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RESUMO 

O presente destaca a importância da análise dos vetores de pressão e dos possíveis 

impactos gerados sobre os recursos e os usos do solo em áreas protegidas (Gama, 2002). 

Esta análise é aqui considerada, no âmbito de diagnóstico, com o propósito de 

implementação de gestão ambiental buscando o comprometimento com a preservação de 

ecossistemas e melhoria da qualidade de vida da população. 

Estudos integrados demonstram que a refuncionalização da Zona Oeste do Rio de 

Janeiro decorre do crescimento acelerado e desordenado das últimas décadas (Moura et 

al,1997; Costa,1998; Gama,1998; Ramalho,2000), onde registram-se: declínio das áreas 

agrícolas; desmatamento e ocupação das terras no entorno de áreas protegidas ou parques 

(exploração imobiliária, atividades agropastoris, atividade turística ou outros usos); 

conversão de áreas em “ilhas verdes” sob pressão externa a despeito da legislação vigente 

(zona tampão/ amortecimento). Portanto, a ocupação humana nas áreas de baixada e de 

encosta do Maciço atinge áreas consideradas de preservação e vem afetando a unidade de 

conservação (UC) em escala local e a própria Reserva da Biosfera em escala regional. Os 

solos de vocação e de uso agrícola no sopé do Maciço estão cedendo à pressão urbana, as 

manchas de cultivos estão bastante reduzidas, favorecendo a instalação de loteamentos, 

indústrias ou instalações de grande porte. Essa mudança de uso tem facilitado algumas 

significativas transformações ambientais e também a geração de novos conflitos entre os 

usuários - moradores (interior da APA ou Parque), vizinhos (no entorno imediato) e 

freqüentadores da UC. 
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Estudos recentes (Costa, 2004; Dutra, 2003; Vallim, 2003; Xavier, 2003; Gama, 

2002) tem demonstrado o aumento da visitação no interior da floresta (Mata Tropical 

Atlântica) que apresenta conflitos de uso institucional e problemas de suporte de carga 

turística, incompatíveis com a proposta de preservação e as determinações legais 

existentes. 

Foram identificadas duas dinâmicas importantes para compreensão e a proposição 

de alternativas de gestão da unidade de conservação do Gericinó-Mendanha , pois além dos 

visitantes, os moradores e os vizinhos de áreas adjacentes exercem um tipo de interação e 

ao mesmo tempo de pressão no sistema geoambiental, o que ocasiona ou intensifica 

problemas ambientais que são reconhecidos e devem ser controlados para melhor gestão 

da unidade. 

São objetos de estudo os seguintes vetores de pressão sobre a UC do Mendanha: o 

eixo leste-oeste da Avenida Brasil (RJ-SP) e a Estrada Guandu do Sena (bairros Campo 

Grande-Bangu) no domínio de baixada; o eixo norte-sul da Estrada de Furnas (torres de 

telecomunicações) e a Trilha da Cachoeira (cachoeiras) no domínio de encosta (Dutra, 

2003; Vallim,2003; Xavier,2003; Costa, 2004). 

Estão sendo utilizadas ferramentas de SIG na atualização do mapa de uso e 

ocupação dos solos da região (escala 1:50.000) e na elaboração do mapa de uso e 

ocupação dos solos ao longo dos eixos, destacando os impactos negativos (escala 

1:10.000), para posterior cruzamento, análise e identificação de zonas de risco ambiental 

(Gama,2002) que fragilizam o ecossistema de Florestas. 

Palavras-chave: unidade de conservação, vetores de pressão, gestão. 

Localização: 
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INTRODUÇÃO 

A criação de áreas legalmente protegidas, conhecidas por unidades de conservação 

tem sido uma das alternativas buscadas pelos organismos governamentais para minimizar 

os impactos, muitas vezes irreversíveis, dos seus recursos naturais. Segundo Medeiros 

(2003), são estratégias delineadas para a proteção da natureza decorrentes de um processo 

histórico de revisão das relações homem-natureza, cujo apogeu situa-se na modernidade. 

Inserem-se atualmente, nas chamadas políticas de proteção da natureza, condicionadas por 

um amplo conjunto de vetores que exprimem intenções, interesses e expectativas diversas, 

por vezes antagônicas, criando novas institucionalidades e impondo negociações cada vez 

mais complexas, com um número crescente de atores sociais e em diferentes escalas. 

No Brasil, os primeiros debates que conduziram à implementação de áreas 

protegidas datam do século XIX, influenciados pelos modelos europeus surgidos a partir da 

modernidade e pelas novas ideologias protecionistas que surgiam nos Estados Unidos neste 

mesmo período. É na década de 30 que foi criado o primeiro Parque Nacional e, na década 

de 90, já haviam sido criadas mais de 200 áreas de proteção ambiental. Desde as primeiras 

iniciativas de proteção, são comuns as relações de conflito entre as populações locais e os 

órgãos gestores ou dos interesses protecionistas. A maior parte das florestas não se 

constitui em espaços desabitados, apresentam questões fundiárias pendentes e legislação 

bastante restritiva quanto às atividades que podem ser desenvolvidas, além de sofrerem 

diferenciados níveis de pressão antrópica de acordo com o uso e ocupação de seu entorno. 

