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RESUMO 
 

O município de Maricá, situada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

está passando por um processo de crescente mudança no seu espaço geográfico, contribuindo 

para degradação dos recursos naturais, que gera como consequência, a diminuição da 

qualidade de vida da população e prejudica o potencial socioeconômico da região. Porém, o 

Porto de Maricá é esperado para ser um dos marcos de desenvolvimento econômico e, como 

qualquer empreendimento desse porte gerará degradação ambiental.  

Nesse sentido, esse trabalho avaliará espacialmente o uso do solo e cobertura vegetal e 

as possíveis mudanças que serão proporcionadas após a implantação do Porto de Maricá, a 

partir de imagens das ortofotocartas do convênio estabelecido entre a Secretaria Estadual do 

Ambiente (SEA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (escala 1:25.000, ano 

de 2005). Esta ortofotocarta subsidiará a identificação das classes elencadas nessa pesquisa e 

possibilitará a verificação do aumento da degradação ambiental na região estudada. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As transformações no espaço geográfico com inserção de áreas urbanas atraídas pelo 

capital gerado pela indústria portuária, sem devido ordenamento territorial podem alterar a 
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geometria das vertentes com a construção de taludes e trará instabilidade nas encostas, 

intensificando ainda mais os processos erosivos e movimentos de massa. 

As mudanças no uso do solo e na cobertura vegetal de uma área que servirá para a 

implantação de um porto não somente causarão prejuízos paisagísticos, mas também, reduzirá a 

capacidade produtiva do solo, diminuirá a qualidade da água dos rios, aumentará o 

assoreamento no canal fluvial, dentre outros. Isso sem contar que o porto também trata impactos 

ambientais no ambiente costeiro, afetando a biota e populações que vivem do pescado, dentre 

outras atividades. 

Da mesma forma, qualquer alteração nos canais fluviais que estão inseridos ou 

circundam a área de interesse de um empreendimento portuário podem produzir tanto mudanças 

na geometria do canal quanto na eficiência do fluxo, modificando a dinâmica da natureza no que 

tange ao aceleramento dos processos de transporte e deposição de sedimentos.  

No caso do Porto de Maricá, este será implantado numa área que possui um dos últimos 

remanescentes de vegetação de restinga da região metropolitana do Rio de Janeiro. Este 

ambiente costeiro é considerado de extrema fragilidade e caracteriza-se por apresentar 

condições edáficas e climáticas influenciadas pelo ambiente marinho e suscetível a degradação 

se geradas bruscas transformações sócio-espaciais em ambientes costeiros.  

Diante desses argumentos, esse trabalho visa fazer a avaliação espacial das mudanças 

do uso do solo e cobertura vegetal que serão geradas com a implantação do Porto de Maricá, a 

partir de imagens das ortofotocartas do convênio estabelecido entre a Secretaria Estadual do 

Ambiente (SEA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (escala 1:25.000, ano 

de 2005) que subsidiará na identificação das classes elencadas nessa pesquisa, além de 

possibilitar a verificação do aumento da degradação ambiental na região estudada. 

A geração do mapa de uso do solo e cobertura vegetal colocará em evidencia o aumento 

da depredação dos componentes ambientais não só na área de entorno, como também, se essa 

degradação trará repercussão para outros locais de Maricá e no município vizinho de 

Saquarema. 

 Para tanto, o mapeamento de uso e cobertura do solo será utilizado como uma 

importante ferramenta de subsídio para o planejamento ambiental que corrobore para 

identificação de áreas impactadas e, ao mesmo tempo, dê condições à implantação de outros 

métodos e técnicas que tenham como objetivo a melhoria ambiental e das condições de vida da 

população. 

 

 



OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS 

O objetivo geral do trabalho é realizar o mapeamento digital dos componentes 

socioambientais presentes na área de entorno do projeto de implantação do Porto de Maricá. E, 

como objetivos específicos, o presente trabalho se propõe a: 

 Elencar e interpretar as unidades de mapeamento de uso do solo do Porto de Maricá; 

 Identificar as possíveis alterações a biota na área de entorno do Porto de Maricá; 

 Fazer uma avaliação espacial das unidades mapeadas na área de entorno do 

empreendimento em questão; 

 Dar suporte ao planejamento e gestão territorial no município. 

