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RESUMO 

 

A questão das unidades de conservação - UC no Brasil tem sido muito discutida na última década, pois 
cada vez mais as políticas públicas tem se mobilizado para a criação de novas UC, com intenção de 
preservar a biodiversidade do país. A legislação ambiental brasileira atualmente é considerada uma 
das mais completas do mundo, mas não tem conseguido garantir a preservação do patrimônio 
ambiental, pois não é cumprida de maneira adequada. As implantações de áreas de proteção em geral 
causam conflitos socioambientais, pois em sua área normalmente há ocupação previa e não há uma 
preocupação direta em conscientizar a população local no uso dos recursos naturais dentro dos 
preceitos que regem uma UC, desta forma as atividades econômicas e de ocupação tem uma 
continuidade, mantendo e criando novos vetores de pressão nos limites da área preservada. Para o 
presente estudo fez-se uma análise do Parque Nacional da Serra da Bocaina, especificamente nos 
distritos de Tarituba e Mambucaba, localizados nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, 
respectivamente, estando a área estudada nos limites leste do parque até a linha de costa, englobando 
a BR 101 (Rodovia Rio-Santos). Essa área de estudo foi delimitada dentro de um projeto de pesquisa 
intitulado Diagnóstico de danos ambientais em Unidades de Conservação: Parque Nacional da Serra 
da Bocaina, Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e Reserva Ecológica da Juatinga, desenvolvido 
pelo Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos – Lagesolos. Para identificar os 
vetores de pressão foi feita uma adaptação da metodologia descrita no guia de Avaliação Rápida e 
Priorização do Manejo das Unidades de Conservação (The Rapid Assessment and Prioritization of 
Protected Areas Management – RAPPA) utilizado pela World Wildlife Foundation – WWF, em  visitas 
"in loco" foi feito um inventário das ações locais e posteriormente feita uma análise de imagem aéreas e 
orbitais. Os mapas foram produzidos a partir dos softwares ARCGIS 9.3, e são baseados na 
interpretação das ortofotos na escala 1:25.000 do IBGE de 2005 e imagens dos satélites RAPIDEYE, 
2012. Ao longo na análise de dados foi verificado que o parque em questão encontra-se bem 
preservado, tendo vetores de pressão comuns a urbanização intensa que vem acontecendo na área, 
com infraestruturas ligadas à moradia, comércio, serviços (turismo e recreação) e agricultura de 
subsistência. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui uma das biotas mais ricas do planeta, porém, esta tem sido ao longo dos anos 

degradada de forma ostensiva. Embora tenha uma legislação ambiental considerada uma das mais 

completas do mundo, que possa garantir a preservação do grande patrimônio ambiental, esta não é 

cumprida de maneira adequada (BRASIL, 2013). A respeito de áreas protegidas, na legislação 

ambiental brasileira, essas são denominadas pela legislação de Unidades de Conservação, fazendo 

parte do sistema brasileiro de proteção ao meio ambiente, compondo o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza – SNUC, que foi instituído em 18 de julho de 2000, através da Lei Nº 

9.985. 

As Unidades de Conservação podem ser classificadas como de proteção integral ou de uso 

sustentável, sendo caracterizadas em cinco tipos de unidades de conservação: (1) Estação Ecológica, 

(2) Reserva Biológica, (3) Parque Nacional (que também pode ser Estadual ou Municipal), (4) 

Monumento Natural e (5) Refúgio da Vida Silvestre. O SNUC ainda define outra categoria de UC, as 

Unidades de Uso Sustentável formadas por: (1) Área de Proteção Ambiental, ou APA, (2) Área de 

Relevante Interesse Ecológico, (3) Floresta Nacional, ou FLONA, (4) Reserva Extrativista, (5) Reserva 

da Fauna, (6) Reserva de Desenvolvimento Sustentável, (7) Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

ou RPPN (CASTRO JUNIOR et al., 2009; COELHO ET et al., 2009). 

Nas últimas décadas, multiplicaram-se o número e os tipos de estudos geográficos sobre 

unidades de proteção ambiental criadas no território brasileiro, pelos poderes públicos federal, estadual 

e municipal, pois é visto que o nosso sistema de unidades de conservação representa um alicerce 

ainda frágil para suportar as pressões sobre a biodiversidade e necessita de mais estudos e 

investimentos significativos. Portanto, é neste contexto que surgiu a necessidade de trabalhar com 

Unidades de Conservação.  

