-400																																				 1.499,6000	 4,1544%	 14,9960		
400-500																																				 770,1625	 2,1336%	 7,7016		
500-600																																				 352,1875	 0,9757%	 3,5219		
600-700																																				 81,0875	 0,2246%	 0,8109		
700-875																																				 55,4350	 0,1536%	 0,5544		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

2.2  Declividades 
 

Quadro 54 – Assinatura Ambiental: Declividades 
Declividades	

Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
0-2																																								 9.797,6700	 27,1428%	 97,9767		
2-5																																								 4.120,2750	 11,4145%	 41,2028		
5-10																																							 3.763,0075	 10,4248%	 37,6301		
10-17																																						 4.509,7100	 12,4934%	 45,0971		
20-25																																						 3.071,6325	 8,5094%	 30,7163		
17-20																																						 1.858,0925	 5,1475%	 18,5809		
25-30																																						 2.855,8325	 7,9116%	 28,5583		
30-45																																						 2.480,7625	 6,8725%	 24,8076		
>45																																								 69,7600	 0,1933%	 0,6976		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

2.3  Rede Hidrográfica 
 

Quadro 55 – Assinatura Ambiental: Declividades 
Rede	Hidrográfica	

Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
MUNICÍPIO	DE	MARICÁ																								 32.217,5750	 89,2534%	 322,1758		
RIOS	PERMANENTES	E	TEMPORÁRIOS																																							309,1675	 0,8565%	 3,0917		
LAGOAS																																					 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.4  Geomorfologia 
 

Quadro 56 – Assinatura Ambiental: Geomorfologia 

Geomorfologia	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
COLINAS																																				 2.986,6975	 8,2741%	 29,8670		
CRISTAS	ISOLADAS	E	SERRAS	BAIXAS											 757,8650	 2,0995%	 7,5787		
DOMÍNIO	ALTO	SERRANO																							 436,6325	 1,2096%	 4,3663		
DOMÍNIO	SERRANO																												 10.344,7100	 28,6583%	 103,4471		
FORMAÇÕES	TECNOGÊNICAS	(TERRENOS	ALTER.)		 26,8050	 0,0743%	 0,2681		
INSELBERGS	E	OUTROS	RELEVOS	RESIDUAIS						 257,0075	 0,7120%	 2,5701		
MORROS	ALTOS																															 589,3575	 1,6327%	 5,8936		
MORROS	BAIXOS																														 1.500,6725	 4,1574%	 15,0067		
MORROTES																																			 709,1350	 1,9645%	 7,0914		
PLANÍCIES	COSTEIRAS	(RESTINGAS)											 1.253,2075	 3,4718%	 12,5321		
PLANÍCIES	FLUVIOLACUSTRES	(BREJOS)								 0,2675	 0,0007%	 0,0027		
PLANÍCIES	FLUVIOMARINHAS	(BREJOS)									 7,5200	 0,0208%	 0,0752		
PLANÍCIES	LAGUNARES	(BREJOS)														 4.147,9275	 11,4911%	 41,4793		
PLANÍCIES	DE	INUNDAÇÃO	(VÁRZEAS)										 6.103,6950	 16,9093%	 61,0370		
RAMPAS	DE	ALÚVIO-COLÚVIO																		 1.562,8850	 4,3297%	 15,6289		
RAMPAS	DE	COLÚVIO/DEPÓSITO	DE	TÁLUS							 1.030,3075	 2,8543%	 10,3031		
TERRAÇOS	MARINHOS																									 812,0500	 2,2496%	 8,1205		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

2.5  Geologia 
 

Quadro 57 – Assinatura Ambiental: Geologia 

Geologia	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
SUÍTE	RIO	DE	JANEIRO																							 538,0125	 1,4905%	 5,3801		
ALUVIÕES	HOLOCÊNICOS																							 1.529,0275	 4,2359%	 15,2903		
COMPLEXO	BÚZIOS																												 7.242,6125	 20,0644%	 72,4261		
COMPLEXO	PARAÍBA	DO	SUL																				 3.284,0500	 9,0979%	 32,8405		
COMPLEXO	RIO	NEGRO																									 4.395,3650	 12,1766%	 43,9537		
DEPÓSITOS	LITORÂNEOS	HOLOCÊNICOS											 6.391,0075	 17,7052%	 63,9101		
GRANITO	CAJU																															 1.728,0425	 4,7872%	 17,2804		
GRANITO	CASSOROTIBA																								 6.711,2500	 18,5924%	 67,1125		
SUÍTE	DESENGANO																												 707,3750	 1,9597%	 7,0738		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.6  Solos 
 