 

METODOLOGIA  

Para alcançar os objetivos realizou-se primeiramente uma caracterização ambiental da 

área, enfocando os meios físico e biótico, assim como os processos de ocupação, subsidiando a 

análise mais apurada dos desdobramentos que serão gerados com as obras do Porto de Maricá. 

Com base nas observações de campo, interpretação de imagens de satélites e mapas 

elaborados neste trabalho foi possível realizar uma análise socioeconômica e ambiental do 

município, fornecendo subsídios para se representar a dinâmica espacial com o suporte do 

geoprocessamento para tomada de decisões com relação ao gerenciamento dos recursos 

ambientais. 

Fez-se uma Coleta de informações bibliográficas em livros, periódicos, monografias, 

dissertações, teses entre outros trabalhos publicados sobre as temáticas tratadas neste trabalho.  

Os mapas foram elaborados em um Sistema de Informações Geográficas, onde foram 

traçados os polígonos (parte gráfica) associados a informações de um banco de dados. Cada 

mapa georreferenciado possui dados que se referem a um tipo de camada classificada através 

de atributos pertinentes às feições.  

Nesse sentido, foram utilizados os seguintes materiais: cartas topográficas na escala 

1:50.000 do IBGE/DSG; ortofotocartas da área (SEA/IBGE); mapa rodoviário do Estado do RJ 

(escala 1:5.000), em processo de elaboração pela Fundação Departamento de Estradas e 

Rodagens (DER-RJ), Mapa Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, et al, 2001).  

Nos trabalhos de campo realizados, buscou-se conhecer a organização sócio-espacial 

do município, principalmente em toda a área de entorno do Porto, realizando também uma 



análise ambiental das possíveis intervenções (principalmente áreas a serem futuramente 

impactadas com as obras) coletando pontos no GPS, que serviram de orientação para a 

produção de mapas. Nessas incursões, também foram feitos registros fotográficos da área.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Paisagem  

 

Assim como outros conceitos da geografia apresentam grandes discussões ao longo dos 

anos no meio acadêmico, o de paisagem não é diferente. Muitos autores no passado restringiam 

esse conceito apenas ao visível, tudo o que for possível captar com a visão, recebendo aspectos 

objetivos e descritivos de um recorte territorial, no entanto essa discussão evoluiu e passou a ser 

atribuída também com uma abordagem subjetiva. 

O estudo da paisagem não pode ser realizado pelo aspecto ou fisionomia da mesma, e 

sim da interpretação dos fenômenos que ocorrem dentro da mesma. Isso para não incorrer no 

erro de se estabelecer uma avaliação somente da aparência e das formas da paisagem. Besse 

(2006), afirma que: 

...O ponto de partida da análise geográfica seria, sem dúvida, o seguinte: mesmo 
sendo a paisagem uma dimensão do visível, esta paisagem é o resultado, o efeito, 
ainda que indireto e complexo, de uma produção. A paisagem é um produto objetivo, 
do qual a percepção humana só capta, de início, o aspecto exterior. Há como que um 
“interior” da paisagem, uma substância, um ser da paisagem que só deixa ver seu 
exterior. É, aliás, isto que dará aos olhos de certos geógrafos, o limite da abordagem 
paisagística. Ao mesmo tempo, a intenção e a esperança científicas do geógrafo 
consistem em tentar ultrapassar esta superfície, esta exterioridade, para captar a 
“verdade” da paisagem...   

 

Para Metzger (2001) paisagem é “um mosaico heterogêneo formado por unidades 

interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um 

observador e numa determinada escala de observação”, ou seja, a definição de paisagem possui 

uma visão particularizada sobre um determinado recorte territorial, somado com a limitação da 

abrangência visual.    

Segundo Cabral (2000), a paisagem é uma fonte incessante de significação e uma vez 

acessível ao olhar e a mente toma-se guia para as ações e condutas humanas; não se trata de 

um horizonte fixo e estático, mas construído de movimento, valores e sentimentos. Ao incluir 

aquilo que tem significância para os diferentes sujeitos, a paisagem deixa de ser o pano de fundo 

das atividades e acontecimentos e integra-se a existência humana. 