Esse trabalho faz parte de um projeto denominado Diagnóstico de danos ambientais em 

Unidades de Conservação: Parque Nacional da Serra da Bocaina, Área de Proteção Ambiental do 

Cairuçu e Reserva Ecológica da Juatinga, desenvolvido pelo Laboratório de Geomorfologia Ambiental e 

Degradação dos Solos – Lagesolos. Tem como área de estudo escolhida o Parque Nacional da Serra 

da Bocaina - PNSB, que se localiza no eixo das duas maiores metrópoles brasileiras — São Paulo e 

Rio de Janeiro — principal área de expansão das redes de interiorização territorial do centro-sul 

brasileiro. O trabalho contemplará dois distritos vizinhos, Tarituba e Mambucaba, dos municípios de 

Paraty e Angra dos Reis respectivamente (Figura 1). Os núcleos urbanos desses distritos são 



causadores de pressão antrópica no entorno dos limites leste do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

– PNSB. 

 
Figura 1: Mapa de localização do Parque Nacional da Serra da Bocaina e distritos de Mambucaba e Tarituba. 
 

 Os núcleos urbanos em estudo, apesar não estarem localizados dentro dos limites do parque, 

tem importante papel nos vetores de pressão que afetam a unidade de conservação e seu entorno. 

Todas as paisagens protegidas em questão vêm sofrendo diversos danos ambientais, a partir do uso 

inadequado do solo e da falta de fiscalização, bem como, por vezes da falta de conhecimento dos 

riscos que existem em cada tipo de uso. 

Há algumas divergências sobre o papel que a legislação ambiental, especificamente as 

trazidas com a regulamentação das unidades de conservação, têm na área em que atingem e, 

consequentemente, nas comunidades que ali residiam, pois na determinação das áreas a serem 

preservadas, muitas vezes, não se leva em consideração a opinião das comunidades atingidas e isso 

gera um conflito permanente e que toma rumos diversos. Dentro da discussão da exclusão decisória 

local, Castro Junior et al. (2009) ressalta a importância da participação municipal na gestão das 

unidades de conservação, pois são os atores locais quem definem o ordenamento territorial, sendo 

comum suas decisões ferirem a legislação federal, exemplificada em: 



“Trata-se de uma questão delicada no ponto de vista de gestão, já que muitas unidades de 
conservação enfrentam a disposição dos governos municipais de expandir suas áreas 
urbanas para áreas dos entornos das unidades existentes”. (CASTRO JUNIOR, et al., 2009)   

  A área de estudo faz parte da Mata Atlântica brasileira e vem sendo degradada 

gradativamente. Segundo Castro Junior et al. (2009), “as florestas tropicais têm sido alvo de mais 

preocupações, visto que esses habitats, que ocupam aproximadamente 7% da superfície terrestre, 

possuem mais da metade das espécies da biota mundial e estão sendo destruídos muito rapidamente”. 

Nesse contexto insere-se a área, de estudo proposta nesse projeto, o Parque Nacional da Bocaina – 

PNSB, que foi instituído pelo Decreto Federal n° 68.172 de 04 de fevereiro de 1971, com área de 

134.000 ha, sendo posteriormente modificado pelo Decreto Federal n° 70.694, de 08 de junho de 1972, 

reduzindo-o para uma área de 104.000 ha. O PNSB representa um importante fragmento do Domínio 

da Mata Atlântica, agrupando ampla diversidade de tipos vegetacionais, grandes extensões contínuas 

de áreas florestadas, sob diversos domínios geomorfológicos, abrangendo desde áreas costeiras até 

vertentes íngremes no alto do planalto dissecado da Bocaina, do nível do mar a 2.088 metros de 

altitude (IBAMA, 2002). 

 Nesse trabalho realizou-se um estudo sobre os vetores de pressão no PNSB, a partir das 

atividades socioeconômicas da área, mas também das possíveis atividades permitidas pelos planos 

diretores dos municípios. Na busca de identificar e valorar os principais vetores de pressão antrópica 

nos limites do parque. 