Quadro 58 – Assinatura Ambiental: Solos 

Solos	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
AFLORAMENTO	DE	ROCHA_PROTEÇAO	
AMBIENTAL				 895,6650	 2,4813%	 8,9567		

AREA	URBANA																																 227,3000	 0,6297%	 2,2730		
ESPODOSSOLO_RECUPERAÇAO																				 2.881,4625	 7,9826%	 28,8146		
GLEISSOLO_LAVOURAS	ANUAIS																		 8.584,9025	 23,7830%	 85,8490		
ARGISSOLO_AGRICULTURA	INTENSIVA												 4.014,7400	 11,1222%	 40,1474		
ARGISSOLO_PASTAGENS																								 14.936,1625	 41,3781%	 149,3616		
NEOSSOLO_AGRICULTURA	SEMI-INTENSIVA								 961,5425	 2,6638%	 9,6154		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.071,8000	 100%	 360,718	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

2.7  Unidades de Conservação 
 

Quadro 59 – Assinatura Ambiental: Unidades de Conservação 

Unidades	de	Conservação	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
OUTRAS	ÁREAS	MUNICIPAIS																								 21.816,0675	 60,4377%	 218,1607		
UNIDADE	DE	CONSERVAÇAO	ESTADUAL												 800,9200	 2,2188%	 8,0092		
UNIDADE	DE	CONSERVAÇÃO	MUNICIPAL	-	REVIS			 8.999,1325	 24,9306%	 89,9913		
UNIDADE	DE	USO	SUSTENTÁVEL																	 910,6225	 2,5227%	 9,1062		
LAGOAS																																					 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

2.8  Cobertura Vegetal 
 

Quadro 60 – Assinatura Ambiental: Cobertura Vegetal 

Cobertura	Vegetal	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Km²		
FLORESTA	OMBRÓFILA	DENSA	SUBMONTANA								 5.531,7775	 15,3249%	 55,3178		
FORMAÇÃO	PIONEIRA	COM	INFLUÊNCIA	FLUVIOMARI	 1.123,6625	 3,1129%	 11,2366		
FORMAÇÃO	PIONEIRA	COM	INFLUÊNCIA	MARIN.	HERB.	 1.171,9625	 3,2467%	 11,7196		
AGROPECUÁRIA																															 1.494,9350	 4,1415%	 14,9494		
INDISCRIMINADA																													 83,5125	 0,2314%	 0,8351		
PECUÁRIA	(PASTAGENS)																							 8.694,9325	 24,0878%	 86,9493		
INFLUÊNCIA	URBANA																										 8.264,0900	 22,8943%	 82,6409		
VEGETAÇÃO	SECUNDÁRIA	SEM	PALMEIRAS									 6.160,8025	 17,0675%	 61,6080		
LAGOAS																																				 3.571,0925	 9,8931%	 35,7109		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.9  Mapas de Uso do Solo 1984, 2000 e 2018 
 

Quadro 61 – Assinatura Ambiental: Uso do Solo 1984 

	Uso	do	Solo	em	1984	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
ÁREA	URBANA																																 4.965,7100	 13,7567%	 49,6571		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE																								 13.978,0225	 38,7238%	 139,7802		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL																		 10.977,1275	 30,4103%	 109,7713		
VEGETAÇÃO	BREJO	PÂNTANO																				 540,3025	 1,4968%	 5,4030		
VEGETAÇÃO	RESTINGA																									 415,0400	 1,1498%	 4,1504		
SOLO	EXPOSTO																															 195,7125	 0,5422%	 1,9571		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS																						 225,8100	 0,6256%	 2,2581		
PEDREIRA																																			 0,6325	 0,0018%	 0,0063		
TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO																 913,7275	 2,5313%	 9,1373		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL														 312,7100	 0,8663%	 3,1271		
LAGOAS																											 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
 