Outros autores concebem esse conceito unindo os meios físicos, biológicos e 

antrópicos. Como afirma Bertrand em um de seus trabalhos, onde a paisagem é o “resultado 

sobre uma certa porção do espaço, da combinação dinâmica e portanto, instável dos elementos 

físicos, biológicos e antrópicos que interagindo dialeticamente uns sobre os outros fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável em contínua evolução" (Bertrand, apud Suertegaray, 

2001, p.5).  

Suertegaray (2001) aborda tal conceito de paisagem como a materialização das 

atividades humanas dentro do espaço geográfico, podendo constituir também uma natureza 

modificada pelos processos antrópicos. A mesma autora afirma que esse conceito pode servir 

como uma ferramenta que auxilia na análise do espaço geográfico por conter materialização da 

dinâmica da sociedade. 

O conceito de paisagem exprime não apenas o resultado das transformações do 

homem no espaço vivido, mas também é a representação da cultura da sociedade de 

determinado período. Para Corrêa (1995) a paisagem se apresenta carregada de simbolismo, ou 

seja, representa a classe social de um grupo, além de representar a cultura local e as 

possibilidades de transmissão para gerações futuras, inclusive o significado dos símbolos. 

A transformação da paisagem é causada pelas atividades efetuadas pela sociedade e 

desenvolvidas ao longo dos anos, sendo representada espacialmente. Com a evolução das 

atividades humanas, a paisagem sofre alterações que podem, em alguns casos, apresentar 

problemas para uma população de um determinado local. 

Paisagem é o conjunto de formas que num dado momento, exprimem as heranças 
que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. 
Ou ainda, a paisagem se dá como conjunto de objetos concretos (Santos,1996). 

 

Nessa analogia, o autor não privilegia uma definição conceitual onde recaia a conotação 

natural ou cultural. Demonstra entender a paisagem de forma sistêmica, percebendo na mesma 

uma unidade que na sua acepção é indissociável. 

Paul Claval (1999), afirma que: 

Os espaços humanizados superpõem múltiplas lógicas: eles são em parte funcionais 
em parte simbólicos. A cultura marca-os de diversas maneiras: modela-os através 
das tecnologias empregadas para explorar as terras ou construir os equipamentos e 
as habitações; molda-os através das preferências e os valores que dão as 
sociedades suas capacidades de estruturar espaços mais ou menos extensos e 
explicam o lugar atribuído as diversas facetas da vida social; ajuda enfim a concebê-
los através das representações que dão um sentido ao grupo, ao meio em que vive e 
ao destino de cada um. 

 

Nesse contexto, os conceitos de espaço geográfico e paisagem dialogam. Porém não 

possuem a mesma definição. Assim, Milton Santos (2002) afirma: 



...Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, 
num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as 
anima... 

Carl Sauer (1998) disserta que o conceito de paisagem está atrelado ao fator tempo e 

espaço e, sendo transformado e (re) transformado constantemente. Dessa forma: 

Não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas relações 
associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas com o espaço. Ela está 
em um processo constante de desenvolvimento ou dissolução e substituição. Assim 
no sentido corológico, a alteração da área modificada pelo homem e sua apropriação 
para o uso são de importância fundamental. A área anterior à atividade humana é 
representada por um conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem 
introduziu são um outro conjunto (SAUER, 1998, p.42). 

 

A produção do Espaço Geográfico visando o Ordenamento Territorial 

Para se realizar uma leitura da situação socioambiental contida no Minicípio de Maricá, 

mais especificamente, na área entre Ponta Negra e Jaconé devem-se conhecer as mudanças 

impregnadas no espaço geográfico, a partir da configuração social que acarretou à apropriação e 

ao uso dos diferentes recursos naturais de forma diferenciada.  

Para Santos (1978) as categorias formação econômica e social e formação sócio-

espacial não significam a sociedade como um todo, “mas uma sociedade precisa, cujas 

especificidades e particularismos devem ser realçados para que o estudo concreto de suas 

realidades autorize depois uma ação igualmente concreta”. 