 

 Unidades de Conservação 

A presente pesquisa leva em conta os princípios do Desenvolvimento Sustentável, dando 

importância ao fato de que conservar a paisagem e a biodiversidade natural tem como objetivo garantir 

sua existência para as gerações futuras. Pressupõe também que unidades de conservação são 

ferramentas indispensáveis ao Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC brasileiro deve ser o princípio norteador das análises do ambiente, 

pois nele se estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

A ampliação das estruturas urbanas necessárias para acompanhar o crescimento 

populacional, como estradas, rede elétrica, escolas, saneamento básico, hospitais etc., não ocorre na 

mesma escala, resultando na forma precária em que muitos brasileiros vivem, contribuindo para uma 

maior pressão sobre o ambiente natural e causando inúmeros impactos ambientais adversos. 



A conservação da natureza, como atitude, é um modo de gestão equilibrada de habitats e 

não um conjunto isolado de normas de proteção de espécies, animais ou vegetais (FADIGAS, 2007), 

por isso são criadas unidades de conservação para a manutenção do patrimônio natural, seguindo uma 

linha de conservação dos ecossistemas que ainda não foram afetados pela sociedade, que busca 

exacerbadamente satisfazer os patamares cada vez maiores do seu bem estar.  

A Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 1988, dispensa atenção às áreas 

protegidas através do Art. 225, Parágrafo 1º em seu inciso III que dizem: 

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: 
.... 
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; (BRASIL, 1988) 

Com o intuito de regulamentar o artigo 225 da Constituição, que trata da criação de áreas 

protegidas, o Congresso Nacional aprova a Lei Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que, além de 

regulamentar a incisos constitucionais, cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, definindo unidade de conservação como sendo: 

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção.” (SNUC, 2000) 

 

 Vetores de Pressões 

A partir do momento que se institui as unidades de conservação, as mesmas estão expostas 

aos chamados vetores de pressão, pois o uso e ocupação do solo em seu entorno gera algum tipo de 

pressão, que segundo o manual da WWF (2003) são forças, ações ou eventos, que têm um impacto 

prejudicial sobre a integridade da unidade de conservação. 

Os vetores de pressão, que são ações antrópicas no meio ambiente (positivos ou negativos) 

normalmente estão associadas às atividades socioeconômicas, como: a urbanização acelerada; 

especulação imobiliária e turística; desmatamentos ligados a áreas de pastos e cultivo; invasões e 

assentamentos irregulares (problemas fundiários); e a precariedade das condições de saneamento. 

 

 



METODOLOGIA 

Para identificar os vetores de pressão foi feita uma adaptação da metodologia descrita no guia 

de Avaliação Rápida e Priorização do Manejo das Unidades de Conservação (The Rapid Assessment 

and Prioritization of Protected Areas Management – RAPPA) utilizado pela World Wildlife Foundation – 

WWF, fazendo inventário das ações antrópicas em visitas in loco e posteriormente feita uma análise de 

imagem aéreas e orbitais.  

Os mapas foram produzidos a partir do software ArcGIS 9.3, e são baseados na interpretação 

das ortofotos na escala 1:25.000 do IBGE de 2005 e imagens dos satélites RAPIDEYE (2012), com 

base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Ministério do Meio Ambiente 

– MMA  e Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

O plano de manejo orientou o início da identificação dos vetores de pressão, pois nele consta 

uma análise da situação da unidade de conservação até o fim da década de 1990, assim como delimita 

a zona de amortecimento.  

Os planos diretores foram analisados separadamente, pois há grande diferença na metodologia 

aplicada para o zoneamento de cada município. No distrito de Tarituba, segundo o Plano Diretor 

Municipal de Paraty, dos limites do PNSB até a linha de costa, que seria a zona de amortecimento, está 

caracterizada como macrozona das Planícies Costeiras do Norte. Segundo o plano diretor suas 

potencialidades são: preservação ambiental, uso sustentável dos recursos naturais, ocupação humana 

controlada (média e baixa densidade), usos agrícolas sustentáveis e turismo sustentável 

No município de Angra dos Reis, o zoneamento é feito até o nível de microzonas, o que 

permite uma análise das atividades mais detalhadas no município, as microzonas que interessam estão 

localizadas no continente, que são: Parque Mambucaba; Vila Histórica de Mambucaba; Vila 

Residencial de Praia Brava. Essas microzonas são subdivididas em zonas com interesses específicos 

(LEI 2.091, 2009): 

I - Zona Residencial (ZR); 
II - Zona Comercial (ZC); 
III - Zona de Interesse Turístico (ZIT); 
IV - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 
V - Zona Especial de Interesse Ambiental e Turístico de Ocupação Controlada (ZEIATOC); 
VI - Zona de Interesse Ambiental  de Proteção (ZIAP); 
VII - Zona Especial do Centro Histórico de Angra dos Reis (ZECHAR); 
VIII - Zona Rural de Desenvolvimento Especial (ZORDE); 
IX - Zona de Interesse Ambiental e de Ocupação Coletiva (ZAOC); 
X - Zona de Interesse Ambiental e de Ocupação Coletiva do Centro (ZAOCC); 
XI - Zona de Utilização Especial Pública (ZUEP).  