Quadro 62 – Assinatura Ambiental: Uso do Solo 2000 

	Uso	do	Solo	em	2000	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
SOLO	EXPOSTO																															 111,8625	 0,3099%	 1,1186		
ÁREA	URBANA																																 6.722,7425	 18,6242%	 67,2274		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE																								 11.782,5925	 32,6417%	 117,8259		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL																		 11.487,9800	 31,8255%	 114,8798		
VEGETAÇÃO	BREJO	PÂNTANO																				 546,9300	 1,5152%	 5,4693		
VEGETAÇÃO	RESTINGA																									 413,9500	 1,1468%	 4,1395		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS																						 229,4725	 0,6357%	 2,2947		
PEDREIRA																																			 0,6325	 0,0018%	 0,0063		
LAGOAS																												 3.571,9725	 9,8955%	 35,7197		
TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO																 913,3150	 2,5302%	 9,1332		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL													 315,3175	 0,8735%	 3,1532		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 63 – Assinatura Ambiental: Uso do Solo 2018 

Uso	do	Solo	em	2018	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
SOLO	EXPOSTO																															 50,9550	 0,1412%	 0,5096		
ÁREA	URBANA																																 7.529,0250	 20,8579%	 75,2903		
VEGETAÇÃO	CAMPESTRE																								 7.774,0700	 21,5367%	 77,7407		
VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL																		 12.541,1525	 34,7431%	 125,4115		
VEGETAÇÃO	BREJO	PANTANO																				 354,3700	 0,9817%	 3,5437		
VEGETAÇÃO	RESTINGA																									 251,2650	 0,6961%	 2,5127		
AFLORAMENTOS	ROCHOSOS																						 228,5625	 0,6332%	 2,2856		
PEDREIRA																																			 0,8050	 0,0022%	 0,0081		
VEGETAÇÃO	CULTIVADA																								 74,1050	 0,2053%	 0,7411		
EROSÃO																																					 61,7150	 0,1710%	 0,6172		
TERRENO	SUJEITO	À	INUNDAÇÃO															 823,1400	 2,2804%	 8,2314		
ELEMENTO	FISIOGRÁFICO	NATURAL													 314,9925	 0,8726%	 3,1499		
MOVIMENTO	DE	TERRA																								 56,1200	 0,1555%	 0,5612		
EDO	-	AFLORAMENTO	ROCHOSO																	 50,2700	 0,1393%	 0,5027		
EDO	-	ÁREA	URBANA																									 1.609,5175	 4,4589%	 16,0952		
EDO	-	SOLO	EXPOSTO																								 93,4775	 0,2590%	 0,9348		
EDO	-	VEGETAÇÃO	DENSA	FLORESTAL											 519,4050	 1,4389%	 5,1941		
CAMPO	QUADRA	/	ÁREA	DE	LAZER														 31,8500	 0,0882%	 0,3185		
SANEAMENTO/ABASTECIMENTO																		 36,3850	 0,1008%	 0,3639		
SUBESTAÇÃO	ENERGIA																								 0,4375	 0,0012%	 0,0044		
EDO	-	BREJO	PÂNTANO																							 2,0400	 0,0057%	 0,0204		
LAGOAS																											 3.693,1075	 10,2311%	 36,9311		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.10  Zoneamento de Uso do Solo 
 

