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Abstract: The objective of the research is to propose actions in urban and landscape planning, 
checking the potential of the species that composes the vegetation of this area. Seeking to guide a 
possible landscape and environmental reconstitution, and the compatibleness between conservation 
areas and urban areas that will be used to ecotourism and scientific research. 
The research tries to follow a preliminary evaluation of the impact occasioned upon the shoal 
vegetation for the urbanisation, where the vegetation is the impact marker. We are selected areas of 
the State of Rio de Janeiro, originally occupied for shoal vegetation, and nowadays in different stages 
of urbanisation. These evaluations intend to compare the landscape potential of the vegetational 
groups, and propose the conservation, recuperation and the urban and environmental planning. We 
hope to contribute for a consolidation of landscape planning that considers the ecological, scientific 
and tourist potential of that area in subject. 
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1. A PESQUISA 
 
A proposta da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2002, previa duas etapas de trabalho cada uma 
abrangendo doze meses de duração: 1. Coleta e tratamento de material; 2. produção analítica e de 
material de mídia (textos, mapas, fotografias, vídeo). O levantamento de informações sobre os estágios 
de conservação/degradação das três áreas selecionadas de estudo – tendo como referência a vegetação 
de restinga –, face ao processo de urbanização, foi realizado através de consulta a instituições e a 
fontes bibliográficas, além de notícias divulgadas pela mídia, imagens aerofotogramétricas e de 
satélite, além observações de campo. 

A produção analítica pretendia se concentrar na identificação e abordagem de questões relativas às 
alterações do quadro de planejamento urbanístico e ambiental, dos novos padrões de ocupação e novos 
hábitos e comportamentos sociais que as comunidades mantêm com as áreas, constituindo-se em uma 
série de textos, que em conjunto, complementados por mapas e fotos poderiam compor uma 
publicação temática. Na produção dos vídeos se pretendia adotar o mesmo formato: material editado 
sobre cada tema com cerca de 10 minutos de duração, podendo ser exibidos separadamente, ou 
compor uma série mais longa. 

A proposta temática principal já apontava para possíveis desdobramentos, ampliando-a para um 
quadro urbano mais geral, a partir da avaliação dos conjuntos vegetacionais de restinga e medidas de 
conservação e de planejamento que permitam estabelecer parâmetros de análise comparativa, 
orientando novos padrões de ocupação ordenada dos ecossistemas de restinga, relacionando-os com a 
gestão auto-sustentável da urbanização em áreas litorâneas, ou seja, a proposição de novos modelos de 



parcelamento e de uso do solo para as áreas onde se deseja conciliar a ocupação com a conservação 
ambiental.  

Nesse sentido, a proposta de utilizar-se da vegetação de restinga como marcador na avaliação pós-
ocupação vem sendo objeto do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa composto pelos autores 
deste texto. Ainda que seja pesquisa modesta, devido a falta de recursos materiais, já acumulou 
material bibliográfico e  produção conceitual sobre a questão. 

 

2. O TEMA E OS OBJETIVOS 
  

Diante do quadro de degradação da paisagem litorânea, dos impactos sócio-ambientais desencadeados 
pela intensa urbanização pouco ou nada planejada, os ecossistemas litorâneos, como outros, vêm 
sendo destruídos e substituídos por outros indicadores ambientais. 

Dentre estes, a vegetação constitui elemento fundamental na aferição e avaliação dos efeitos da 
ocupação urbana, e até como marcador da apropriação econômica, social e ambiental que se faz da 
paisagem. Desvelados os entrelaçamentos, no âmbito da preservação e do planejamento ambiental, e a 
lógica dos interesses econômicos determinantes das ações dos proprietários de terra e dos 
incorporadores imobiliários e das políticas públicas, é possível pensar que todos esses fatores são 
determinantes na reconfiguração das paisagens que compõem o entorno das três Áreas de Proteção 
Ambiental objeto de nosso estudo. 

O processo de urbanização clássico, principalmente destinado a abrigar complexos turísticos, 
industriais e habitacionais, tem causado grandes devastações nas áreas de restinga. Mesmo que parte 
de suas áreas sejam mantidas intactas, as áreas devastadas (devido ao nosso conhecimento ainda 
incompleto da amplitude das interações ambientais, e a fartura de espécies endêmicas) perdem muito 
de sua riqueza biológica e de seu equilíbrio ambiental e, portanto, seu potencial produtivo. 

As restingas, enquanto ecossistema típico da zona costeira, se encontram totalmente contidas em terras 
continentais, possuindo grande importância para a estabilidade do meio marinho. A vegetação 
existente é própria e tem papel fundamental na fixação dos substratos (dunas móveis de areias) em 
relação a tempestades e ventos, ainda mais nesses tempos de aquecimento global, sobre o qual se tem 
pouca informação precisa mas que pode ter um impacto enorme em toda a área costeira. A vegetação 
possibilita a subsistência de uma diversidade de espécies animais que tem nas matas das dunas um 
habitat específico (CLARK, 1977). A sua eliminação aumenta a velocidade de expansão das dunas 
(COUTINHO, s.d.) criando problemas ambientais imediatos ao seu entorno, com a ocupação e o 
soterramento de áreas significativas pelas areias impulsionadas pelos ventos (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1989), trazendo conseqüências no custo de equipamentos para a sua remoção, além de 
problemas de segurança nas estradas e na consolidação de áreas habitacionais. 