Para análise das ações antrópicas foi elaborada uma matriz de impactos composta de várias 

ações antrópicas, cada ação foi avaliada com relação ao seu impacto na natureza, sendo positiva 



(verde) e negativa (vermelha), essas ações por sua vez foram avaliadas em 4 aspectos –  

temporalidade, pressão, ameaça, reversibilidade – que por sua vez foram valorados de 1 (pequeno), 2 

(médio) ou 3 (grande), de acordo com a pressão produzida.  

 

RESULTADOS 

Após analise do material, foram identificados 12 principais ações (vetores) como possíveis 

causadores de pressão, sejam pressões já consolidadas ou ameaças futuras. Algumas das ações 

foram agrupadas, pois são compatíveis em suas atividades. Todas as ações foram consideradas 

negativas. Abaixo segue a Matriz de análise dos vetores de pressão (Quadro 1), a descrição de cada 

vetor e o mapa de localização dos vetores de pressão na área de estudo (Figura 12). 

Quadro 1: Matriz de análise dos vetores de pressão do limites PNSB  

Ações Impacto Temporalidade Pressão Ameaça Reversibilidade 

Desmatamento - 3 3 3 3 

Expansão agrícola - 2 2 3 2 

Pasto/ Pecuária/ Piscicultura - 2 2 3 3 

Infraestrutura - 3 2 2 3 

Expansão urbana - 3 3 3 3 

Assentamentos irregular - 2 2 2 2 

Lixo - 1 2 1 1 

Trilhas - 2 3 3 2 

Ecoturismo/acampamento - 1 2 2 2 

 

 Desmatamento 

Essa é uma prática desordenada, em geral sem licenciamento e muito comum na região, pois 

é necessária para a maioria das ações identificadas na região. Ocorre em geral as margens dos rios, 

mananciais, APP, dentro e fora dos limites do parque. Durante uma das visitas de campo foi 

presenciado um área em processo de desmatamento, ainda com maquinas ligadas, com árvores sendo 

serradas no momento de visita, mas não foi observado placa de identificação da licença para tal ação. 

O desamamento diminui a biodiversidade da área, pois diminui as áreas verdes e favorece o 

desaparecimento de flora e fauna da região. Assim como desprotege o solo e permite o início e 

aceleração de processos erosivos, principalmente no limites do PNSB, pois tem as áreas com 

declividade mais acentuadas. (Figura 2). 



 
Figura 2: Área de desmatamento em processo de movimento e massa, Mambucaba. Fonte: MARTINS, 2012 

No macrozoneamento, determinando pela lei de uso e ocupação do solo de Angra dos Reis 

(LEI 2091, 2009), o desmatamento é permitido, mesmo que essa área faça parte dos 10km área de 

zona de amortecimento, determinada pelo Plano de Manejo do PNSB (2002), com base na CONAMA 

Nº  13 (1990), que afirma: 

Art. 2º. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, 
qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo 
órgão ambiental competente. (CONAMA, 1990) 
 

Já a Lei 2091 (2009) permite quando delimita a área como Zona Rural de Desenvolvimento 
Especial (ZORDE):  

Art. 16. Zona Rural de Desenvolvimento Especial (ZORDE) é aquela relacionada com o 
ambiente natural bucólico com característica predominantemente rural, devendo ser objeto 
de atividades de agropecuária, lazer e turismo rural, com implantação de meios de 
hospedagem com até 25 UHs e outros equipamentos de serviços e apoio à atividade 
turística. (LEI 2091, 2009) 

 

 Expansão agrícola 

A expansão agrícola foi considerada as atividades de cultivo que vem aumentando na região, 

como cultivo de banana, principalmente, e a chamada agricultura de subsistências, que ocorre muito na 

zona de amortecimento, dentro de sítio e fazenda, com o cultivo de milho e feijão (Figura 3).  

 
Figura 3: Plantação de banana e milho, Mambucaba. MARTINS, 2012. 