No caso do município do Rio de Janeiro (Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro), as unidades de conservação são fragmentos expressivos que além de 

apresentarem problemas de regularização fundiária, estão cercados por áreas urbanizadas 

que sofrem um intenso processo de pressão antrópica com reflexos no meio físico e no meio 

socioeconômico, dificultando o planejamento, a gestão e ações de manejo mais eficazes. 

  A análise em questão está fundamentada em estudos desenvolvidos no Grupo de 

Estudos Ambientais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – GEA/UERJ em parceria 

com o Grupo de Estudos Ambientais da Zona Oeste - GEOESTE/UFRJ, em uma das 

principais áreas protegidas da zona oeste do município: o Maciço Gericinó-Mendanha, que 

abriga a APA do Mendanha (Área de Proteção Ambiental do Gericinó-Mendanha) e o 

Parque Municipal do Mendanha no município do Rio de Janeiro e o Parque Municipal de 

Nova Iguaçu no município de mesmo nome. Essas categorias de unidades de conservação 

foram criadas para proteger os mananciais que abastecem parte da cidade do Rio de 

Janeiro e outros centros urbanos a sua volta e, simultaneamente, os remanescentes de 

floresta umbrófila (Mata Atlântica), em diferentes estágios sucessionais. Até o momento não 

possui plano de manejo que norteie as ações de controle da degradação ambiental e uso 
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público, de acordo com o que preceitua o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC, 2000), para as unidades de proteção integral e de uso sustentável. 

BREVE HISTÓRICO: AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO URBANAS NO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO 

A ocupação da cidade do Rio de Janeiro se deu ao longo das estreitas baixadas 

litorâneas e interioranas, localizadas entre três maciços residuais: o da Tijuca, o da Pedra 

Branca e o do Gericinó-Mendanha. 

Historicamente, o processo de urbanização tem se manifestado intenso, com 

ocupação crescente e desordenada inclusive, no entorno de áreas destinadas à 

preservação, o que se consistiu uma ameaça ao ecossistema de floresta. 

A busca de “lucros imobiliários” (Abreu, 1992), contribui para a ocupação das 

montnhas cariocas no final do século XIX, em detrimento da necessidade, até então 

predominante, de água potável e de condições naturais favoráveis ao desenvolvimento de 

cultivos de exportação. Naquela época, teve início a resistência à degradação provocada 

pelos cultivos (sucessivos ciclos econômicos - cana-de-açúcar, café, laranja e mais 

recentemente, o de banana) através de ações de reflorestamento. A administração do Major 

Acher fez o primeiro reflorestamento de áreas degradadas da cidade do Rio de Janeiro 

(iniciado no maciço da Tijuca e posteriormente estendido para os demais maciços da 

cidade), trazendo de volta a mata e permitindo com que a cidade possua a maior floresta 

urbana do mundo, apesar das constantes e crescentes ações de degradação que ela vem 

sofrendo. 

Nas últimas décadas, do século XIX e particularmente, nos primeiros anos do século 

XX, no município do Rio de Janeiro a pressão antrópica em direção às encostas dos 

maciços se faz presente em detrimento da retirada da cobertura vegetal e, paralelamente, 

compromete os recursos naturais. O limite estabelecido para área de proteção (cota) não é 

obedecido pela própria condição de áreas urbanizadas ou por usos anteriores à preservação 

que implicam nas atividades agro-pastoris (Gama, 2002). 

Essas regiões não possuem um instrumento de ordenamento ambiental concebido 

sob perspectiva que integre os diversos usos e funções dos recursos ambientais, 

considerando as particularidades de cada unidade geoambiental. Segundo EGLER (2002), o 

zoneamento metropolitano, aqui considerado como principal instrumento de ordenamento de 

uso do solo, encontra-se desatualizado, além de não ter sido concebido como instrumento 

de gestão ambiental e de não prever um ordenamento para o espelho d’ água da Baía de 

Guanabara. 
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Portanto, a falta de um zoneamento que funcione como “referência espacial” dificulta 

o estabelecimento de metas ambientais, com base na “capacidade de suporte” de cada 

unidade espacial, bem como a proposição de ações integradas de controle ambiental e de 

desenvolvimento urbano. 

 Configuram-se, hoje, como espaços legalmente protegidos além de encostas 

íngremes, as nascentes e a margens de rios. Equivocadamente estas áreas se constituem 

em locais atraentes às ocupações ilegais que, sem controle por parte da administração 

pública, passam a ser alvo de constantes ações de degradação ambiental. 

As três maiores e mais importantes unidades de conservação da cidade do Rio de 

Janeiro – Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), Parque Nacional da Tijuca (PNT), e 

Área de Proteção Ambiental do Gericinó-Mendanha (APAGM) são áreas alvo da pressão 

exercida por uma população de cerca de 6,5 milhões de pessoas e das maiores ações de 

degradação ambiental de toda a cidade. A diferença reside na capacidade de suporte de 

cada unidade em relação a essa pressão. O Parque Estadual da Pedra Branca e a APA do 

Gericinó-Mendanha, se comparados ao Parque Nacional da Tijuca, apresentam uma 

ocupação bem menor. Contudo, essas áreas são contíguas aos bairros de maior densidade 

ou crescimento populacional, tais como os bairros da Zona Oeste do Município do Rio de 

Janeiro e os bairros de Municípios da Baixada Fluminense, e vêm sofrendo os efeitos dessa 

pressão sobre as encostas já degradadas por atividades agrícolas, pastoris e extrativistas 

minerais, conforme será mostrado a seguir. 

