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RESUMO

A Massambaba é compreendida como uma longa faixa de restinga, localizada nos municípios de Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo que 
engloba 26 km de praia, um complexo sistema lagunar, com a presença cordões arenosos, dunas, brejos e um conjunto de vegetação com 
diversas espécies endêmicas. Os conflitos espaciais observados nesse ambiente estão associados à especulação imobiliária sobre um grande 
quantitativo de terrenos oriundos da salinas desativadas, espacializados em um ambiente natural que possui áreas de preservação permanente, 
áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas. A indústria salineira instalada na região desde o século XIX encontra-se em um processo de 
decadência, iniciado na década de 70.  Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a 
expansão de casas de veraneio. Neste contexto, destaca-se o quarto distrito do município de Araruama, chamado Praia Seca, que possui a maior 
ocupação territorial remanescente da indústria salineira e o único resquício de salinas em atividade de toda a região dos lagos. Por falta de 
controle e fiscalização da atividade salineira e dos órgãos ambientais não havia até então uma estimativa atual destas áreas de salinas ativas e 
desativadas. Objetivou-se com este projeto mapear todo o território salineiro em Praia Seca, e apontar em tamanho, percentual e localização as 
áreas atualmente em desuso. Através deste mapeamento foi possível ainda propor ajustes na remarcação de Zonas de Expansão Urbana e 
Florestal (ZEUF) inseridas em áreas de salinas desativadas, oriundas do zoneamento do Plano de Manejo da APA. Para a construção do 
mapeamento, foi utilizado o software SIG Arc Gis 10.5. Optou-se pela criação de quatro classes de mapeamento, caracterizadas pela posterior 
identificação do uso do solo: 1) área total de salinas, 2) área de salinas ativas, 3) área salinas temporariamente desativadas e 4) área de salinas 
permanentemente desativadas. No mapa final foi confeccionado em escala 1:30.000, utilizando projeção UTM e datum horizontal SIRGAS 2000 e 
sendo gerado os seguintes resultados: Salinas permanentemente desativadas: 475,44 ha; Salinas temporariamente desativadas: 110,18 ha; 
Salinas em funcionamento: 230,88 ha. A área ocupada por salinas corresponde a 816,50 ha e que o território ocupado por salinas em 
funcionamento corresponde somente a 29% deste quantitativo, enquanto o território ocupado por salinas temporariamente desativadas e 
permanentemente desativadas ocupam 13% e 58% respectivamente, somando um total 585,62 ha, equivalentes a 71% de todo território 
salineiro. Este mapeamento foi sobreposto ao mapa de zoneamento da APA e em relação às Zonas de Expansão Urbana e Florestal (ZEUF) 
sobrepostas a territórios de salinas desativadas, algumas considerações devem ser feitas: 1) Entende-se que a ZEUF localizada no bairro Salina 
seria a mais adequada para a expansão urbana, visto que existe ali grande quantitativo de terrenos já degradados pelas salinas, próximos à lagoa 
de Araruama, ao lado do bairro Tomé, já urbanizado. Porém, ali se faz necessária à implantação de uma estação de tratamento de esgoto, que 
trate os efluentes antes de seu descarte na Lagoa, para não causar retrocesso ao Programa de despoluição. Nos bairros Ponta do Capim e 
Reserva, sugere-se que as ZEUF sejam extintas, pois nelas a vegetação está quase toda regenerada e encontra-se cercada por Zonas de 
Conservação da Vida Silvestre e próximas à margem das lagoas Pitanguinha e Pernanbuca, onde a implantação de qualquer empreendimento 
coloca em risco todas as zonas preservadas ao seu entorno e os dois corpos hídricos. No bairro Marrecas, o INEA concedeu licença para iniciar a 
construção de um grande loteamento em área de salina desativada sobre ZEUF. Entende-se que para a implementação do loteamento, obras de 
infraestrutura devem impedir o descarte de esgoto na lagoa de Araruama sem o devido tratamento.
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