Quadro 64 – Assinatura Ambiental: Zoneamento de Uso do Solo 

Zoneamento	Municipal	de	Uso	do	Solo	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
ZR1U	-	ZONA	RESIDENCIAL	UNIFAMILIAR	1						 1.479,2625	 4,0980%	 14,7926		
ZR2U	-	ZONA	RESIDENCIAL	UNIFAMILIAR	2						 3.058,5300	 8,4731%	 30,5853		
ZR2M	-	ZONA	RESIDENCIAL	MULTIFAMILIAR	2				 788,7550	 2,1851%	 7,8876		
ZR3U	-	ZONA	RESIDENCIAL	UNIFAMILIAR	3						 3.582,3350	 9,9243%	 35,8234		
ZR3M	-	ZONA	RESIDENCIAL	MULTIFAMILIAR	3				 506,9275	 1,4044%	 5,0693		
ZR4U	-	ZONA	RESIDENCIAL	UNIFAMILIAR	4						 1.726,5225	 4,7830%	 17,2652		
ZR4M	-	ZONA	RESIDENCIAL	MULTIFAMILIAR	4				 473,2400	 1,3110%	 4,7324		
ZR5U	-	ZONA	RESIDENCIAL	UNIFAMILIAR	5						 163,2825	 0,4523%	 1,6328		
ZC2	-	ZONA	DE	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	DE	BAIRRO	 1.785,5750	 4,9466%	 17,8558		
ZC3	-	ZONA	DE	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	DE	SUBCEN	 37,8475	 0,1049%	 0,3785		
ZC4	-	ZONA	DE	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	CENTRAL	 60,2200	 0,1668%	 0,6022		
ZC5	-	ZONA	DE	COMÉRCIO	E	SERVIÇOS	NA	RJ-106	 307,7000	 0,8524%	 3,0770		
ZIC1	-	ZONA	DE	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO							 62,6750	 0,1736%	 0,6268		
ZIC2	-	ZONA	DE	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	NA	RJ-1	 13,4100	 0,0372%	 0,1341		
ZIC3	-	ZONA	DE	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	NA	RJ-1	 651,6125	 1,8052%	 6,5161		
ZE1	-	ZONA	ESPECIAL																							 56,8825	 0,1576%	 0,5688		
ZE2	-	ATERRO	SANITÁRIO																				 11,2475	 0,0312%	 0,1125		
ZE3	-	SPAR																																 26,8650	 0,0744%	 0,2687		
ZPVS	-	ZONA	DE	PRESERVAÇÃO	DA	VIDA	SILVESTR	 7.741,3500	 21,4461%	 77,4135		
ZCVS	-	ZONA	DE	CONSERVAÇÃO	DA	VIDA	SILVESTR	 3.200,0250	 8,8651%	 32,0003		
ZPN	-	ZONA	DE	PROTEÇÃO	DE	NASCENTE								 318,2175	 0,8816%	 3,1822		
UCE	-	UNIDADES	DE	CONSERVAÇÃO	EXISTENTES		 2.437,0225	 6,7514%	 24,3702		
UCP	-	UNIDADES	DE	CONSERVAÇÃO	PROPOSTAS			 212,2450	 0,5880%	 2,1225		
ZMPF	-	ZONA	MARGINAL	DE	PROTEÇÃO	FLUVIAL		 1.553,4600	 4,3036%	 15,5346		
ZMPL	-	ZONA	MARGINAL	DE	PROTEÇÃO	LACUSTRE	 235,0150	 0,6511%	 2,3502		
ZMPOM	-	ZONA	MARGINAL	DE	PROTEÇÃO	DA	ORLA	
M	 252,4700	 0,6994%	 2,5247		

ZUAP	-	ZONA	DE	USO	AGROPECUÁRIO											 1.135,9925	 3,1471%	 11,3599		
AEIS	-	ÁREA	DE	ESPECIAL	INTERESSE	SOCIAL		 120,6225	 0,3342%	 1,2062		
AEIP	-	ÁREA	DE	ESPECIAL	INTERESSE	DOS	PESCA	 9,7700	 0,0271%	 0,0977		
AEIHC	-	ÁREA	DE	ESPECIAL	INTERESSE	HISTÓRIC	 194,3875	 0,5385%	 1,9439		
AEIT	-	ÁREA	DE	ESPECIAL	INTERESSE	TURÍSTICO	 269,3125	 0,7461%	 2,6931		
LINHA	DE	ALTA	TENSÃO																						 46,8750	 0,1299%	 0,4688		
ILHAS	LAGUNARES																											 7,0875	 0,0196%	 0,0709		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		
Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.11  Setor Censitário: Densidade Demográfica 
 