As dunas possuem um alto valor para as comunidades, tanto pelo seu caráter paisagístico como 
ambiental, devido às excepcionais qualidades cênicas, biológicas e edafológicas. Entretanto, mostram-
se especialmente sensíveis a qualquer forma de assentamento humano que desestabilize sua estrutura 
por completo. Esta desestabilização ocorre quando da retirada de vegetação e areia, além da filtragem 
de seus aqüíferos. 

De modo geral, nas restingas, justamente pelo fato de ocorrerem sobre terrenos planos do litoral, 
acontecem as maiores explorações pelas mais diversas formas de assentamento humano, com destaque 
para a urbanização desordenada. Estes fatos justificam um cuidado especial do ponto de vista 
paisagístico e sócio-ambiental em termos morfológicos, estéticos, culturais e econômicos, sendo 
considerados os remanescentes de vegetação como simples “mato” por todos que nela constróem. 

A sua vegetação não possui o porte e nem é o “totem cultural” em que se converteu a Mata Atlântica. 
Paradoxalmente, a erradicação intensiva da vegetação de restinga a transforma em ambiente raro, isto 
é, excepcional. Tal situação torna, de imediato, esses ecossistemas paisagisticamente interessantes 
(como já o são em termos ambientais), na medida em que abrigam formas especiais de associação 
entre flora e fauna de ecossistemas diversos. 



Desde meados do século XX, as diversas formas de assentamento humano vêm erradicando 
remanescentes de restinga e sua vegetação. Diante desse quadro, a vegetação como possível marcador 
referencial no processo de preservação ou de degradação paisagística, aponta para a questão de 
parâmetros comparativos de pós-ocupação da urbanização no estudo de três diferentes áreas de 
restinga. Nesse sentido, cabem algumas questões que conduzem a um conjunto de reflexões que 
podem, para efeito de organização desta pesquisa, ser chamados de temáticas: 1.frente ao processo de 
expansão urbana e a necessidade de um planejamento sócio-ambiental da paisagem litorânea, qual é o 
papel das Áreas de Proteção Ambiental de restinga em termos da preservação e manejo de sua 
vegetação?; 2. quais os segmentos significativos que podem ser inseridos nos parâmetros de 
planejamento paisagístico ambiental, destinados à preservação permanente de modo que a população 
tenha assegurada a efetiva implementação de um gerenciamento costeiro dos recursos naturais?; 3. de 
que forma seriam privilegiados pelo planejamento urbano os loteamentos e assentamentos humanos 
que conservassem partes significativas de vegetação de restinga, de modo contínuo e sucessivo, 
vinculando-as à implementação de projetos de desenvolvimento auto-sustentáveis?; 4. quais as novas 
concepções e padrões de parcelamento do solo urbano geradas no contexto de um planejamento 
paisagístico-ambiental?; 5 como estas novas concepções podem implementar uma atividade turística 
que estimule a conservação ambiental? 6. de que modo a vegetação pode configurar-se como 
marcador de uma avaliação pós-ocupação na urbanização de restingas? 

A partir destas questões foram estabelecidos os seguintes objetivos para a pesquisa: 1. estudar as 
determinações e concepções que configuraram os modelos e padrões de planejamento urbano no 
âmbito da ocupação do ecossistema litorâneo; 2. ampliar os conteúdos de reflexão comparativa entre 
as práticas de intervenção urbana no processo de preservação sócio-ambiental; 3. possibilitar um 
estudo comparativo entre Áreas  de Preservação Ambiental e os possíveis impactos sócio-ambientais 
gerados pela ocupação humana; 4. Aprofundar-se nos campos teórico-conceituais de investigação 
sócio-ambiental  na perspectiva de um desenvolvimento auto-sustentável; 5. incrementar a necessária 
prática acadêmica voltada ao conhecimento e pesquisa sobre a produção dos espaços urbanos e sua 
integração com o ambiente; 6. produzir novos conhecimentos para subsidiar a reflexão e a projetação, 
no âmbito da prática profissional do urbanismo e do paisagismo; 7. oferecer aos estudantes um espaço 
de prática de pesquisa, de experimentação e aprendizado acadêmico; 8. acumular material e as análises 
a ele inerentes, que subsidiem e consolidem uma proposta de disciplina curricular a ser oferecida para 
o Curso de Arquitetura e Urbanismo e outros cursos correlatos da UFF; 9. subsidiar outras pesquisas 
correlatas que envolvam a questão do planejamento ambiental e paisagístico nas práticas profissionais. 