A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GERICINÓ-MENDANHA (APAGM) E O PARQUE 
MUNICIPAL DO MENDANHA (PMM) 

O Maciço do Gericinó-Mendanha está localizado na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, mais precisamente na porção central do limite norte do município do Rio de Janeiro, 

entre as baías de Sepetiba e Guanabara, ocupando uma área aproximada de 105 km2. É 

formado por um conjunto de serras e morros que ocupam parte dos municípios do Rio de 

Janeiro, Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita. 

A encosta sul deste Maciço está voltada para a zona oeste do município do Rio de 

Janeiro, entre as planícies de Campo Grande e Bangu, e as encostas norte e leste para os 

municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. Na direção leste-oeste é cortado pelo vale 

do rio Guandu do Sapê que separa as duas principais serras, a do Mendanha e de 

Madureira, onde passa a linha do limite do Município do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. É 

contribuinte das sub-bacias do rio Sarapuí e do rio Guandu-Mirim, que deságuam nas Baías 

da Guanabara e de Sepetiba, respectivamente. 
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A preocupação em preservá-lo, juntamente com sua reserva florestal remonta a 

década de 40 quando foi transformado em Floresta Protetora da União (Decreto-Lei nº 

3.889) e, mais tarde, pelos governos estadual e municipal, respectivamente. 

Recentemente (2002) foi inaugurado o Parque Municipal (PMM), proposta antiga e 

confusa que remonta à história da Companhia Progresso Industrial do Brasil (também 

conhecida como Fábrica de Tecidos Bangu) ainda no ano de 1889. Nessa época a 

preocupação era outra – a de adquirir terras com nascentes de água que garantissem o 

abastecimento da futura fábrica de tecelagem a ser instalada em suas imediações. A fábrica 

teve seus títulos de propriedades contestados na década de 30, quando surgiram os 

primeiros loteamentos e, ficando sob a tutela do Banco do Brasil, este “negociou” com o 

município para implementar a área de preservação que funciona atualmente na categoria 

“parque”, ainda que apresentando área de sobreposição e carente de plano de manejo. 

Quanto a APAGM - Área de Preservação Ambiental do Gericinó-Mendanha, até os 

dias atuais não foi instituída, o que justifica, portanto, o estado de abandono e os inúmeros 

processos exploratórios de recursos naturais (principalmente extração de minerais, caça e 

retirada de espécies vegetais de valor paisagístico) de que é alvo. Além disso, denota um 

conflito entre os usos urbano, industrial, rural e o de preservação, acentuado pelo uso 

inadequado de seus solos e, mais recentemente, por atividades relacionadas ao uso do 

tempo livre nos esportes, no turismo e no lazer. Ainda assim, dos três maciços localizados 

em áreas urbanas é o que apresenta maior extensão de mata, ou seja, cerca de 60% está 

recoberto por Floresta Tropical Atlântica. 

Legalmente, o processo de preservação da APA está transcorrendo pela iniciativa 

estadual (licitação pública - Governo do Estado/SEMADS/PDBG/FEEMA) para elaboração 

de Plano Diretor da APA – Área de Preservação Ambiental, ato previsto no Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara e com recurso do BID e pela municipal, quando da 

criação do Parque Municipal do Mendanha. 

QUEM HABITA ESSAS ÁREAS PROTEGIDAS - A POPULAÇÃO DO ENTORNO E A 
POPULAÇÃO DO INTERIOR 

O declínio da atividade agrícola no município do Rio de Janeiro (década de 40), 

contribui para a expansão urbana que passou de 26,3 % em 1940 para 68,7 % (Maricatto, 

1996). Uma parcela considerável dessa população sofreu uma desvalorização de salários e, 

ao mesmo tempo, começou a sentir o déficit de moradias e a pressão sobre os novos custos 

de moradias (alta no preço dos aluguéis dos imóveis e hiper-valorização para compra). A 

conseqüência foi o aumento da população ilegalmente estabelecida, seja por loteamentos 

irregulares, favelas ou mesmo invasões em direção de áreas mais impróprias como os 

arredores das UC’s. Essa mudança contribuiu para o adensamento dos núcleos já 

 5716 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

estabelecidos de uma população excluída ou proporcionou a criação de novos núcleos 

populacionais (ilegais), na medida em que o poder público demonstrou incapacidade de 

equacionar o problema em curto ou médio prazo. 

Os novos espaços ocupados foram-se ampliando, em detrimento do 

comprometimento crescente de seus recursos naturais e as áreas elevadas passaram a 

receber o novo contingente populacional. 

No caso da APAGM e do PMM (Gama, 2003), desde a criação dessas duas 

categorias, a população cresce em seu entorno, aqui denominada de “vizinhos” (aqueles 

que estão situados no seu entorno imediato - baixada, tendo como limite o eixo da Avenida 

Brasil), provocando embates e conflitos com aquela população previamente estabelecida, 

denominada de “moradores” (aqueles que habitam - edificações precárias ou não o próprio 

Maciço - acima da cota de 80m). 