 

Quadro 65 – Assinatura Ambiental: Densidade Demográfica 

Densidade	Demográfica	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
0-72																																							 18.534,2750	 51,3461%	 185,3428		
72-158																																					 2.572,1225	 7,1256%	 25,7212		
158-280																																				 1.953,8850	 5,4129%	 19,5389		
280-436																																				 2.021,8450	 5,6012%	 20,2185		
436-594																																				 1.653,4900	 4,5807%	 16,5349		
594-820																																				 1.448,3250	 4,0123%	 14,4833		
820-1065																																			 1.017,9175	 2,8200%	 10,1792		
1065-1330																																	 640,8150	 1,7753%	 6,4082		
1330-1714																																	 495,7350	 1,3734%	 4,9574		
1714-2143																																	 470,5900	 1,3037%	 4,7059		
2143-2707																																	 593,7050	 1,6448%	 5,9371		
2707-3541																																	 445,2875	 1,2336%	 4,4529		
3541-4724																																	 346,9600	 0,9612%	 3,4696		
4724-6673																																	 127,2250	 0,3525%	 1,2723		
6673-9190																																	 36,5925	 0,1014%	 0,3659		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		

Total			 35.928,7950	 100%	 359,28795	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

2.12  Proximidades da Rede Viária 
 

Quadro 66 – Assinatura Ambiental: Proximidades da Rede Viária 

Proximidades	da	Rede	Viária	
Cat.	-	Legendas	 Área	Asn.	Ha				 %	Área	Asn.		 Área	Asn.	Km²		
>	70	METROS	DE	AVENIDAS+>	50	METROS	DE	ESTR	 25.886,6100	 71,7145%	 258,8661		
ATÉ	50	METROS	DE	ESTRADAS																		 2.875,5725	 7,9663%	 28,7557		
ESTRADAS																																			 170,3100	 0,4718%	 1,7031		
ATÉ	100	METROS	DE	RODOVIA	AMARAL	PEIXOTO			 733,4800	 2,0320%	 7,3348		
ATÉ	50	METROS	DE	ESTRADAS+ATÉ	100	METROS	DE	 178,1350	 0,4935%	 1,7814		
RODOVIA	AMARAL	PEIXOTO																					 32,3950	 0,0897%	 0,3240		
ATÉ	70	METROS	DE	AVENIDAS+ATÉ	50	METROS	DE		 205,5525	 0,5694%	 2,0555		
ATÉ	70	METROS	DE	AVENIDAS																		 2.279,8475	 6,3159%	 22,7985		
AVENIDAS																																			 101,9575	 0,2825%	 1,0196		
ATÉ	70	METROS	DE	AVENIDAS+ATÉ	100	METROS	DE	 51,7000	 0,1432%	 0,5170		
ATÉ	70	METROS	DE	AVENIDAS+ATÉ	50	METROS	DE		 11,1825	 0,0310%	 0,1118		
LAGOAS																																				 3.570,0250	 9,8902%	 35,7003		

Total			 36.096,7675	 100%	 360,967675	
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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ANEXO 3 - MODELO DIGITAL DO AMBIENTE 

 

3.1  Inventário Ambiental (Base de Dados) 
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Mapa 01 – Limites Distritais 
 
 
 
  

Mapa 01 - Limites Distritais 
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Mapa 02 – Abairramento 
  

Mapa 02 - Abairramento 
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Mapa 03 – Curvas de Nível 
  

Mapa 03 - Curvas de Nível 
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Mapa 04 – Hipsometria 
  

Mapa 04 - Hipsometria 
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Mapa 05 – Declividades 
  

Mapa 05 - Declividades 
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Mapa 06 – Bacias Hidrográficas 
  

Mapa 06 - Bacias Hidrográficas 
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Mapa 07 – Rede Hidrográfica 
  

Mapa 07 - Rede Hidrográfica 
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Mapa 08 – Isoietas Anuais Médias 1977 a 2006 
  

Mapa 08 - Isoietas Anuais Médias 1977 a 2006 
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Mapa 09 – Geomorfologia 
  