 

3. AS ÁREAS PESQUISADAS 

As três áreas objeto do estudo de avaliação pós-ocupação, se constituem em extensões de restinga 
ocupadas mais ou menos intensamente pelo homem, na proximidade das quais se encontra alguma 
Unidade de Conservação legalmente constituída. Deste modo a Unidade de Conservação se configura 
num marcador que permitirá a avaliação da qualidade das ocupações urbanas limítrofes. Com este 
objetivo foram selecionadas três Unidades de Conservação de Restingas implantadas do Estado do Rio 
de Janeiro: a Área de Preservação Ambiental Municipal das Lagoas de Piratininga e Itaipú, situada em 
Niterói; a Área de Preservação Ambiental Estadual da Restinga de Maricá; O Parque Nacional de 
Jurubatiba, situado nos municípios de Quissamã, Macaé  e Carapebus. 



 
Figura 1: Localização das áreas de estudo (Montagem a partir de mapas disponíveis) 

 
3.1 APA das Lagunas de Piratininga e Itaipú, Niterói, RJ. 
 
A primeira área em questão situa-se no município de Niterói – RJ. Este município que possuía extenso 
cordão litorâneo voltado para a Baia de Guanabara, hoje totalmente destruído, e um cordão litorâneo 
mais modesto, que se interpõe entre o Oceano Atlântico e as lagunas de Piratininga e Itaipú. 

A Área de Proteção Ambiental das Lagunas de Piratininga e Itaipú, foi criada em 11 de maio de 1983 
(lei municipal n° 456/83) abrangendo não só o entorno imediato das lagunas mas também toda a bacia 
hidrográfica dos cursos d’água contribuinte, o que faz com que praticamente metade do município de 
Niterói esteja englobado por esta unidade de conservação ambiental.  

 

 
Foto 1: Lagoa de Itaipú e remanescente da vegetação (PREFEITURA DE NITEROI, 1990) 

 
Passados praticamente vinte anos de sua promulgação a lei que criou a APA praticamente tornou-se 
letra morta, pois até hoje a área não possui um plano diretor ou de manejo que estipule claramente 
quais são as atividades permitidas  e como serão limitadas ou proibidas atividades  que, por exemplo, 



“...ameacem extinguir as espécies raras da biota regional, ... [ou] evitar uma acelerada erosão das 
terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas.” (lei municipal n° 456/83, art. 2°). 

O fato do município de Niterói ser considerado exclusivamente urbano desde a década de 70, e da 
região abrangida pela APA ser considerada como local privilegiado para a expansão urbana municipal, 
certamente dificultou a regulamentação de um plano de manejo. Após 1988, com a obrigatoriedade 
constitucional de se rever as Leis Orgânicas municipais e de se implementar Planos Diretores, a APA 
indiretamente foi contemplada com mecanismos de controle. A Lei Orgânica municipal previu 
diversas Áreas de Preservação Permanente, algumas na APA, como a que mais tarde originaria o 
Parque Estadual da Serra da Tiririca. O Plano Diretor alinhavava algumas diretrizes para o 
crescimento municipal, infelizmente dependentes de detalhamento posterior, o que para toda a região 
da APA até hoje não ocorreu. 

A restinga das Lagunas de Piratininga e Itaipú está entre as áreas de terra mais valorizadas do 
Município de Niterói. Seu entorno sofreu um processo de ocupação avassalador nos últimos vinte 
anos. Como resultado podemos afirmar que praticamente não existem mais vestígios de vegetação de 
restinga na APA das Lagunas de Piratininga e Itaipú. Esta área, portanto, se trata de um exemplo 
perfeito para que se possa aferir parâmetros diversos de ocupação e de preservação  das restingas 
fluminenses. 

 
 
3.2  APA de Maricá, Maricá, RJ. 
 
A  Segunda área em questão situa-se no município de Maricá – RJ. Este município possui extenso 
cordão litorâneo, com cerca de 20 km de extensão, que se interpõe entre o Oceano Atlântico e o 
Sistema Lagunar de Maricá, composto de 5 lagunas interligadas entre si. Destes 20 km de praia, uma 
parcela está oficialmente preservada se constituindo na Área de Proteção Ambiental de Maricá.  

A Área de Proteção Ambiental de Maricá, criada pelo Decreto Estadual 7.230, de 23 de abril de 1984, 
é a mais antiga APA sob administração estadual, sendo gerenciada pela FEEMA.  A área protegida 
abrange 496 hectares de vegetação de restinga, uma estreita faixa que se estende da localidade de São 
José do Imbassai à Barra de Maricá, no sentido leste-oeste, espremendo-se entre o Oceano Atlântico e 
a Laguna de Maricá, no sentido sul-norte (SEMAM/IEF, 1994).  

A colonização da área é antiga, datando do século XVI, mas as condições da costa, impróprias como 
fundeadouro, e do solo, arenoso na restinga, impeliram a ocupação para o interior, na orla entre as 
lagunas e a serra, onde se implantou a Vila de Maricá, circundada por prósperos cultivos de cana-de-
açúcar e por vários engenhos de açúcar e de aguardente. No entanto a pesca era sua atividade mais 
importante, sendo a colônia do Zacarias, situada na APA, responsável em 1940, por um terço da 
produção pesqueira do Estado (Lamego, 1974 [1946]).  