No levantamento dos moradores e da vizinhança foram utilizadas informações do 

mapa de uso e ocupação dos solos do município do Rio de Janeiro (Base Planimétrica do 

Município do Rio de Janeiro/IPLANRIO- 1997) na escala de 1:50.000; dos trabalhos de 

campo realizados para reconhecimento dos locais e aplicação de questionários; das 

fotografias aéreas nas escalas de 1:20.000 e 1:8.000 nos anos de 1996 e 1997 e foram 

atualizadas as modificações de uso para o ano de 2000 na escala de 1:10.000. 

Os moradores do Maciço (Gama, 2003) estão nas proximidades imediatas da Área 

de Proteção Ambiental – APA delimitada pela cota de 100m ou mesmo em seu interior, 

entre sítios agrícolas, sítios de lazer ou mesmo algum tipo de invasão. O número de 

moradores é pequeno, sendo necessário realizar investigação mais detalhada para 

levantamento de dados, principalmente os relativos a situação fundiária, o tempo de 

residência, e outros pertinentes à compreensão do perfil dos mesmos. 

As análises de investigações no campo e de aplicações de questionários ajudaram 

na identificação do perfil dos moradores (Gama et al, 2004; Dutra, 2003; Xavier, 2003; 

Vallim, 2003; Costa et al, 2003), varia segundo o tipo de moradia: 

- os sitiantes herdeiros que ainda tiram o seu sustento do uso agrícola, em geral, 

vivem precariamente e o desejo é de vender ou passar o ponto. Estão situados, em sua 

maioria, nas porções mais baixas (sede do empreendimento) e utilizam as terras altas para 

o plantio, cuja mão-de-obra envolve o trabalho familiar; 

- os moradores de fim de semana (herdeiros ou que compraram recentemente as 

terras para lazer), já apresentam melhores condições financeiras e mantém o local em boas 

condições de uso. Aqueles moradores que simplesmente invadiram as terras vivem 
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atualmente em condições sub-humanas e, alguns, exploram o turismo ainda incipiente 

vendendo água, refrigerante, caldo de cana, pastel, biscoito, etc; 

- uma outra parcela é composta por aqueles que prestam pequenos serviços (bares e 

restaurantes) e pelos clubes campestres. É fato que as condições para serviços e pequeno 

comércio não são adequadas, e não apresentam o mínimo de infra-estrutura necessária 

para o funcionamento. Problemas como a falta de esgotamento sanitário, falta de água 

tratada, falta de local adequado para destinação do lixo e a presença de animais domésticos 

sem os devidos tratos, caracterizam os usos como indevidos e prejudiciais à Unidade de 

Conservação. 

Já os vizinhos (Gama, Op. Cit.) estão distribuídos entre sítios, conjuntos e 

loteamentos, nos bairros de Campo Grande e Bangu limítrofes ao Maciço. São 

predominantemente de baixa renda, geram suas próprias pressões sobre a unidade que, 

somadas aos usos institucionais como o complexo do presídio, lixão e o campo de 

atividades do Exército, revelam a gravidade do problema. Ramalho, 2000 (in Gama, 2003) 

destaca pelo menos três conjuntos significativos da área: o Conjunto habitacional Vila 

Kennedy (o mais antigo da localidade do Mendanha tem suas origens no processo de 

remoção de favelas do centro do município por volta da década de 60, é um dos maiores do 

Bairro de Bangu e está situado nas margens da Av. Brasil); o Conjunto habitacional Quafá 

(adjacente à Vila Kennedy e próximo ao Complexo Penitenciário nas margens da Estrada do 

Guandu do Sena, cujos moradores são de origens diversas e residentes há pelo menos dez 

anos); e o Conjunto Habitacional Nossa Senhora das Graças (situado nas margens da Av. 

Brasil e isolado, cujos moradores são os mais novos da área, com no máximo cinco anos de 

ocupação). 

Em visita a esses locais nos últimos anos (2001, 2002, 2003 e 2004) foi possível 

identificar novas construções, constatando que o processo de modificação de uso agrícola 

para urbano não acabou. As áreas ao longo dos eixos da Av. Brasil e da Estrada Guandu do 

Sena estão sendo intensamente ocupadas, o que caracteriza a forte pressão antrópica e o 

avanço da ocupação urbana em detrimento dos sítios agrícolas. Esses estão confinados no 

sopé do maciço e sua área de cultivo sobe as encostas, num processo de avanço contínuo 

acima da cota permitida. Apesar das restrições ao uso e ocupação dos solos previstas na 

legislação vigente, percebe-se que nessa área não são cumpridas, pois, os moradores do 

entorno e do Maciço aumentam a cada ano e conseqüentemente, a vegetação natural 

continua sendo retirada, os cultivos ultrapassam a cota de cem metros, os solos agrícolas 

na baixada não são preservados e a ocupação avança em direção ao maciço. 

Esse desmatamento gradual concorre não somente para a diminuição de áreas 

verdes e dos mananciais de águas, mas para o desaparecimento de espécies vegetais e 
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animais, além de propiciar a adaptação de vetores transmissores de doenças às condições 

urbanas, o que torna os habitantes alvos desses vetores. Caracteriza ainda, um nítido 

declínio na qualidade de diversos fatores ambientais do município e adjacências. 

