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Resumo:
O Parque Estadual do Desengano possui uma área de 22,400 hectares de remanescente de Mata 

Atlântica. A região do seu entorno está quase que completamente coberta por plantações de cana-de-
açúcar  e  pastagens,  que  tem sido  explorada  de  uma  forma  inadequada.  A  utilização  dos  solos 
associada  ao  relevo  local  e  ao  clima  produz  uma  grande  quantidade  de  problemas  ambientais, 
incluindo os  riscos  para  a  saúde  e  segurança  da  população.  Esta  pesquisa  visa  ao  planejamento 
ambiental de acordo com as necessidades desta região, considerando suas peculiaridades físicas e 
ecológicas,  para  além  de  cumprir  as  delimitações  legais,  atenuar  os  problemas  causados  pela 
utilização inadequada da terra e de promover  atividades sustentáveis para os proprietários locais. 
Definidos os problemas ambientais existentes nesta região, é proposto um planejamento ambiental 
com sugestões de práticas conservacionistas. Essas práticas referem-se à integração entre as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e a agricultura – atividade degradante de parte do solo,  tanto em 
relação à fertilidade, quanto à suscetibilidade a erosão e compactação do solo.

Palavras-chave: Agricultura, Parque Estadual do Desengano, Planejamento Ambiental.

Abstract: 
The Desengano Estadual Park’s area is 22.400 hectares of Atlantic Dense Forest remaining. It’s 

around land is a protection region that is complete covered by sugar cane plantation and pasturage, 
which has been explored in a inadequate form. The both land use taken together with local relief; soil 
kind and climate produce a lot of environmental problems, including health risks and people security. 
This  research aims  the  environmental  planning needs  in this  region,  considering his  physical  and 
ecological  peculiarities,  besides  the  legal  delimitations,  to  mitigate  the  problems  caused  by  the 
inadequate  land  uses  and  to  promote  sustainable  activities  to  the  local  owners.  Defined  the 
environmental  problems  existent  in  this  region  is  proposed  an  environmental  planning  with 
conservative  practices  suggestions.  These  practices  refer  to  integration  possibilities  between 
Permanent Preservation Areas and agriculture – the most soil’s degrading activity, as much in relation 
soil fertility how much the soil compactation and erosion susceptibility.        
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Introdução

Um dos referenciais naturais de nosso país é a Mata Atlântica, bioma de importância 
elevada para a manutenção da vida e do equilíbrio do ecossistema, servindo como regulador 
do ciclo hidrológico, qualidade da água, erosão do solo, etc., caracterizado pela diversidade 
de hábitat e pela existência de diversas espécies endêmicas. Esse bioma, entretanto, desde a 
colonização,  vem sendo  extremamente  agredido  e  explorado,  reduzindo-o  a  6% da  área 
original de 1.360.000km² espalhados de forma fragmentada pelo território nacional.

A região  do Imbé,  no Norte  Fluminense,  possui  no Parque Estadual  do Desengano 
(PED) cerca de 22.400ha desse remanescente, com uma vegetação constituída por floresta 
Ombrófila  Densa  Montana  e  Submontana  que,  estando  em  parte  dentro  da  Bacia 
Hidrográfica  do  Rio  Imbé  e  Lagoa  de  Cima  (cuja  área  total  de  1270km²  tem  68% 
concentrado  em  Campos  dos  Goytacazes)  é  por  ela  abastecida  (REZENDE;  DI 
BENEDITTO, 2006). 

Seu entorno que constitui uma região amortecedora possui, no entanto,  uma pequena 
área ainda preservada em mata,  tendo quase que sua totalidade  coberta  por pastagem ou 
agricultura,  principalmente  de  cana-de-açúcar;  pertencendo,  na  maior  parte,  à  iniciativa 
privada,  proprietários  rurais  ou  assentados  da  reforma  agrária,  esses,  muitas  vezes,  o 
exploram de forma inadequada.

Tal  comportamento  gera  inúmeros  problemas  ambientais  decorrentes  do  mau  uso  e 
ocupação do solo, dos quais podemos citar alterações no ciclo hidrológico e na cobertura do 
solo  pelos  desmatamentos,  diminuição  da  porcentagem de  água  infiltrada  e  aumento  do 
escoamento superficial e conseqüentemente na produção de sedimentos, empobrecimento do 
solo, contaminação dos cursos d'água e da cadeia alimentar e perdas por erosão (RIBEIRO; 
ALVES, 2007).

Esses problemas são agravados pela declividade local,  tipo de solo e clima, e podem 
gerar danos ambientais permanentes, além de perdas econômicas. Nesse sentido, é preciso ter 
uma  postura  voltada  para  o  preventivo  em  vez  do  corretivo,  visto  que  é  mais  fácil  e 
econômico preservar o ambiente do que corrigir um quadro degradado, mesmo porque, em 
muitos  casos,  os  danos  são irrecuperáveis.  É  como diz  o  velho  ditado  popular:  “melhor 
prevenir que remediar”.