A Expansão urbana é recente, mas a quase totalidade da restinga já estava loteada na década de 
oitenta, quando as atividade tradicionais do município, inclusive a pesca já haviam entrado em 
decadência há várias décadas. Os anos noventa marcam uma expansão e especulação imobiliária 
intensiva, quando o município mais que dobrou sua população de residentes. 

Atualmente a APA de Maricá é a única área de restinga relativamente preservada no litoral que se 
estende de Niterói até Saquarema, mas é um local pouco freqüentado por moradores e turistas. A área 
tornou-se um gigantesco local de despejo de lixo, de entulho, de carcaças de animais abatidos 
ilegalmente, de automóveis que são queimados e abandonados, e de cadáveres vítimas de grupos de 
extermínio e de outros tipos de criminosos. Junte-se a isso o roubo endêmico de areia, que destrói as 
dunas e compromete a própria estabilidade da restinga, a retirada indiscriminada de espécies vegetais 
que são vendidas por floras clandestinas, e as queimadas promovidas por motivos fúteis. 

Apesar das práticas destrutivas, estimuladas pela falta de uma ação efetiva, ou eventual, dos órgãos de 
fiscalização ambiental de qualquer esfera governamental, a APA possui um elevado potencial 
turístico. Como já observava Lamego (1974 [1946]): “os vinte quilômetros de restingas litorâneas não 
nos inteiram das riquezas paisagísticas da laguna fracionada. De seus recantos setentrionais somente 
são obtidas visões parciais das várias lagoas. Para que se alcance pois, toda a beleza da Maricá é 



preciso percorrê-la por água desde a cidade a Ponta Negra.” . O fato é que a área não possui qualquer 
infra-estrutura turística, e as Lagunas apesar de serem razoavelmente limpas não são utilizadas para 
esportes náuticos.  

 
Foto 2: APA de Maricá (Werther Holzer) 

Este potencial turístico pode ser ainda mais explorado a partir da descoberta recente, por moradores 
locais, de mais de vinte sítios pré-históricos, totalmente desconhecidos da comunidade científica, e que 
começam a ser catalogados pelo Museu Nacional (JORNAL MUITO PRAZER, 1998). 

Alia-se, assim, o potencial turístico ao interesse científico, que se consubstancia com a descoberta dos 
sítios pré-históricos. Mas não apenas nos sambaquis. A flora da restinga foi estudada em seu potencial 
paisagístico por expoentes como Luís Emygdio de Mello Filho, e no caso da APA de Maricá já 
existem alguns trabalhos publicados (Crichyno, 1996). 

Apesar de toda a potencialidade desta área teoricamente protegida, o que se constata de um lado é uma 
ausência de sistematização do material produzido sobre o local, bem como uma divulgação totalmente 
incipiente da própria existência da APA e da necessidade de sua preservação por parte dos órgãos 
responsáveis por sua implantação e manutenção. Alia-se a isso, uma falta de esclarecimento da 
população local e dos potenciais usuários sobre a importância paisagística e arqueológica da área. 
Problemas que esta pesquisa pretende apontar, indicando uma série de ações, principalmente no que se 
refere ao projeto urbano e paisagístico, que possam servir de parâmetro para uma efetiva  preservação 
das restingas do Estado. 

 

3.3 Parque Nacional de Restinga de Jurubatiba, Macaé, Carapebus e Quissamã, RJ 

 

Este Parque foi criado em 1998, com uma área de 14.860 ha, ocupando a planície arenosa costeira dos 
municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã, sendo que 44 km estão voltados diretamente para o 
Oceano Atlântico. Trata-se de uma área bastante preservada, com rica diversidade de flora, com 
destaque para bromélias e orquídeas várias delas endêmicas, além de fauna variada que inclui diversas 
espécies ameaçadas de extinção. Espécies estas que vem sendo cientificamente estudadas desde a 
década de 80. 

Sua paisagem é diversificada, apresentando dez unidades fotofisionômicas diversas, sendo que destas 
duas são de floresta e o restante de restinga (Estado do Rio de Janeiro, 2001), cortadas por pequenos 
rios, que estrangulados pelos cordões arenosos formam brejos e dezoito lagoas costeiras, dentre as 
quais estão a de Jurubatiba, a de Carapebus, a do Paulista, a da Garça e a Preta. Esta área, portanto, se 
trata de um exemplo perfeito para que se possa aferir o potencial da vegetação como marcador que 
origine novos parâmetros para ocupação sustentável e a preservação  das restingas fluminenses. 
 

 



4. PROBLEMATIZAÇÃO 
 
Cerca de 5.000 km do litoral brasileiro é ocupado por ecossistemas de restinga e dunas de areia. Esses 
sistemas, localizados na interface entre os ambientes marinho e continental, possuem entretanto uma 
fragilidade intrínseca. 

Ao se constituírem como ambientes de transição oceano/continente, as zonas costeiras são 
constantemente afetadas por processos naturais de deposição marinha (ação eólica e marinha) e de 
drenagem fluvial, desenvolvendo aspectos sedimentares simultâneos em termos da predominância de 
um ou de outro fator ecológico. 