Recomenda-se que os futuros gestores da UC e do Parque realizem estudos 

detalhados nas comunidades que possam gerar maiores riscos à integridade da área 

coberta por floresta, considerando os atuais vetores de expansão urbana e os 

empreendimentos públicos aí localizados. Urge, portanto, a necessidade de se definir (ou 

redefinir) o limite da UC condizente com a realidade, seguindo os preceitos do MMA (2000) 

e do IBAMA (2000) na ótica da gestão integrada e, na esfera municipal, a adequação do 

limite do recém criado Parque Municipal do Mendanha. 

QUAIS SÃO OS VETORES DE PRESSÃO ANTRÓPICA 

A ocupação humana nas áreas de baixada e de encosta do maciço Gericinó – 

Mendanha já ultrapassou os limites de áreas de preservação, contribuindo para a 

vulnerabilidade ambiental desse ecossistema enquanto reserva da Biosfera (UNESCO, 96). 

Para melhor gestão da unidade, as dinâmicas internas e externas devem ser, 

reconhecidas, num primeiro momento e, controladas posteriormente. A ocupação humana 

nas áreas de baixada e de encosta do Maciço atinge áreas consideradas de preservação e 

vem afetando a UC e a própria Reserva da Biosfera. 

Os eixos de circulação podem ser considerados como importantes vetores de 

pressão antrópica e, ao mesmo tempo, indutores da ocupação nesta porção do território. A 

atual avenida Brasil, que é a antiga rodovia Rio - Santos (cujo traçado acompanha a via 

férrea), constitui-se no eixo leste-oeste mais importante que viabiliza o acesso a grandes 

empreendimentos como o Complexo do Presídio de Bangu hoje em dia o Complexo do 

Gericinó, o Aterro Sanitário da COMLURB, o Distrito Industrial de Santa Cruz; à região de 

produção de areia de Itaguaí, à Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, 

consolidando o eixo de ligação entre os portos do Rio e de Sepetiba, entre as capitais Rio 

de Janeiro e São Paulo ou, ainda, simplesmente viabilizando o tráfego para a Costa Verde, 

um dos focos de investimento mais recentes centralizados no turismo e no ecoturismo do sul 

do Estado. Duplicada e modernizada, faz frente à concorrência à via situada do outro lado 

do Maciço, a Rodovia Dutra, eixo de ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, dando 

acesso minimamente à Região Serrana e à Região Industrial do Vale do Paraíba. 

No sentido norte-sul, são inúmeros os acessos (Estrada de Furnas, Mendanha, 

Bastos , Serrinha,...) que entrecortam a avenida Brasil servindo de ligação entre os bairros e 

que concorrem para a ocupação em suas margens, descaracterizando uma porção do 
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território em que prevaleciam os sítios agrícolas (década de 40) e áreas de lazer como a 

Praia de Sepetiba na década de 50. 

Portanto, os solos de vocação e de uso agrícola no sopé do Maciço estão cedendo à 

pressão urbana, as manchas de cultivos estão bastante reduzidas, fazendo surgir 

empreendimentos como loteamentos (conjuntos habitacionais para população de baixa 

renda e condomínios de recreação e lazer), indústrias ou instalações de grande porte. As 

atividades agrícolas encontram-se, portanto, pressionadas e a tendência, se não tomadas 

medidas emergenciais, é de cultivos como o da banana e do capim colonião prevalecerem 

sobre a vegetação de floresta. 

É comum a ocorrência de cultivos subindo a encosta e de construções na baixada 

que tomam o lugar das áreas destinadas ao cultivo. Gama (2002), identificou cinco níveis de 

pressão sobre a Unidade de Conservação a partir dos vetores de pressão urbanos e os 

vetores de pressão agrícolas. Não há perspectiva de reversão dessa realidade, o que tudo 

indica é uma mudança de uso, com a formação de novos bairros cujos impactos devem ser 

considerados no processo de gestão da UC. Nesta perspectiva foram estudado duas dessas 

vias consideradas fundamentais para a dinâmica da UC – a estrada de Furnas (para 

veículos), porção externa da floresta e, a Trilha das Cachoeiras (para caminhadas), porção 

interior da floresta, a partir de metodologias próprias de análise. 

A ESTRADA DE FURNAS (APAGM) 

De acordo com (Santos, 2004) as vias de acesso respondem pela redução das 

florestas; dispersão de espécies exóticas; mortalidade de espécies animais; redução da 

biota do solo; geração de barreiras para a fauna e, também, mudanças nas atividades 

humanas (indução de habitação, agricultura e mineração e desenvolvimento comercial e 

industrial) para facilitar o escoamento de bens e mercadorias. 

Para tal a escolha da Estrada de Furnas é pertinente, pois, estudos recentes indicam 

que o monitoramento da mesma é essencial para a constatação dos processos que 

contribuem para a vulnerabilidade do sistema de floresta (UC) e para subsidiar ações de 

curto, médio e longo prazos que visem minimizar impactos e permitir o uso compartilhado 

em áreas protegidas (Gama, 2002). 

