
O Município de Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teve 

aproximadamente mais da metade de seu território transformada em unidades de 

conservação (UC), divididas em reserva biológica, parque municipal, área de proteção 

ambiental, tanto de uso sustentável, quanto com zonas de refúgio da vida silvestre. 

 Segundo informações fornecidas pelo endereço virtual de sua prefeitura, atualmente este 

percentual estaria em torno de sessenta e sete por cento. O território iguaçuano abriga uma 

reserva biológica, um parque municipal e oito áreas de proteção ambiental, algumas sendo 

área de amortecimento da REBIO de Tinguá. Dentre estes, apenas as oito APAs e o parque 

municipal foram criados e são administrados pela prefeitura local. Sendo elas: Reserva 

biológica de Tinguá; Parque Municipal de Nova Iguaçu; APA Jaceruba; APA Rio D’Ouro; 

APA Tinguá; APA Gericinó-Mendanha; APA Guandu-Açu; APA Morro Agudo; APA do 

Tinguazinho; APA do Retiro.  

A APA Morro agudo foi criada no ano de dois mil e um, pelo governo municipal 

como Área Especial de Interesse Ambiental Morro Agudo (AEIA). No entanto, como não 

existe esta categoria de unidade de conservação na lei número 9.985 – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) – no ano de dois mil e quatro, torna-se Área de Proteção 

Ambiental (APA). Para se estabelecer uma unidade de conservação ambiental, esta área 

precisa ter tanto relevância ecológica como sócio-cultural. Devido a isso, este trabalho se 

propõe a estudar as interações sócio-ambientais da Área de Proteção Ambiental Morro 

Agudo, localizada no Município de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, de 

modo a entender as relações sócio-ambientais e espaciais presentes no entorno dessa APA.  

Desse modo, enfocando os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos no que diz 

respeito à qualidade de vida da população. Visando entender as relações sócio-ambientais 

presentes no entorno da área de proteção ambiental e as interações desta população com 

esta área antes e depois desta ter sido declarada uma unidade de conservação. Além de 

buscar compreender como estes atores sociais atuam na produção deste espaço. Tendo em 

vista a relevância desse conjunto natural à qualidade de vida desse município, espera-se que 

este estudo possa contribuir para a criação de indicadores que possa vir a subsidiar a 

elaboração e implementação de políticas públicas nesse município. 

Tendo em vista que esse processo de criação de unidades de conservação perpassa a 

esfera política e atinge diretamente a escala social, este estudo se propõe a abordar as 



relações e interações sócio-ambientais e espaciais que se expressam e atuam na produção 

desse espaço. Deste modo, enfocando as relações comunidade do entorno e natureza, bem 

como os aspectos culturais, no que diz respeito à percepção de natureza dessas 

comunidades locais.  Pois segundo Gonçalves 2006 
(...) a problemática ecológica implica outras questões extremamente complexas. 

Implica outros valores, o que por si só coloca questões de ordem cultural, 

filosófica e política. Implica um outro conceito de natureza e, conseqüentemente, 

outras formas de relacionamento entre seres vivos; com o mundo inorgânico, 

enfim, dos homens. 

(GONÇALVES, 2006, p. 22) 

De modo a identificar os valores e simbolismos expressos através das relações 

sócio-ambientais, e suscitar possíveis conflitos que ocorram em torno dessas áreas 

protegidas e as interações que ocorram, pois de acordo com Schmidt (apud Gomes 2002): 

“A sociedade justa seria um processo no qual os homens não coincidem simplesmente com 

a natureza nem são radicalmente separados dela”.  Assim, propor formas de interação 

sociedade e natureza, nesses espaços de proteção ambiental. 
 

 