Dando continuidade às suas reflexões, Santos (1978) afirma que essa categoria “se trata 

muito mais de uma [...] formação sócio-econômica e espacial, pois não há e jamais houve 

formação social independente do espaço”. Nesse sentido, a produção do espaço seria a 

produção e materialização dos objetos espacializados “segundo uma dada lógica econômica, e 

destinam-se a cumprir funções diferenciadas em sintonia com as necessidades de reprodução 

das relações sociais de produção e da divisão social do trabalho” (Godoy, 2004). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Becker (2003) disserta que o Ordenamento Territorial 

visa:  

Estabelecer um diagnóstico geográfico do território, indicando tendências e aferindo 

demandas e potencialidades de modo a alcançar sua meta, que é a compatibilização 

de políticas públicas em seus rebatimentos no espaço, evitando-se conflitos de 

objetivos e contraposição de diretrizes no uso de lugares e dos recursos. 

Becker (2005), afirma que o ordenamento territorial é definido de diferentes formas, 

contudo seu corte transversal está direcionado a buscar uma expressão harmônica do espaço a 



partir do equilíbrio de políticas econômicas, sociais, culturais e ambientais, voltando-se para o 

desenvolvimento equilibrado das regiões e da organização física do espaço. 

Segundo a Lei Federal nº 10.683, de 20 de maio de 2003 (artigo 27 – inciso XIII – letra L 

e parágrafo 3º), o ordenamento territorial tem a intenção de Articular ações de instituições 

federais, estaduais e locais na implementação das políticas de desenvolvimento regional e 

ordenamento territorial a fim de buscar a redução das desigualdades regionais e promover a 

afirmação dos potenciais da rica diversidade social, econômica e cultural do território. (Brasil, 

Ministério da Integração Nacional, 2007). 

Corroborando com o dissertado acima, pode-se caracterizar a implantação do Porto de 

Maricá como uma intervenção no espaço geográfico gerado a partir de uma conjuntura 

socioeconômica de uma cidade periférica que necessita de investimentos para dinamizar a 

economia da região que vive essencialmente de atividades comerciais e turismo sazonal.  

É interessante para o município receber um empreendimento como este, já que o 

principal fator de implantação do Porto é o escoamento da produção do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro – Comperj, em Itaguaí. E, nesse sentido fica evidente a necessidade de se 

efetuar um Ordenamento Territorial da área em questão, pois o objetivo de tal ferramenta, na 

opinião de Costa (2006) quando afirma que o Ordenamento Territorial tem “a idéia de organizar a 

ocupação, uso e transformação do território com o objetivo de satisfazer as demandas 

econômicas, sociais e ambientais”. 

Sendo que, para se realizar o ordenamento territorial de um determinado espaço, deve-

se priorizar a análise das mais diversas esferas geográficas (ambientais, políticas, econômicas, 

demográficas, dentre outras) e observar se os desdobramentos gerados pelo cruzamento destas 

variáveis irão proporcionar um desenvolvimento sustentável ao espaço geográfico. 

Planejamento ambiental 

 

A palavra planejamento teve sua origem nos ex-países socialistas, a fim de substituir os 

planos pelos mecanismos de mercado, como procedimentos de atribuição de recursos e de 

distribuição dos produtos. Porém, o planejamento ambiental (numa terminologia mais 

embrionária) origina-se no início do século XIX e teve como precursores pensadores como John 

Ruskin na Inglaterra, Viollet-le-Duc na França e Henry David Thoureau, George Perkins Marsh, 

Frederick Law Olmsted e outros nos EUA. As idéias desses pensadores, consideradas por vezes 

utópicas e românticas para a época, mostram hoje que aqueles pensadores tiveram uma incrível 



visão do futuro e foram capazes de vislumbrar a escassez de recursos, num momento em que 

era implementada, a todo vapor, a primeira revolução industrial, sob a égide do positivismo e do 

liberalismo econômico e que, pelo visto, pressupunha a inesgotabilidade dos recursos da Terra 

(Folladori, 1999). 

Nesse sentido, gestão ambiental compreende a política ambiental, o gerenciamento 

ambiental e o planejamento ambiental (Leal, 1998). O planejamento ambiental, que é o estudo 

prospectivo que visa à adequação do uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais 

e/ou governamentais expressas formal ou informalmente em uma Política Ambiental, através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implementação de projetos de intervenções 

estruturais e não-estruturais. (Frank, 1995) 

Mas nas últimas três décadas, as pressões geradas pela crise ambiental resultaram 

numa evolução na atividade do planejamento, fazendo com que este passasse a dar atenção 

para a abordagem ambiental, e redirecionasse as práticas sociais (Mendonça, 2000). É neste 

contexto que se faz imperativa, para a minimização da degradação dos ambientes, a análise 

ambiental através de diagnósticos, prognósticos e monitoramento dos usos dos recursos 

naturais, de forma não restritiva à perspectiva econômica da natureza e do território, mas 

condizente com as interações entre a sociedade e a natureza (Mendonça, 2000). 