A Estrada de Furnas inicia-se na Estrada do Mendanha, e é a única via que leva às 

torres de Furnas uso institucional (onde concentram os sistemas de energia elétrica e de 

telecomunicações) acima da cota de 700m e foi aberta antes da regulação ambiental. É 

também um dos acessos às trilhas que liga no interior da floresta como a trilha dos “Taperis” 

(Furnas - Cachoeira do Escorrega) e a trilha “Travessia” (Furnas-Campo Grande-Bangu) e 

de algumas ocupações como sítios de lazer, residências, bares e restaurante. 
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A estrada tem aproximadamente 7,5 km de extensão e sua largura varia de 7 (km 0, 

cota 90m) a 12 metros (km 7,5; cota >700m), segue em curvas e declives acentuados até o 

topo no Morro do Guandu. Percorre classes de solos diferenciadas, ondas nas cotas mais 

baixas predomina a classe de solo argissolo (EMBRAPA,1998) ou solo Podzólico Vermelho-

Amarelo(antiga classificação), associado com o relevo suave ondulado a ondulado. Nas 

cotas mais elevadas, predominam o argissolo (EMBRAPA,1998). 

Em relação à declividade, inicia-se numa classe de declividade de até 5º, passando 

imediatamente para as classes de 15 a 30º, de 30 a 45º e superior a 45º o que indica áreas 

mais propensas a processos erosivos (cabeceiras de drenagem dos Rios Piabas, Bananal e 

Cachoeira, contribuintes do Rio Guandu do Sena e Rio da Prata no Mendanha). 

A estrada corta a floresta (Mata Atlântica) que se apresenta vulnerável frente à 

pressão de usos distintos como o agrícola, lazer e turismo, além do uso institucional que 

justifica um fluxo mais intenso de veículos diariamente e não somente nos finais de semana. 

O estudo e monitoramento desses acessos são importantes para a compreensão de 

diferentes níveis de pressão existentes na APA, pois, a expansão urbana na zona oeste 

provoca uma certa pressão na zona agrícola que se encontra hoje em decadência nos 

arredores da APA e, que por sua vez, pressiona a vegetação presente nas encostas do 

maciço do Gericinó-Mendanha (Gama, 2002). É comum o cultivo de bananas que avança 

principalmente pelos eixos de drenagem, e em alguns casos, a estrada torna-se 

efetivamente uma barreira a ser vencida. Ao longo do seu percurso, foram mapeados 33 

pontos (registrados e aferidos por GPS) que denotam quaisquer tipos de danos ambientais e 

que poderão futuramente comprometer a sustentabilidade da UC. Situados às margens da 

estrada estão sendo monitorados para subsidiar ações e minimização de impactos(ver 

esquema abaixo). 
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 Vetores de Pressão na Estrada de Furnas –Pontos Críticos 

Para análise, foi gerado um buffer de 100 metros ao longo da estrada de 50 metros 

em cada margem, onde estão sendo registradas outras ocorrências que efetivamente 

interfiram no efeito de borda da vegetação existente (movimentação de terra para a 

construção das torres, retirando a vegetação, bananeiras nas linhas de drenagem) e, 

conseqüentemente, “explica” o aumento das clareiras na floresta (exemplo das torres de 

linhas de alta tensão). 

A TRILHA DAS CACHOEIRAS (APAGM) 

Sobretudo nas Unidades de Conservação próximas as áreas urbanas, onde a 

visitação é muito grande, as trilhas são, em geral, o principal produto de lazer oferecido ao 

visitante, seja como fim nelas mesmas, seja como vias de acesso a outros atrativos. Desta 

forma, o manejo de trilhas deve ser feito de modo a evitar que o trânsito de pessoas 

provoque degradação no meio ambiente e proporcionar ao visitante o contato entre homem- 

natureza. 

Segundo Salvatti (2000), as trilhas são caminhos existentes ou estabelecidos, com 

diferentes formas, comprimentos e larguras, que possuam o objetivo aproximar o visitante 

ao ambiente natural, ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando seu 

entreterimento ou educação através de sinalizações ou de recursos interpretativos. 

A trilha das cachoeiras , como é conhecida localmente por levar diretamente às 

cachoeiras do rio Guandú do Sapê, está sendo adotada como unidade funcional de análise, 
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pois, reflete física e biologicamente, os diferentes usos que lhe são impostos. A escolha da 

trilha para servir de modelo em relação às outras caracteriza-se pelo maior número 

visitantes, pois conduz até o principal atrativo desta vertente do maciço, a Cachoeira do 

Escorrega. Dentre os impactos negativos pelo uso indiscriminado neste ambiente protegido, 

destacam -se a compactação dos solos (fruto do pisoteio), os impactos sobre a estrutura da 

vegetação e fuga da fauna nativa. 

Na caracterização dos impactos a pesquisa foi dividida em quatros etapas: 

1) Reconhecimento da área: identificação e mapeamento da trilha com pontos de 

controles eqüidistantes somando 12 ao total com 133,35 metros cada. Tal 

mapeamento baseou-se no uso de base cartográfica na escala de 1:10.000 

(FUNDREN), altímetro e trena, tendo em vista a dificuldade de recepção dos 

sinais de GPS (Global Position System) através da copa das árvores e da 

barreira orográfica constituída pela serra; 

2) Coleta de amostras: deformadas e semi-indeformadas de solo (com uso do anel 

de Koppecky5) para análise de granulometria e densidade aparente; 

3) Análise e caracterização do perfil e estrutura da vegetação ao longo das trilhas, 

que correspondem a 45 m2 em cada lado da trilha (03 transectos de 15 m2, 

conforme demonstrado na figura 1), sendo analisadas as variáveis: altura do 

primeiro fuste; área de copa; porcentagem de cobertura; serrapilheira; diâmetro 

do tronco à altura do peito (DAP) – espécies acima de 03 cm diâmetro de tronco, 

medidas com auxílio do paquímetro (figura 2); 

4) Integração de dados para análise final. 