As zonas costeiras do Estado do Rio de Janeiro constituem significativos exemplos de seqüências 
sedimentares regressivas e transgressivas associadas às variações do nível do mar durante o 
quaternário e ao aporte sedimentar do litoral, principalmente de origem fluvial. Estas seqüências se 
relacionam com a ocorrência de uma cobertura vegetal de características peculiares: a restinga.  

As feições morfológicas do ecossistema de restinga ao longo do litoral fluminense são representadas 
por cristas de praias (beach ridges) e sistemas de restingas (barrier systems). As restingas constituem 
um dos ambientes naturais mais visados e explorados pelo turismo e atividades de lazer, com 
conseqüente ocupação antrópica através da urbanização. 

 

 
Figura 2: Esquema da Restinga (CRICHYNO, Jorge, 1996) 

 
Nesse sentido, a crescente atividade humana tem levado a uma desestabilização progressiva de seus 
componentes biológicos e paisagístico-ambientais, com a conseqüente degradação decorrente dos 
impactos da expansão urbana, resultantes, muitas vezes de um planejamento urbano deficiente em 
termos de conhecimento conceitual e ambiental. 

O estudo desta temática torna-se, portanto, prioritário quando se visa subsidiar medidas relativas à 
conservação e gestão dos recursos ambientais da restinga, em particular os aspectos relacionados à 
origem, estrutura e processos que ocorrem neste ecossistema, no qual a vegetação nativa desempenha 
funções fundamentais. 

A riqueza de espécies que compõem a vegetação de restinga, dispostas em nítida zonação (Crichyno e 
Holzer, 2000) são ainda, em sua maioria, desconhecidas, considerando seu inestimável potencial 
ambiental e valor paisagístico.   

A necessidade de estudos voltados para um processo de gestão e de planejamento ambiental que 
considere os fatores ecológicos, paisagísticos e turísticos, conciliados com os princípios de 
conservação, certamente levarão a novos padrões de parcelamento que, possivelmente, poderão 
minimizar os efeitos da degradação sócio-ambiental do ecossistema de restingas. 

A pesquisa discutida aqui se remete a um dos aspectos mais preocupantes quando nos referimos à 
preservação do ambiente que é o da expansão urbana. No caso das restingas, que são o objeto de 
estudo proposto, a expansão urbana se configura como um fenômeno aniquilador de todas as 
particularidades naturais e da própria fisionomia da paisagem. Isto acontece porque o litoral é objeto 
de desejo de todos os que podem reservar uma parcela de seu tempo para o lazer, gerando uma 
ocupação intensiva, e quase sempre mal planejada das áreas que primitivamente eram ocupadas por 
ecossistemas litorâneos (restingas, mangues, costões), todos bastante frágeis e ainda pouco 
considerados em termos de manejo e sustentabilidade ambiental.  



No caso do Estado do Rio de Janeiro grandes áreas desta faixa litorânea foram totalmente 
descaracterizadas por um modelo de ocupação gerado e gerido por aqueles que se dedicam à 
especulação imobiliária, o que exige, se quisermos nos manter atualizados em termos de um 
desenvolvimento sustentável, a proposição de novos parâmetros de ocupação do litoral que respeitem 
as nossas especificidades.  

 
Foto 3: Praia de Camboinhas (Werther Holzer) 

 
Direcionada a pesquisa para um contexto de avaliação pós-ocupação, foram analisados modelos e 
paradigmas que nortearam a ocupação das áreas de restinga do Estado do Rio de Janeiro, visando 
propor a implementação de ações relativas ao projeto urbano e paisagístico que viabilizem uma 
compatibilização entre Unidades de Conservação de Vegetação de Restinga e as áreas urbanizadas de 
seu entorno, onde se valorize a sua utilização enquanto pólo de ecoturismo e de pesquisa científica. 

Entre outros elementos de análise, foi utilizada pesquisa, realizada em 1993, visando o estudo das 
comunidades vegetais da APA de Maricá para sua posterior utilização em projetos paisagísticos em 
áreas litorâneas (Crichyno, 1996); Projetos de Pesquisa que avaliavam a participação popular na 
legislação urbana e ambiental de Niterói (Holzer e Duayer, 1993); na compilação de dados 
institucionais disponíveis sobre a APA de Maricá e na avaliação qualitativa das relações que 
moradores e usuários mantém com a área (Holzer, 1999).  

Como ecossistema litorâneo, a restinga se constituiu um dos primeiros ambientes a sofrer intervenção 
antrópica após a chegada dos europeus (Dean, 1996). Na verdade, a utilização das restingas remonta à 
pré-história brasileira, como testemunham os vestígios arqueológicos encontrados em todo o litoral 
brasileiro, inclusive nas áreas de estudo propostas neste trabalho, e os relatos dos primeiros viajantes 
que tocaram o nosso litoral como Staden, Léry e Anchieta (Holzer, 1998). 