De acordo com os autores que atuam e trabalham com o conceito de planejamento 

ambiental e dentro do que se pretendeu explicar, a análise da ocupação e reorganização 

espacial deu origem e gerando com isso impactos ambientais de ordem macro. 

Tucci (1993) lembrou que a ação do homem, no planejamento e desenvolvimento da 

ocupação do espaço Terra, requer cada vez mais uma visão ampla sobre as necessidades da 

população, os recursos terrestres e aquáticos disponíveis e o conhecimento sobre o 

comportamento dos processos naturais na bacia hidrográfica, para racionalmente compatibilizar 

necessidades crescentes com recursos limitados. 

O levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se um aspecto de interesse 

fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço Santos et al. (1981). 

Por isso, a cartografia de um determinado local é de grande importância, na medida em que os 

efeitos do uso desordenado causam deteriorização no ambiente. Os processos de erosão 

intensos, as inundações, os assoreamentos desenfreados de reservatórios e cursos d'água são 

consequências do mau uso do solo. O levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se 

um aspecto fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço. 



O advento dos satélites de sensoriamento remoto tem favorecido, nos últimos anos, a 

realização de levantamentos à distância de variações físicas e químicas da superfície terrestre 

em áreas extensas e inóspitas, favorecendo, principalmente, os mapeamentos e monitoramentos 

sazonais da superfície da Terra. A composição espectral do fluxo radiante proveniente da 

superfície da Terra produz informações sobre propriedades físicas, químicas e biológicas de 

solos, vegetações e águas que caracterizam o sistema terrestre (Huete,1988).  

Com isso, os fenômenos geográficos denotam a manifestação dos eventos naturais e 

antrópicos que ocorrem no espaço geográfico, ou simplesmente espaço. Os objetos geográficos, 

ou simplesmente objetos, são tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da história 

natural e todo resultado da ação humana (Santos, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Para este trabalho foi realizada uma avaliação das características sociais e ambientais 

que implicam em restrições ou condicionantes para a implantação do Porto de Maricá, na região 

costeira do município de Maricá, nas coordenadas: 22°56'19.00"S e 42°40'00.34"O. 

 
Figura 1 – Ortofoto com os limites do Porto de Maricá e a mudança de traçado da RJ-102 

 
Considera-se porto o conjunto de instalações com funções de abrigo, atracação, 

armazenagem e circulação em terra e mar (acessos marítimos), localizado em um território 

denominado sítio portuário (Porto et al., 2002). O porto clássico ou porto-cidade é aquele 

localizado em metrópoles, abrigado em continente, com acesso marítimo de baixas 

profundidades e terrestre restrito, hinterlândia bem próxima e movimentação de carga geral não 

unitizada. O porto moderno é logístico, com rotas internacionais, a maioria em zonas costeiras, 

que movimenta cargas na forma especializada, tem pouca relação com seu entorno e áreas de 

influência longínquas, tem Áreas Marítimas Desenvolvidas Industrialmente, extensa retroárea e 

facilidade de desenvolvimento dos acessos terrestres (Porto, et al. 2002).  

Intensas e constantes, as atividades desenvolvidas em um porto geram perturbações 

com consequências sobre o meio ambiente, este entendido como um conjunto de condições, 



leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permitem, abrigam e 

regem a vida em todas as suas formas (Brasil, 1981), exigindo-se, cada vez mais, mecanismos 

de gestão ambiental eficientes. 

Para contribuir para uma análise mais apurada do estudo em questão, será apresentado 

o mapeamento geoambiental da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2001). 

Nesse sentido, as unidades geoambientais encontradas na área de entorno do Porto de Maricá e 

possíveis obras geradas na implantação do mesmo empreendimento são os seguintes: Maciços 

Costeiros, planícies costeiras (restingas), planícies fluvio-lagunares (brejos), além dos complexos 

lagunares de Maricá e da Lagoa de Jaconé. 