Figura 1- Área de análise: 

 

                                                 
5 Como especificado no Manual de Métodos de Análise de Solo, EMBRAPA (1997). 
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Figura 2 – Variáveis analisadas 

 

A trilha das cachoeiras inicia-se acima do cruzamento da Estrada Abílio de Bastos 

com o rio Guandu do Sapê, possui 1642 metros de extensão até as cachoeiras com 

aproximadamente 2,20 metros de largura. Sua altitude inicial é de 122 metros, mas alcança 

425metros em pontos mais elevados. Nos seus primeiros 150 metros apresenta, um relevo 

suave com presença de blocos rochosos. Há presença de lixo em suas margens. Próximo 

da cota de 600 metros foi mapeado uma cicatriz de movimento de massa que mostra como 

ponto de ruptura o plano da trilha (influência da presença da trilha no desencadeamento do 

escorregamento); ultrapassando a cota dos 1100 metros, a trilha diminui sua declividade 

mais intercepta escostas ingrímes (Vallim et alii, 2004; Xavier et alii, 2004). Em todo o 

percurso é percebida a presença de ravinamentos, exceto no local de ruptura no plano da 

trilha, onde ocorre a presença de um local de deposição. 

A cobertura vegetal nas margens também sofre os efeitos pelo uso da trilha. O ponto 

mais crítico é o início da trilha, neste ponto a vegetação sofre tanto os efeitos do uso da 

trilha como pela sua aproximação com a estrada Abílio de Basto que à ela dá acesso. Ë o 

ponto de maior trânsito de visitantes, e, consequentemente maior dificuldade no 

estabelecimento de espécies(ver gráfico abaixo). 
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Ponto 1 - Margem Esquerda
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Conforme aponta o gráfico abaixo, no ponto 5 os indivíduos situados perto da borda 

da trilha apresentam a melhor classe. Foi observada uma diminuição do número de 

indivíduos à medida que se afasta da trilha, este fato decorre pelo aumento significativo da 

declividade, diminuindo a capacidade no estabelecimento da vegetação nesta área ( 

transecto 2). 

Ponto 5 - Margem Direita
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O conhecimento dos impactos causados pelo uso indiscriminado da trilha das 

cachoeiras permitem a identificação dos vetores de degradação nesse ambiente e contribui 

para a investigação dos vetores de pressão no interior da UC. 

A NECESSIDADE DE PROPOSTA PARA GESTÃO INTEGRADA 

A realidade da UCN Maciço Gericinó-Mendanha e Áreas do Entorno envolve não 

somente a beleza e a riqueza natural desse complexo que resiste aos dias atuais, mas 
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conflitos no âmbito das políticas públicas e nos usos humanos que retratam uma ocupação 

histórica e denotam incongruências comprometendo a integridade do sistema, daí a 

urgência em medidas de proteção. A pressão antrópica de que são alvos, tanto o Maciço 

quanto a Floresta, tem representatividade nos usos levantados, sendo que cada um deles 

corresponde a um ou mais atores, tais como: os moradores no sopé do Maciço e os 

moradores no seu interior; os que prestam serviços às mineradoras; os trabalhadores das 

industrias; os agricultores; os prestadores de serviços; os caçadores e os usuários (incluindo 

os visitantes de fins de semana, cientistas e acadêmicos, ambientalistas e o próprio 

exército). 

O significado do maciço, da área de entorno e da floresta varia para cada um dos 

atores, que expressam interesses diversos, mantém ou não identidade ou vínculo afetivo 

com a área, demonstram visões conflitantes sobre a integridade da UCN e sobre 

procedimentos a serem adotados para a sua proteção ou sua exploração. 

O eixo condutor desse trabalho passa primeiramente por sistematizar o 

conhecimento existente, desenhando um diagnóstico sobre a área, identificando lacunas de 

conhecimento e levantando os dados primários necessários ao estudo e mapeamento para 

subsidiar o planejamento e a gestão, ponto de partida para a administração pública iniciar 

diálogos sustentados com as comunidades e sociedade civil como um todo. 

Nas premissas e estratégias para a Agenda 21 Brasileira (atual Programa 21), a 

noção de gestão integrada, compartilhada ou participativa aplicada às UC’s tem sido 

discutida principalmente nos últimos anos e, o ISER (2000), prevê as seguintes situações: o 

envolvimento das comunidades do entorno da UCN em relação à sua proteção; o 

envolvimento dos atores interessados na unidade (e daqueles agentes econômicos em 

potencial); o fortalecimento do sistema público responsável pela regulamentação e 

gerenciamento da UCN; a criação de mecanismos institucionais que garantam a 

transparência dos procedimentos adotados; e o comprometimento dos atores envolvidos 

com as filosofias e políticas básicas estabelecidas em conjunto. Há ainda, o modelo de 

“Organizações Sociais” (Lei nº 9.637/98) que são entidades expressamente qualificadas 

pelo poder executivo como “pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 

à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde...” (ISER, 2000). No caso 

em questão, recomenda-se a possibilidade deste modelo ser aplicado, visando parceria 

entre as partes (poder público e entidade qualificada como organização social) para fomento 

e execução de atividades, caracterizando um verdadeiro contrato de gestão. O IBAMA 

(2001) trabalha com a utilização de técnicas e procedimentos metodológicos de 

planejamento a fim de obter um instrumento adequado à peculiar realidade das Áreas de 
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Proteção Ambiental, com enfoques no planejamento estratégico, participativo e no sistema 

de gestão da qualidade ambiental. 