A ocupação do litoral pelos europeus iniciou um ciclo de exploração mais intensivo dos recursos 
naturais da faixa litorânea, tais como a madeira para diversos fins, e a utilização do solo para fins 
agrícolas, e no caso das restingas, onde o solo é “pobre” , para fins de pecuária. 

Mais recentemente esta faixa litorânea passa por um processo de degradação bastante intensa devido à 
exploração de areia e de turfa, ao uso de veículos, à retirada indiscriminada de espécies vegetais, à sua 
utilização como depósito de lixo, e de modo definitivo por seu parcelamento e ocupação por 
loteamentos. 

Como forma de intervenção humana, a urbanização é aquela cujos efeitos são mais deletérios, pois age 
diretamente na eliminação do ecossistema e não somente em sua degradação. Na ocupação da faixa 
litorânea por loteamentos, uma prática rotineira é a da eliminação total da vegetação nativa para sua 
delimitação e urbanização, processo que se completa quando as unidades são implantadas. Quando há 
um ajardinamento do local, geralmente é feito com plantas exóticas. 

 



 
Foto 4: Praia de Camboinhas e ajardinamento com plantas exóticas (Werther Holzer) 

 
A eliminação de um ecossistema é acompanhada do empobrecimento da biodiversidade, com a 
possível extinção das espécies. No caso das restingas pode haver a diminuição do próprio valor 
econômico do empreendimento imobiliário, pois a ausência de vegetação causa desestabilização do 
solo (essencialmente arenoso), provocando bloqueio de estradas, invasão das habitações por areia, 
além de assoreamento e obstrução de lagoas e cursos d’água – processo que pode ser observado em 
toda a sua magnitude em Itaúnas – ES.  Também as construções à beira-mar ficam diretamente 
expostas ao vento e à maresia, e em alguns casos à ação direta das marés. A cobertura vegetal, por 
outro lado, contribui para manter a permeabilidade do solo, permitindo a alimentação dos lençóis 
freáticos, garantindo a estabilidade em seu nível e, consequentemente, garantindo o fornecimento de 
água potável na região. 

 
Foto 5: Destruição na praia de Maricá em 2001 (Werther Holzer) 

 
As restingas de hoje já não possuem a exuberância descrita pelos naturalistas e cronistas que aqui 
estiveram entre o século XVI e XIX  como Soares de Souza, Neuwied e Darwin, por exemplo. 
Atualmente a vegetação de restinga está reduzida, e confinada, a pequenas manchas remanescentes – 
que serão utilizadas neste trabalho como marcador para a avaliação pós-ocupação das áreas 
urbanizadas – e a situação de sua fauna se configura como ainda mais crítica. Entretanto, em diversos 
locais, estas manchas de vegetação se constituem em ambientes bastante diversificados, que merecem 
ser preservados e recuperados, mas que estão altamente ameaçados pela expansão urbana, 
principalmente a voltada para a especulação imobiliária. 

Durante o processo de urbanização ocorre necessariamente a fragmentação do ecossistema com a 
formação de manchas verdes de diferentes formas, tamanhos e graus de isolamento. Estudos 
científicos têm demonstrado (Andrade, 1967), que há uma correlação comparativa referente  ao 
aumento do tamanho das ilhas de vegetação, que está relacionado a uma maior variabilidade de 
ambientes e a quantidade de recursos em seu interior, o que diminui a probabilidade de extinção das 
espécies. 



Ainda em relação à “Teoria de Ilhas”, verifica-se que o isolamento da ilha (ou mancha verde) tem 
determinado a taxa de colonização da mesma, ou seja, ilhas de vegetação mais próximas da fonte de 
espécies são mais facilmente colonizadas por novas espécies, aumentando sua diversidade, ou são 
mais facilmente recolonizadas pelas espécies que sofreram eventual extinção no local da ilha. 

Com relação à forma que a mancha verde apresenta, segundo Goldstein (1981) foi verificado que é 
mais importante no caso das manchas pequenas (onde a relação perímetro/área é maior), que quanto 
maior o perímetro em relação á área, maior também será o contato da mancha com o ambiente urbano 
e poucas espécies sobrevivem nestas condições. 

Uma menor relação perímetro/área implica numa grande extensão interna da mancha verde (ilha) com 
condições mais naturais, o que permite a manutenção da diversidade de espécies original da mancha. 
A forma circular é a que minimiza esta relação perímetro área e deve ser objeto de nossos estudos. 

Nesse sentido Goldstein (1981) verificaram que a tendência histórica da urbanização de dividir os 
parcelamentos em lotes retangulares faz com que as manchas de vegetação eventualmente preservadas 
sejam pequenas e sujeitas à intervenção humana. O mesmo autor propõe outros desenhos formais, 
como por exemplo formas hexagoniais, onde os lotes seriam fatias triangulares do hexágono. 

Outros estudos (Blouin e Connor, 1985), no entanto, discutem a possibilidade desse sistema apresentar 
falhas, argumentando que ele não permitiria a manutenção do gradiente ambiental perpendicular à 
praia, além de não considerar comportamentos culturais como o de cercar ou murar os lotes, o que 
causa fragmentação da mancha verde e uma grande intervenção no centro da mesma, local de encontro 
das cercas. 