Essa atividade foi identificada com maior intensidade na margem esquerda do Rio 

Mambucaba, no município de Angra dos Reis, onde a urbanização e a quantidade de pequenas 

propriedades são maiores à margem do rio principal da região.  

 

 Pasto/ Pecuária/ Piscicultura 

Foram identificadas algumas áreas de pastos na região (Figura 4). Essa é uma prática muito 

danosa ao meio ambiente, pois agrega uma série de ações que causam impactos ambientais 

irreversíveis, como a prática das queimadas e criação de gado, que compacta o solo, podendo causar 

erosão. 

 

Figura 4: Área de pasto, Tarituba. MARTINS, 2012 

A pecuária não tem muita expressão na região, sendo caracterizada principalmente por 

criação de animais de pequeno porte, como galinha e porco. 

A piscicultura (Figura 5) foi identificada em um empreendimento de pequeno porte, voltada 

para o comércio. Localizada próximo a um afluente do rio Mambucaba, no bairro Parque Mambucaba. 

 
Figura 5: Piscicultura em Mambucaba. Martins, 2012 

 

 

 



 Infraestrutura 

A infraestrutura de maior magnitude na área de estudo é a BR 101 (Rodovia Rio-Santos) 

(Figura 6), estando entre os limites da unidade de conservação e linha litorânea, essa localização 

reflete na completa transformação do uso e ocupação em seu entorno, sendo identificado na mudança 

do tipo de ocupação do solo, no aumento da especulação imobiliária (valorização do solo), no aumento 

de atividades econômicas (comércios e posto de combustíveis), em mudanças culturais, pois os 

moradores locais são, aos poucos, retirados de suas terras.  

As estradas secundárias (Figura 6), que são abertas, para acessos aos limites do parque 

também são prejudiciais e representam vetores de pressão, pois se iniciam com o desmatamento 

dessa área e facilita prática desordenada de outras ações, como início de assentamento e acúmulo de 

lixo. 

 
Figura 6: BR 101 e estrada secundária, Tarituba. MARTINS,2012 

 

 Expansão urbana 

Durante as visitas de campo, notou-se que os maiores impactos são da expansão urbana 

(Figura 7), como o crescimento do bairro Parque de Mambucaba e a construção de condomínios e 

loteamentos, no distrito de Tarituba. 

 
Figura 7: Urbanização às margens da BR 101, Mambucaba e ocupação desordenada na estrada de acesso a Trilha do 
Ouro. MARTINS, 2012. 



As políticas públicas não estão acontecendo no mesmo ritmo dessa expansão, acarretado 

poluição dos rios da região, principalmente com esgoto doméstico, e poluição dos solos, pelos 

depósitos irregulares de resíduos sólidos.  

Hoje, há um maior incentivo ao turismo na região, tendo sido criado pelo município de Paraty 

um Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico – PDDT de Paraty. Com esse incentivo os condomínios 

de luxo e grandes hotéis estão sendo vistos com maior frequência na região, isso também pode ser 

corroborado com o macrozoneamento do município em questão, que tem toda sua área continental do 

distrito de Tarituba, que não faz parte do PNSB, como área de Planícies Costeiras do Norte, tendo 

dentre sua potencialidade “Turismo Sustentável (Circuito Turístico Costeiro contemplativo com 

desembarque e fundeio restrito e ecoturismo/rural com adequação da infra-estrutura aos atrativos 

naturais/cênicos e capacitação da mão-de-obra local)”. (PARATY, 2010)  

Parte dessa área faz parte da zona de amortecimento, que segundo o SNUC (2000) 

“Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma 

vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana”, o que vai de encontro com a 

afirmação do Plano de Manejo do PNSB, que afirma que “na região de Mambucaba, não é possível 

observar onde termina a área do Parque e onde começa a área urbana, pois não existem limites 

demarcados”. 

 

 Assentamento irregular 

Durante as visitas “in loco” foi identificado um assentamento irregular na estrada de acesso a 

Trilha do Ouro, junto ao bairro Parque Mambucaba, no distrito de Mambucaba, no ano de 2012, foram 

feitas duas visitas, a primeira em Junho e a segunda em Novembro, e constatou-se que a localização e 

tamanho do assentamento continuavam os mesmos em seis meses. 