Tal  postura  torna  imperativa  a  elaboração  de  diagnósticos  ambientais,  para  que  se 
determinem prognósticos, e com isso se possam estabelecer diretrizes de uso dos recursos 
naturais de forma racional, minimizando a deteriorização da qualidade ambiental.

 Nesse contexto, o presente estudo foca a necessidade de um planejamento do uso do 
solo da região do entorno do PED, nos limites do distrito de Morangaba,  por observar a 
relevância de se preservar o remanescente de Mata Atlântica existente tanto dentro do PED, 
que sofre efeito de borda pelo entorno, quanto do próprio entorno para a continuidade do uso 
dos serviços ecossistêmicos que são essenciais para a manutenção da qualidade de vida. E 
ainda,  o  uso  racional  dos  recursos  naturais  para  que,  com  isso,  se  mitiguem  os  danos 
causados ao ambiente e se consiga promover uma fonte de renda sustentada e sustentável 
para os proprietários locais. 

Com esse objetivo, o estudo se divide em seis partes sendo a primeira a delimitação da 
área de estudo com suas peculiaridades e limitações físicas e ecológicas, tratando primeiro da 
composição do distrito de Morangaba e em seguida do PED e seu entorno; a segunda parte 
trata  do  histórico  local  e  é  de  suma  importância  para  observar  a  formação  cultural  e  a 
dificuldade de se mudar um determinado comportamento; em seguida trata-se propriamente 
da problemática em que estão delimitados os efeitos do comportamento agrícola da região 
sobre o quadro físico de solo, declividade, clima, vegetação, entre outros; na quarta parte se 
trata  do quadro legal  em que se  destacam as  principais  determinações  para uma área de 



entorno de unidades de conservação e ainda as Áreas de Preservação Permanente que não são 
respeitadas na maioria das vezes.

A quinta parte desse estudo fala propriamente do objetivo de criar um planejamento 
para o uso do solo, apresentando algumas sugestões para o local com base nas pesquisas 
feitas,  que,  neste  caso,  foram predominantemente  bibliográficas,  o  que denota  uma certa 
imprecisão,  descartada  num estudo  mais  aprofundada  e  detalhada.  Por  fim,  fazem-se  as 
considerações finais com a observância da necessidade de mais que um planejamento para 
que esse se torne efetivo.  

1. Área De Estudo

Para  o  estudo de  caso,  considerou-se  o  entrono  do  Parque  Estadual  do  Desengano 
pertencente  ao  Município  de  Campos  dos  Goytacazes  dentro  dos  limites  do  distrito  de 
Morangaba (figura 1).

1.1 Distrito de Morangaba

 O Município de Campos dos Goytacazes,  localizado na Região Norte  Fluminense, 
possui, segundo dados do IBGE de 2003-2006 (IBGE, s./d.), 429.667 habitantes, numa área 
total  de  4.031,910  km²,  repartida  em seus  catorze  distritos.  Sua  conformação  geológica 
abrange:

 substratos  cristalinos  do  pré-cambriano  que  correspondem  a  rochas 
metamórficas e ígneas, apresentando ainda espessos pacotes sedimentares 
continentais terciários, associados à Formação Barreiras não consolidados 
e  sedimentos  quaternários  de  origem  fluvial  e  costeira  também  não 
consolidados (RAMALHO, 2005, p. 26).

Alberto  Ribeiro  Lamego,  o  mais  habilitado  intérprete  da  formação  geológica  e  da 
geomorfologia da região, destaca a zona cristalina, com idade anterior a seiscentos milhões 
de anos, de composição gnáissico-granítica e constituída pela cordilheira arquena, como o 
sistema  de  serras  da  região,  Serras  do  Mar  e  da  Mantiqueira  com  suas  ramificações, 
existentes a partir das fraturas de Pangéia e de Gondwana, antes mesmo da separação dos 
continentes (SOFIATTI, 1997).

O nono Distrito de Campos dos Goytacazes, Morangaba, é a ratificação da descrição de 
Lamego, pois apresenta uma paisagem morfológica com um relevo abrangendo desde lagos e 
planícies,  até  Montanhoso,  Domínio  Colinoso-Suave,  Colinoso-Mar  de  Morros,  Colinas 
Isoladas e predominantemente, 71,7%, Escarpas Serranas, constituídos de rochas cristalinas, 
em sua maioria gnaisses e granitos (RIBEIRO, 2006).

Esta topografia é descrita pelo RADAMBRASIL como “vales alongados, segmentos de 
drenagem retilíneos,  linhas de cristas e de cumeadas  paralelas,  com relevos com grandes 
desníveis altimétricos e escarpas íngremes” (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2006, p.38).