No caso específico da UCN Gericinó-Mendanha, esta pesquisa contemplou, numa 

primeira fase, um diagnóstico ambiental na escala de 1:50.000 e propostas de uso, onde 

vale destacar os trabalhos de Costa (1998), Ramalho (2000) e Gama (2001). 

Na segunda fase, os estudos foram realizados para uma escala de 1:10.000 que, 

após cruzamentos, análises e considerações finais, foram identificadas as propostas para 

zoneamento da Unidade seja na categoria Parque (municipal) ou APA (estadual), a partir da 

potencialidade e das limitações das variáveis ambientais, sempre considerando a vertente 

voltada para sul (município do Rio de Janeiro) como área piloto (Gama, 2002) e (Costa, 

2002). Foram adotados os seguintes critérios:(a) fixar a meta de trabalho, identificar 

parceiros interessados na preservação e elaborar plano de trabalho com cronograma 

ajustado;(b) sistematizar as informações existentes, identificar as lacunas e obter dados 

primários necessários à pesquisa;(c) fazer reconhecimento de campo (confirmação e 

levantamento de dados; coleta de solos e análises; identificação dos principais problemas 

ambientais e atualização dos dados);(d) elaborar mapas temáticos e cruzar com as 

informações obtidas (através de técnicas de geoprocessamento) e analisar os dados;(e) 

elaborar proposta de zoneamento para o Maciço, destacando áreas potenciais para 

preservação e áreas para uso de recreação (ecoturismo e lazer). 

Na terceira fase (em andamento), os estudos voltaram-se para a análise da 

vulnerabilidade do geosistema do Mendanha. Foram investigados os ambientes internos da 

UC e aqueles externos da UC, considerando sempre as vias, os caminhos, os acessos ou 

as trilhas como unidade de análise espacial. Priorizou-se o entendimento da capacidade de 

suporte de carga turísitica da área (Costa, 2004) e o levantamento de impactos ambientais 

como conseqüência de usos inadequados ou sem o devido planejamento (Vallim, Xavier e 

Dutra, 2003). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A extraordinária rapidez com que as áreas urbanas vêm se transformando faz com que se 

pense em formas eficazes de gestão do território, particularmente no que diz respeito às 

mudanças ambientais, que comprometem os recursos naturais e a qualidade de vida da 

população residente. A manutenção e conservação dos últimos redutos florestais ainda 

existentes no município do Rio de Janeiro são uma das preocupações de cientistas e 

ambientalistas. Isso tem se traduzido na proliferação de áreas protegidas, na expectativa de 

reduzir os impactos decorrentes e manter os remanescentes de Mata Atlântica. Porém, a 

criação e manejo dessas áreas devem ser feitos considerando a pressão antrópica 
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crescente, ao mesmo tempo em que os próprios causadores dos principais danos 

ambientais devem fazer parte do processo, num trabalho integrado de gestão participativa. 

Estudos feitos por Costa (2004); Vallim et alii (2004); Xavier et alii (2004) evidenciam 

uma maior compactação no solo do interior desta trilha, em relação ao seu entorno. Essa 

diferença está associada à retirada (pelo pisoteio) da cobertura vegetal e da serrapilheira, 

fazendo com que o solo fique exposto à ação erosiva das chuvas. Em relação à Estrada de 

Furnas, Dutra (2004) identifica como principais pontos críticos (que estão sendo 

monitorados): aqueles das cotas mais elevadas, que se referem à deflagração dos 

processos erosivos e principalmente pela influência do cultivo de bananas; aqueles das 

cotas mais baixas, considerados pontos mais problemáticos que ocorrem em função da 

presença de casas/sítios e por uso comercial (bar/restaurante). Dois eixos denotam atenção 

especial, o primeiro destacado anteriormente (a Estrada de Furnas) e o segundo pela 

presença das torres de transmissão de energia. Devem ser monitorados, pois, deparam com 

impactos (negativos) ambientais e necessitam de um plano de recuperação para que 

futuramente não comprometam esta UC. 

O conhecimento das potencialidades e dos limites (principais problemas) de cada 

unidade de conservação urbana deve ser detalhadamente levantado, sob a ótica de sua 

organização espacial e não somente a partir de uma visão segmentada, muitas vezes, 

apenas de um componente da natureza (em geral o meio biótico). Para tal, o estudo dos 

acessos na vertente sul do maciço (APA e Parque), destacando-se o uso da Trilha das 

Cachoeiras (porção interna) e o uso da estrada de Furnas (porção externa) é pertinente para 

desenhar o diagnóstico sobre a área, mapeando os principais vetores de pressão que 

contribuem para a degradação deste ecossistema, e assim, contribuir para o planejamento e 

gestão dessas unidades de conservação. 
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