Mapa 09 - Geomorfologia 
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Mapa 10 – Geologia 
  

Mapa 10 - Geologia 
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Mapa 11 – Solos 
  

Mapa 11 - Solos 
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Mapa 12 – Cobertura Vegetal 
  

Mapa 12 - Cobertura Vegetal  
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Mapa 13 – Uso do Solo – 1984 
  

Mapa 13 - Uso do Solo - 1984  
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Mapa 14 – Uso do Solo – 2000 
  

Mapa 14 - Uso do Solo - 2000  
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Mapa 15 – Uso do Solo – 2018 
  

Mapa 15 - Uso do Solo - 2018  
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Mapa 16 – Macrozoneamento 
  

Mapa 16 - Macrozoneamento 
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Mapa 17 – Zoneamento de Uso do Solo 
  

Mapa 17 - Zoneamento de Uso do Solo 
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Mapa 18 – Unidades de Conservação e Proteção Ambiental 
  

Mapa 18 - Unidades de Conservação e Proteção Ambiental 
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Mapa 19 – Rede Viária 
  

Mapa 19 - Rede Viária 
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Mapa 20 – Esgotamento Sanitário 
  

Mapa 20 - Esgotamento Sanitário 
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Mapa 21 – Densidade de Serviços e Edificações de Apoio 
  

Mapa 21 - Densidade de Serviços e Edificações de Apoio  



 

 

252  
Mapa 22 – Influência e Impactos de Grandes Empreendimentos / Intervenções 
  

Mapa 22 - Influências e Impactos de Grandes Empreendimentos / Intervenções 
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Mapa 23 – Setores Censitários: Densidade Demográfica 
  

Mapa 23 - Densidade Demográfica  
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Mapa 24 – Setores Censitários: Domicílios Particulares Permanentes Ocupados 
  

Mapa 24 - Domicílios particulares permanentes ocupados  
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Mapa 25 – Setores Censitários: Renda Mensal Média 
  

Mapa 25 - Renda Mensal Média 
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Mapa 26 – Setores Censitários: Domicílios servidos de abastecimento de água 
  

Mapa 26 - Domicílios servidos de abastecimento de água 
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Mapa 27 – Setores Censitários: Domicílios servidos de esgotamento sanitário 
  

Mapa 27 - Domicílios servidos de esgotamento sanitário 
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Mapa 28 – Setores Censitários: Domicílios servidos de coleta de lixo 
  

Mapa 28 - Domicílios servidos de coleta de lixo 
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Mapa 29 – Susceptibilidade à Inundação/Enxurrada 
  

Mapa 29 - Susceptibilidade à Inundação/Enxurrada 
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Mapa 30 – Susceptibilidade ao Movimento de Massa 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 30 - Susceptibilidade ao Movimento de Massa 
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3.2  Mapas Avaliativos 

 
 
 
Mapa 31 – Proximidades de Lagoas 
  

Mapa 31 - Proximidades de Lagoas 
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Mapa 32 – Proximidades da Rede Hidrográfica 
  

Mapa 32 - Proximidades da Rede Hidrográfica 
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Mapa 33 – Proximidades da Rede Viária 
  

Mapa 33 - Proximidades da Rede Viária 
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Mapa 34 – Avaliação Simples: Riscos de Deslizamentos / Desmoronamentos 
  

Mapa 34 - Riscos de Deslizamentos/Desmoronamentos 
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Mapa 35 – Avaliação Simples: Riscos de Enchentes 
  

Mapa 35 - Riscos de Enchentes 
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Mapa 36 – Avaliação Simples: Potencial de Expansão Urbana 
  

Mapa 36 - Potencial de Expansão Urbana 
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Mapa 37 – Avaliação Complexa: Área Críticas – Uso do Solo x Alto Risco de Deslizamentos e Desmoronamentos 
  

Mapa 37 - Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Desliz./Desmoronamentos 
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Mapa 38 – Avaliação Complexa: Área Críticas – Uso do Solo x Alto Risco Enchentes 
  

Mapa 38 - Áreas Críticas: Uso do Solo x Alto Risco de Enchentes 
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Mapa 39 – Avaliação Complexa: Incongruências de Uso: Expansão Urbana 
  

