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RESUMO

Instalada na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro desde o século XIX, a indústria salineira encontra-se em um processo de decadência, que 
teve início na década de 70.  Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a expansão e a 
especulação imobiliária. Atualmente mais de 90% do território salineiro está localizado na restinga de Massambaba (cerca de 2.190 ha), 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. Deste quantitativo, o maior percentual 
de solo ocupado por salinas em funcionamento encontra-se em Praia Seca, distrito de Araruama, também localizado na restinga. O poder público 
só criou instrumentos para regulação do uso e ocupação do solo desse ambiente na década de 2000, através do lançamento dos planos: Diretor 
(2002) e de Manejo (2010) da APA de Massamaba. Porém, esses instrumentos não definem 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 havia uma estimativa atual das áreas de salinas ativas e desativadas na restinga. Objetivou-se com este 
trabalho mapear o território salineiro de Praia Seca e apontar em tamanho, percentual e localização as áreas atualmente em desuso. Para 
operacionalizar o trabalho, utilizou-se o seguinte critério para classificação das áreas: 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 nas visitas a campo e nas 
operações de Geoprocessamento, que utilizaram cartas topográficas, ortofotos e imagens de satélites da região como base cartográfica, sendo 
estas processadas no software Arc GIS 10.5. Através do mapeamento foi possível apontar um quantitativo territorial de 816,50 hectares (ha) 
atualmente ocupados pela indústria salineira em Praia Seca, onde a área ocupada por salinas em funcionamento corresponde a 230,88 ha (28%) 
deste quantitativo, enquanto as áreas ocupadas por salinas temporariamente desativadas e permanentemente desativadas ocupam 110,18 ha 
(13%) e 475,44 (58%) respectivamente. No mapeamento é possível identificar ainda onde estão localizadas cada uma das classes. Espera-se que 
os dados gerados nesta análise possam contribuir na proposta de ajuste na gestão desse espaço, onde se vislumbra a 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, podendo assim ser incorporados ao plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol que vem sendo elaborado nos últimos anos e que 
tem como finalidade o planejamento e a gestão das unidades ambientais de toda zona costeira da baixada litorânea fluminense.
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