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RESUMO

A indústria salineira instalada na Região dos Lagos desde o século XIX encontra-se em um processo de decadência, iniciado em meados da década 
de 1970.  Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a expansão e a especulação imobiliária, 
presente até os dias atuais na região. Atualmente mais de 90% do território salineiro está localizado na restinga de Massambaba, um ambiente 
natural que possui áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, diversos ecossistemas que abrigam 
inúmeras espécies endêmicas, sendo propícia para a expansão da especulação imobiliária recente. O poder público só criou instrumentos para 
regulação do uso e ocupação do solo desse ambiente na década de 2000, porém sem definir com precisão a situação fundiária das salinas, 
deixando a cargo da legislação municipal o destino dos terrenos oriundos das salinas desativadas. Por falta de controle e fiscalização da atividade 
salineira e dos órgãos ambientais não há atualmente uma estimativa destas áreas de salinas ativas e desativadas na restinga. Objetiva-se, com 
este projeto, mapear todo o território salineiro e apontar em tamanho, percentual e localização as áreas atualmente em desuso. Os dados 
gerados na análise desse mapeamento possibilitarão criar uma proposta de ajuste na gestão desse espaço, que vise à padronização da legislação 
que regula o uso dos territórios oriundos das salinas desativadas, que sobreponha à legislação municipal, visto que estão dentro de uma APA 
estadual e inseridas em um mesmo ecossistema natural e que possibilite apresentar uma proposta de reuso adequado para este território. Desta 
forma, pode-se contribuir com construção do plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol, que vem sendo elaborado nos últimos anos, que tem 
como finalidade o planejamento e a gestão das unidades ambientais de toda zona costeira da baixada litorânea fluminense. Para operacionalizar 
o trabalho, optou-se por classificar a área do território salineiro utilizando o seguinte critério: 1) Áreas de salinas permanentemente desativadas: 
não apresentam nenhum indício de atividade industrial, onde podem ser observado os tanques de decantação e armazenamento em estado de 
assoreamento avançado, sendo identificado presença de solo recente superficial, associado à presença de vegetação rasteira, gramíneas ou 
arbustiva em estado de resiliência natural; 2) Áreas de salinas temporariamente desativadas: apresentam indício de atividade industrial antiga, 
mas que possua elementos da estrutura produtiva em estado que permitam a reativação da atividade industrial, tais como tanques 
desassoreados, sem presença de vegetação, estações de armazenamento do sal e moinhos; 3)Áreas de salinas ativas: apresentam indício de 
atividade industrial recente, como tanques inundados, decantação de sal, áreas de armazenamento conservadas, sistema indutor de água 
atuante, movimentação de trabalhadores. Como base para esta metodologia foi utilizados as informações geradas nos trabalhos de campo e nas 
operações de Geoprocessamento, que utilizaram como base as cartas topográficas, ortofotos e imagens de satélites da região, sendo processadas 
no software Arc GIS 10.5. O resultado final da classificação está sendo concluído em forma de mapeamento. Estando este projeto em andamento 
em um Programa de Iniciação Científica, é possível apontar como resultados preliminares que na área de estudo está presente um quantitativo 
territorial de 2466,98 hectares atualmente ocupados pela indústria salineira, onde 846,39 hectares estão localizados em Praia Seca, distrito de 
Araruama e 1620,59 hectares presentes nas localidades pertencentes ao município de Arraial do Cabo, espacializados na restinga. Porém, em 
Arraial do Cabo foi possível identificar que somente 14,92 hectares desse quantitativo total estão atualmente em funcionamento. Após análise 
dos dados, pretende-se iniciar a construção da proposta de utilização da áreas em desuso.
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