O assentamento pertence a um grupo de ciganos (Figura 8), sem saneamento básico, coleta 

de lixo ou estrutura edificada, são barracos de lona amarrados em madeira, que foram fincadas ao 

solo.  



 
Figura 9: Assentamento irregular na estrada de acesso a Trilha do Ouro, Mambucaba. MARTINS, 2012  

 

 Lixo 

Pela falta de coleta seletiva e saneamento básico adequado, que não acompanha o 

crescimento desordenando de núcleos urbanos ou ocupações isoladas, é muito comum na região 

estudada acúmulo de lixo ser encontrado facilmente. Durante as visitas de campo foi encontrado, em 

geral, pequena quantidade de lixo do tipo doméstico (Figura 10), ensacados ou não, as margens das 

estradas de acesso ao parque e as margens dos recursos hídricos. Também foi identificado esgoto 

doméstico sendo despejado nos recursos hídricos, causando poluição dos mesmos. 

Na área também foi constatado acúmulo de trocos de árvores e folhas, proveniente de 

desmatamento da região. 

 
Figura 10: Acumulo de lixo domestico e entulhou no inicio da estrada de acesso a Trilha do Ouro, Mambucaba. MARTINS, 
2012. 

 

 Trilhas 

A utilização de trilhas na área de estudo é antiga, como citado pelo Plano de Manejo do 

PNSB: 



“Até o início do século XIX, a região da Bocaina era cortada por várias trilhas de intenso 
tráfego de viajantes e tropas, sendo as estradas principais a Paraty-Cunha-Guaratinguetá e a 
de Mambucaba-Areias-São José do Barreiro”. (IBAMA, 2002) 

Os impactos ambientais causados pela trilhas são diversos: há supressão da vegetação, 

sendo nas margens da trilha onde há maior efeito; há maior compactação do solo no interior da trilha 

do que em seu entorno; a presença de visitantes pode causar acúmulo de lixo ao longo da trilha; a 

criação de novos caminhos a partir da trilha principal, causando mais desmatamento e alteração da 

presença da fauna local.  

A Trilha do Ouro, em Mambucaba, é a mais visitada da região e a estrada de acesso a 

mesma foi onde se identificou o maior número de vetores de pressão. O início da trilha, hoje, é muito 

próximo ao limite do parque, marcada pela placa abaixo (Figura 11): 

 
Figura 11: Limite do PNSB, próximo a inicio da Trilha do Ouro. MARTINS, 2012. 

 
 

 Ecoturismo/acampamento 

Na área de estudo foram identificados alguns empreendimentos e atividades ligadas ao 

ecoturismo e acampamentos. São pousadas e áreas de camping onde muitos turistas, em geral 

mochileiros, em épocas de férias, hospedam-se para percorrerem as trilhas da região.  

Para o funcionamento desses empreendimentos foi necessário desmatamento da floresta e 

muitos produzem efluentes e resíduos, que não têm sua destinação final adequada, pois estão 

localizados dentro na unidade de conservação e longe dos núcleos urbanos. 

 

 



 
Figura 12: Indicações de localização dos vetores de pressão no limites do PNSB, nos distritos de Mambucaba e Tarituba.



CONCLUSÃO 

 

A pesquisa na área de estudo continua em andamento, para mais coletas de dados, mas ao 

longo da análise de dados coletados até o presente momento, verificou-se que o parque em questão 

encontra-se bem preservado, por conta de sua extensão e poucos acessos a parte interna, mesmo 

estando em dois estados brasileiro com grande desenvolvimento econômico.   

Essa conclusão não ignora que a unidade de conservação tem vários vetores de pressão 

comuns a urbanização intensa que vem acontecendo na região. Alguns desses vetores causaram 

impactos irreversíveis ao meio ambiente, que necessita de um bom plano de manejo para mitigar e 

recuperar áreas impactadas, mesmo sendo pontuais e nos limites do parque. 

Constatou-se, também, que a legislação (leis, regras e diretrizes) que rege o Parque Nacional 

da Serra da Bocaina, e sua zona de amortecimento, tem alguns quesitos incompatíveis. Isso é 

identificado facilmente a partir dos zoneamentos municipais, que atingem a zona de amortecimento da 

unidade de conservação, que são diferenciados pelo delinear de seus objetivos de uso e ocupação 

determinado poder público dos distritos em questão, Mambucaba e Tarituba, não sendo compatíveis 

com o Plano de Manejo do PNSB, SNUC e CONAMA.  
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