Na pesquisa se pretende discutir estes parâmetros de parcelamento, considerando a otimização da 
preservação da restinga em consonância com as aspirações sociais, culturais e ambientais de seus 
diversos usuários.  

Nossa metodologia está voltada, então, para o método da avaliação pós-ocupação. Nas últimas décadas 
os temas referentes à avaliação pós-ocupação vêm ganhando espaço na imprensa, nos estudos 
acadêmicos e na opinião pública. Em determinados segmentos a avaliação pós-ocupação tornou-se 
uma questão política. No Brasil, como nos Estados Unidos e Europa este tipo de avaliação tem uma 
característica interdisciplinar e implica na aplicação de diferentes métodos (Ornstein e Roméro, 1992).  

Há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos qualquer produto colocado em uso, e nestes se inclui 
o ambiente construído, passa por mecanismos de controle de qualidade que visam, em última 
instância, ao atendimento das necessidades dos usuários.  

No caso da ambiente construído existem mecanismos de controle bastante precisos para a fase de 
produção, como as normas técnicas da ABNT, os códigos de obras e os planos diretores. Quando se 
trata da fase de uso, no entanto, e esta é uma fase de longa duração, os métodos de avaliação no Brasil 
ainda estão aquém dos que são aplicados nos países mais desenvolvidos. 

No entanto, diversos pesquisadores, um bom número deles reunidos em grupos de pesquisa, como os 
do NUTAU – Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, da USP; a Associação 
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, sediada na UFSC; ou o Laboratório de Psicologia 
Ambiental da UNB, tem se dedicado intensamente à pesquisa da avaliação pós-ocupação, podendo ser 
utilizados como referencial teórico e metodológico para esta avaliação.  

Quanto a este referencial merece menção particular os trabalhos de Ornstein e Roméro (1992, 1995) 
onde se procede à avaliação pós-ocupação de um edifício da própria USP e de escolas de 2º e de 3º 
graus respectivamente. Entre os trabalhos desenvolvidos pelo NUTAU estão ainda os de avaliação de 
conjuntos habitacionais e de praças. Não temos, no entanto, informações de que no Brasil estejam 
sendo desenvolvidos trabalhos de avaliação pós-ocupação com temáticas urbanas como desejamos 
intentar em nossa pesquisa. 

São metas da APO “...promover a ação (ou intervenção) que propicie a melhoria da qualidade de 
vida daqueles que usam um dado ambiente; produzir informação na forma de banco de dados, gerar 
conhecimento sistematizado sobre o ambiente e as relações ambiente-comportamento.” (Ornstein e 
Roméro, 1992), onde o uso dos ambientes construídos é entendido como uma forma de apropriação 
dos espaços, sua operação e manutenção. 



As técnicas de APO baseiam-se em diversos níveis de serviços de avaliação (Preisser, 1989; citado por 
Ornstein e Roméro, 1992):  a indicativa (de curto prazo); a investigativa (médio prazo); e o 
diagnóstico (longo prazo). Na pesquisa em questão pretende-se proceder a uma avaliação 
investigativa, com a esperança de que em um prazo mais longo possa ser implantado um procedimento 
permanente de APO para todas as Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, 
propiciando-se assim uma avaliação permanente do suporte físico, com as conseqüentes facilidades de 
adequação, de manutenção, de sustentabilidade e de manejo destas áreas.  

Devem ser considerados também os estudos de percepção ambiental por geógrafos, antropólogos, 
sociólogos e arquitetos e urbanistas. A pergunta de todos é: como percebemos e avaliamos o mundo 
que nos rodeia? Os fundamentos podem ser encontrados na psicologia, segundo uma visão 
comportamentalista ou uma visão organicista. Na antropologia o interesse está voltado para a 
conversão do mundo em algo significativo, suas investigações  se dirigem de modo a desvendar quais 
fenômenos são significativos para uma cultura e como são valorizados, selecionados e organizados 
(Rapoport, 1978) 

Qualquer que seja a abordagem dela se depreende um embasamento filosófico. Neste caso é 
necessário atentar  para as  questões epistemológicas e de método envolvidas. 

Parece-nos que a visão organicista da psicologia e as investigações da antropologia  são 
complementares, podendo ter como base filosófica a fenomenologia (Holzer, 1992). A geografia 
enveredou por este terreno, adotando o método fenomenológico (Tuan, 1989 e 1983, p. ex.). O 
urbanismo culturalista há mais de um século destaca a ação individual, denotando  os termos 
subjetivos das relações sociais e econômicas nas cidades com particular destaque para Lynch (1985).  

A ecologia política enfatiza o paradigma holístico em oposição ao cartesianismo, valorizando as 
relações do homem com o ambiente, que é visto como habitat total da humanidade, exigindo uma nova 
prática social e política que só agora começa a ser sistematizada  (Sachs, 1986). 