  

Figura 2 – Mapa Geoambiental da Área de entorno do Porto de Maricá e a mudança de traçado da RJ-102 

 

As planícies costeiras (restingas) tem como caracteristicas a existência de cordões 

litorâneos constituídos por sedimentos quaternários,arenosos,de origem marinha. A vegetação 

original era composta por floresta de restinga, restinga arbóreo-arbustiva e campos de restinga 

(Figura 3). 



Esta área engloba boa parte do Porto de Marica e a totalidade da alteração do traçado 

da RJ-102, como também, a área que passará por futuras implantações no trecho planejado da 

mesma rodovia. Esta região tem como limitações a existência de terrenos permeáveis. Possui 

nível elevado do lençol freático, que estão sujeito a contaminação. O solo é arenoso e possui 

baixa fertilidade natural. Assim como o terrenos são suscetíveis à erosão eólica, quando 

desmatados. Na área também os aquíferos são confinados a semiconfinados de alto potencial 

de exploração hídrica. 

A recomendação dada pelo CPRM (2001) é a criação de áreas protegidas por lei, de 

forma que haja a preservação e recuperação ambiental em áreas recobertas por  vegetação de 

restinga.  

 
Figura 3 – As planícies costeiras coberta por vegetação de restinga 

A unidade geomorfológica de Maciços Costeiro estão na parte norte e noroeste do mapa 

e engloba boa parte do Porto de Maricá. Estes maciços montanhosos isolados nas baixadas 

litorâneas são sustentados por granitos, granitóides, ortognaisses migmatíticos, charnockitos e 

paragnaisses.  

A vegetação original era composta por floresta subperenifolia (Figura 4) e, tem como 

limitações terrenos de alta declividade, com ocorrência de depósitos de tálus com baixa 

capacidade de carga e afloramentos de rocha. Há alta suscetibilidade a  processos de erosão e 

movimentos de massa e aquíferos livre.  

Tem como potencialidades: áreas de grande beleza cênica, indicadas para turismo de 

baixa densidade. A urbanização pode ser estruturada sobre restritos patamares estruturais de 

gradientes mais suaves, alvéolos e planícies fluviais subordinadas. O CPRM (2001) recomenda 

que nesta área a preservação e implantação de sistema florestal para recomposição da Mata 

Atlântica, proteção dos mananciais e ecoturismo. 



 
Figura 4 – Floresta subperenifolia 

Outra área que fica no entorno na área impactada pelo Porto e pela mudança de traçado 

da RJ-102 (mas com influência principal do entorno do lago de Jaconé) é a unidade 

geomorfológica Planícies Fluvio-lagunares, os brejos, que tem como caracteristicas principais: 

ocorrência de sedimentos quaternários, argilo-arenosos ou argilosos ricos em matéria orgânica. 

Possui solos Gleis Pouco Húmicos salinos, Gleis Húmicos Tiomórficos (altos teores de 

sais e enxofre, com elevado risco de acidificação, nas drenagens) e tem como limitações a 

existência de terrenos inundáveis (Figura 5), com baixa capacidade de carga. São inaptos à 

agricultura e pastagem. Possui potencial para existência de pastagens naturais e atividade 

pesqueira nas lagunas. Recomenda-se que essa área possa ser utilizada para preservação e 

recuperação ambiental de lagunas, brejos e banhados. Deve-se ter cuidados para evitar 

contaminação e rebaixamento do lençol freático. 

 
Figura 5 – Terrenos inundáveis na área de entorno do Porto de Maricá 

 

 



Com relação ao uso do solo da área em estudo, verifica-se o seguinte: 

Figura 6 – Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal do entorno do Porto de Maricá (a ser implantado) 

Os usos do solo encontrados no interior da área de projeto do Porto de Maricá são 

fragmentos florestais, restinga, pastagens, solo exposto e agricultura. Na área em que a RJ-102 

será desviada foram encontrados restinga e solo exposto. 