Mapa 39 - Incongruências de Uso: Expansão Urbana 
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Mapa 40 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Alto Risco de Deslizamentos/Desmoronamentos 
  

Mapa 40 - Alto Potencial de Expansão Urb. x Alto Risco Desliz./Desmoronamentos 
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Mapa 41 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Deslizamentos/Desmoronamentos 
  

Mapa 41 - Alto Potencial de Expansão Urb. x Baixo Risco Desliz./Desmoronamentos 
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Mapa 42 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Alto Risco de Enchentes 
  

Mapa 42 - Alto Potencial de Expansão Urbana x Alto Risco de Enchentes 



 

 

273  
Mapa 43 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Enchentes 
  

Mapa 43 - Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Enchentes 
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Mapa 44 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Potencial de Expansão Urbana x Riscos de Enchentes 
  

Mapa 44 - Impacto Ambiental da Expansão Urbana x Riscos de Enchentes 
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Mapa 45 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Riscos de Enchentes - novas classes 
 
  

Mapa 45 - Impacto Ambiental Expansão Urb. x Riscos de Enchentes - novas classes 
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Mapa 46 – Avaliação Complexa: Impactos Ambientais – Alto Potencial de Expansão Urbana x Baixo Risco de Deslizamentos, Desmoronamentos e Enchentes 
  

Mapa 46 - Alto Potencial Exp. Urb. x Baixo Risco Desliz./Desmoronamentos e Enchentes 
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Mapa 47 – Potencial de Expansão Urbana em Áreas Urbanas Consolidadas ou Não Urbanizadas 
  

Mapa 47 - Potencial Exp. Urb. x Áreas Urbanas Consolidadas ou Não Urbanizadas 
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Mapa 48 – Dispersão de Áreas Urbanas ao longo das Rodovias Estaduais 
  

Mapa 48 - Dispersão de Áreas Urbanas ao longo das Rodovias Estaduais 
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Mapa 49 – Monitoria Simples: Área Urbana 1984 – 2000 
  

Mapa 49 - Monitoria Simples: Área Urbana - 1984 x 2000 
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Mapa 50 – Monitoria Simples: Área Urbana 2000 – 2018 
  

Mapa 50 - Monitoria Simples: Área Urbana - 2000 x 2018 
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Mapa 51 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 1984 – 2000 
  

Mapa 51 - Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal - 1984 x 2000 
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Mapa 52 – Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal 2000 – 2018 
  

Mapa 52 - Monitoria Simples: Vegetação Densa Florestal - 2000 x 2018 



 

 

283  
Mapa 53 – Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa Florestal 1984 – 2000 
  

Mapa 53 - Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa Florestal  1984 x 2000 
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Mapa 54 – Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa Florestal 2000 – 2018 
  

Mapa 54 - Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Vegetação Densa Florestal  2000 x 2018 
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Mapa 55 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Área Urbana 1984 – 2000 
  

Mapa 55 - Monitoria Múltipla: Tornou-se - Área Urbana  1984 x 2000 
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Mapa 56 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Área Urbana 2000 – 2018 
  

Mapa 56 - Monitoria Múltipla: Tornou-se - Área Urbana  2000 x 2018 
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Mapa 57 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa Florestal 1984 – 2000 
  

Mapa 57 - Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa Florestal  1984 x 2000 
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Mapa 58 – Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa Florestal 2000 – 2018 
  

Mapa 58 - Monitoria Múltipla: Tornou-se - Vegetação Densa Florestal  2000 x 2018 
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Mapa 59 – Monitoria Simples:  Vegetação Densa Florestal em Unidades de Conservação 2000 – 2018 
  

Mapa 59 - Monitoria Simples: Veg. Densa Florestal em Un. Conservação 2000 x 2018 



 

 

290  
Mapa 60 – Monitoria Múltipla: Deixou de ser: Vegetação Densa Florestal em Unidades de Conservação 2000 – 2018 
 
 
 

 

Mapa 60 - Monitoria Múltipla: Deixou de ser - Veg. Florestal em Un. Conserv. 2000 x 2018 