Todo este conhecimento inicialmente disperso e isolado converge epistemologicamente e 
metodologicamente, tornando desejável uma abordagem interdisciplinar. São estes antecedentes que 
nos levam a focalizar a percepção que os indivíduos tem de determinada área a partir de seus estilos de 
vida e de sua relação com as ações sociais e políticas e que indicam a necessidade premente de se 
desenvolver métodos de avaliação pós-ocupação do espaço urbano de modo a permitir a avaliação por 
parte de todos os seus gestores. 

 
5. CONCLUSÃO: RESULTADOS PRELIMINARES DA PESQUISA 
 
A investigação realizada a partir dos parâmetros colocados acima levou aos seguintes resultados 
preliminares da pesquisa. Quanto às temáticas levantadas podemos afirmar que as Áreas de Proteção 
Ambiental, no universo estudado, até agora têm pouca eficácia na proteção efetiva dos ecossistemas e 
até mesmo de determinadas espécies vegetais e da fauna. Isso se deve, entre outros fatores, à criação 
de Unidades de Conservação por motivos políticos, muitas vezes por pressão da população local, sem 
que haja um efetivo interesse em sua real implantação. A APA de Niterói, por exemplo, foi criada em 
1983, mas planos locais de ocupação só vieram a ser implementados por volta do ano 2000. A de 
Maricá, criada por Decreto  Estadual em 1984, até hoje não teve seu Plano Diretor aprovado. Se hoje 
ainda não está ocupada, isso se deve à pressão de segmentos da população e a uma Lei Municipal que 
tornou os terrenos da área non aedificandi. Neste caso acreditamos que deveria ter sido implantada 
uma unidade de conservação mais restritiva, como Parque  Estadual, ou até Estação Ecológica, devido 
às características do local. Quanto ao Parque de Jurubatiba, ainda não está aberto à visitação. Em todos 
os casos estudados, as áreas preservadas por lei, são vistas por políticos, empresários e determinadas 
camadas da população, como estoque de terra a ser parcelado, e todas as áreas vêm sofrendo imensas 
pressões das zonas urbanizadas de seu entorno. 

 



 
Foto 6: Vegetação de Restinga em área preservada de APA de Maricá (Werther Hozer) 

Esta situação não permite que se tenha uma perspectiva otimista em relação à preservação da restinga 
nas áreas já parceladas, e nem mesmo nas áreas protegidas por lei. Tanto as autoridades quanto a 
população, desconhecem os benefícios que o Gerenciamento Costeiro poderia trazer para uma 
melhoria considerável da qualidade de vida local, e até regional, inclusive com o aporte de recursos 
advindos das atividades ligadas à utilização destas áreas como locais de lazer e turismo. 

Para isso é necessário um estudo aprofundado de novos instrumentos de controle urbanístico. Os 
tradicionais,  baseados apenas no controle da densidade e das taxas de ocupação, não atende aos 
requisitos mínimos para a preservação de faixas ou ilhas de vegetação nativa. 

Estes novos padrões podem e, a nosso entender, devem partir de uma análise rigorosa, e crítica, dos 
modelos urbanísticos preconizados durante o século vinte e que são corriqueiramente aplicados no 
planejamento urbano como receitas prontas, muitas vezes distorcendo as idéias originais, ou 
aplicando-as em contextos e espaços inadequados. 

 
Foto 7: Urbanização entre a praia e a lagoa de Piratininga (Werther Holzer) 

A implementação destes novos padrões, onde a urbanização estaria integrada organicamente com a 
vegetação, viabilizado não só a sua proteção, mas favorecendo a sua preservação a partir de sua efetiva 
utilização pela população, com toda certeza será um forte atrativo para novos residentes e para turistas. 

No estudo dos modelos existentes, e na proposição de novos modelos de ocupação, a vegetação é 
efetivamente um poderoso marcador dos diversos estágios, e das diversas facetas culturais, dos 
agentes da urbanização. Este aspecto já foi abordado, pela equipe da pesquisa, em diversos trabalhos 
apresentados em congressos e publicados em periódicos. 

Os resultados parciais obtidos (a pesquisa ainda está em andamento) a partir dos objetivos propostos 
foram viabilizados a partir do trabalho de uma bolsista de iniciação científica, aluna do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, co-autora deste texto e, da simulação de diversos modelos de parcelamento a 
partir das propostas teóricas de urbanistas importantes (Howard, Garnier, Le Corbusier, Soleri, Krier, 



Portzamparc, entre outros) na disciplina da graduação Projeto de Urbanismo III. Nesta disciplina vêm 
sendo testadas, e questionadas, as mais diversas concepções de parcelamento e de ocupação do solo 
urbano, sendo que o exercício é realizado em área limítrofe à APA de Maricá. 

Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir efetivamente na discussão de modelos que garantam a 
sustentabilidade de novos parcelamentos em áreas de restinga, implantados a partir de uma rígida 
política de Gerenciamento Costeiro, implementada em todo o território pelo Governo Federal e, 
aspecto igualmente importante, gere uma política de avaliação pós-ocupação qualitativa dos 
parcelamentos já existentes, que permita, onde seja necessário, sua adequação a parâmetros aceitáveis 
na relação entre os espaços construídos e os espaços livres de edificação. 
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