O interesse desse trabalho é verificar os impactos socioambientais existentes na área de 

entorno do Porto de Maricá. Nesse contexto foi verificado que a vegetação de restinga da área é 

protegida pela lei federal 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlantica e dá outras providências. Nesse sentido, os seguintes artigos 

versam sobre o bioma restinga (com grifos nos trechos de interesse): 

Art.2º: Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 

as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 

respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 

os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos 

e encraves florestais do Nordeste; 

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio 

primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área 



de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação 

regulados por esta Lei. 

A lei versa ainda no art. 11 sobre se o corte e a supressão de vegetação 

primária e nos estados médios ou avançados ficam vedados quando a vegetação:  

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em 
estágio avançado de regeneração; 
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

 

Segundo o art. 12, os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de 

vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já 

substancialmente alteradas ou degradadas. 

No art. 14, a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de 

utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados 

em procedimento administrativo próprio. Tais supressões só podem existir quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 

Porém, o § 3º afirma o seguinte:  

“Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso 

VIII do art. 3º desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta 

relevância e o interesse nacional.”. 

O Art. 15 disserta que na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará publicidade, assegurada a participação pública. 

Da mesma forma, o Art. 17 aborda sobre o corte ou a supressão de vegetação primária 

ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da 

destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica. 

Na área que está prevista tanto a alteração de traçado rodoviário quanto a implantação 

do Porto de Maricá á uma proposta de criação do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de 



Janeiro (que abrangerá 15 municípios do litoral fluminense, de Maricá, na região metropolitana, 

até São João da Barra, no norte fluminense). A criação de geoparques é incentivada pela 

UNESCO através do programa Rede Internacional dos Geoparques. 

A intenção é que os sítios do patrimônio geológico e paleontológico de especial 

importância científica serão protegidos de forma sustentável, gerando atividades de geração de 

renda, principalmente turísticas. Vinculado ao Ministério de Minas e Energia, através do Serviço 

Geológico, o Projeto Geoparques terá um plano de desenvolvimento regional integrado à 

realidade local.  

Na região ocorrem rochas diversas em origem, evolução, com idades que variam de 2 

bilhões de anos até o recente. Ocorrem rochas ígneas, sedimentares e metamórficas sob vários 

contextos tectônicos e ambientes. Possui regiões com evolução geológica de importância 

internacional para o entendimento de nosso planeta e aspectos históricos, culturais e ambientais 

relevantes. A região foi registrada na passagem de naturalistas como Darwin e Saint-Hilaire e 

está sinalizada por 31 painéis dos projetos Caminhos Geológicos e Caminhos de Darwin. 

 

CONCLUSÕES 

A vegetação de restinga encontrada na área em questão possui indicativos de que está 

em estágio secundário médio ou avançado de sucessão ecológica (de acordo com alguns artigos 

acadêmicos que abordam a vegetação da região) e, devido a isso, está enquadrada no ambito 

da Lei da Mata Atlântica que atribui uma série de condicionantes e impeditivos para as obras em 

análise neste trabalho. 

Nesse sentido, a lei da mata atlântica é enfática ao afirmar que está vedada a supressão 

de vegetação neste caso. Sendo possível caso a obra se tratar de utilidade pública, mas que 

tenha alta relevância e o interesse nacional. Da mesma forma que a floresta subperenifólia 

também é protegida pela mesma lei, devido a integralidade ambiental da mesma. 

A proposta de se implantar o Porto de Maricá irá incrementar a atividade industrial (com 

a entrada de empresas que buscarão benefícios locacionais nas proximidades do porto) 

causando a fragmentação ou extinção da restinga com o fenômeno conhecido como efeito de 

borda que culmina na perda de biodiversidade nas áreas de entorno dos fragmentos florestais 

causando perda gradativa da biomassa e diminuição da biota impactada. 



A implantação do Porto de Maricá, nos moldes do projeto proposto pode servir de vetor 

de aceleração para a crescente urbanização ocorrida na área devido a balneabilidade local e 

potencial turistico de toda a zona costeira de Maricá, se estendendo para a região dos Lagos. 

A intensa atividade marítima pode também trazer problemas de águas de lastro dos 

navios, contaminação por metais pesados, poluentes de origem hidrocarbonetos, salinidade da 

água, emissões de GEE e outras fontes de poluentes e, se não houver destinação adequada dos 

resíduos sólidos aumento de problemas de saúde pública. 
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