Fonte: Ribeiro, 2006.
Figura 1 – Mapa do Município de Campos dos Goytacazes com destaque para o Distrito de 

Morangaba e a delimitação do Parque Estadual do Desengano dentro de seus limites. 

Seus solos (figura 2) são freqüentemente rasos e irregulares  formados  de Argissolo 
Amarelo,  Vermelho-Amarelo e Vermelho-Escuro; Gleissolo; Neossolo Flúvico e Litólico; 
mas mais da metade de seu território se divide entre o Latossolo Vermelho-Amarelo (23,1%) 
e  o  Cambissolo  Álico  (35,7%)  com  ainda  uma  pequena  demonstração  de  Cambissolo 
Eutrófico (MAZUREC, 2003; RIBEIRO, 2006).

O clima dessa área se mostra claramente estacional, com inverno seco e verão úmido, 
principalmente,  nas regiões  mais  baixas.  Na região alta,  por sua vez,  o efeito  orográfico 
diminui o caráter estacional do clima. As precipitações médias circundam em torno de 1300 
mm e a temperatura, como não podia deixar de ser, diminui na medida em que se aumenta a 
altitude: sendo superior a 19º C entre 0 e 200 metros, tento mínima de 17ºC e máxima de 25º 
C nas altitudes situadas entre 200 e 500 metros, variando de 13ºC a 23º C entre 500 e 1000 
metros e de 10ºC a 20º C entre 1000 e 1500 metros. Na região, onde a cobertura vegetal de 
floresta  foi  mantida,  o  clima  é,  predominantemente,  úmido  com  temperaturas  elevadas 
distribuídas por todo o ano e com pouco ou nenhum déficit  de chuvas, que praticamente 
definem duas  estações.  Destaca-se  que  as  encostas  exercem uma  sensível  influência  nas 
precipitações pluviométricas que aumentam em proporção direta com a altitude,  assim as 
bordas das Escarpas são as áreas mais chuvosas (MORENO, 1998).



           Fonte: Ribeiro, 2006.
Figura 2: Mapa dos Solos do Distrito de Morangaba

Segundo  dados  da  Prefeitura,  divulgados  em  ‘Campos  dos  Goytacazes:  Perfil 
2005’(2006), que tomou como referência o Censo do IBGE de 2000, seu nono distrito possui 
cerca  de  3.322  habitantes  sendo  1.756  homens  e  1.576  mulheres  além de  uma  taxa  de 
urbanização de 45,3%. 

Um  destaque  dado  a  ele  é  que,  embora  o  percentual  de  domicílios  próprios  no 
Município seja o maior que no Estado (79,4%), nele o percentual é bem inferior (69,2%) 
enquanto cresce a porcentagem de moradias cedidas pelo empregador que abriga quase um 
quarto  da  população  (23,0%),  o  que  demonstra  a  existência  das  propriedades  rurais  de 
agricultura e pastoreio da região, foco deste estudo. Nessa mesma linha, o distrito é o que 
possui menor porcentagem de população, de 15 ou mais anos, alfabetizada (81,8%), sendo 
que  ao  se  tratar  dos  chefes  dos  domicílios  ou  pessoas  responsáveis  pelos  domicílios 
particulares permanentes os analfabetos e analfabetos funcionais (com menos de 03 anos de 
estudo) é de 71,3% e 87,5% têm renda mensal de até 03 salários mínimos (CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, 2006).

Morangaba é ainda um distrito  com pouca infra-estrutura,  apenas  01 domicílio  está 
ligado  à  rede  geral  sanitária,  10,2% dos  domicílios  não  possuem nem  banheiro,  76,8% 
alegam utilizar fossa séptica ou rudimentar, enquanto 12,9% despejam seus rejeitos direto 
nos corpos hídricos. Os 95,2% de domicílios que utilizam para o seu abastecimento de água 
poços  ou  nascentes  tanto  reafirmam  a  pouca  infra-estrutura,  quando  demonstram  a 
potencialidade natural da região (CAMPOS DOS GOYTACAZES, 2006).

1.2 Parque Estadual do Desengano e seu Entorno

O Parque Estadual do Desengano (PED), criado em 13 de abril de 1970, por meio do 
Decreto-Lei  nº.  250,  possui  área  aproximada  de  22.400  hectares  com  cobertura  vegetal 
classificada como Floresta Ombrófila Densa, com dossel até 25m de altura classificada como 
Mata Atlântica de encosta; Submontana, que reveste as terras até a cota altimétrica de 500 
metros; Montana, que se situa entre 500 e 1.500 metros; por campos de altitude que ocorrem 
em alturas geralmente acima de 1.600 metros; e localiza-se nos municípios de Campos dos 



Goytacazes, Santa Maria Madalena e São Fidélis, entre as coordenadas 21o 45’ – 22o 00’ S e 
41o 41’ – 42o 00’ W Gr (VELOSO et. al., 1991 Apud: MAZUREC, 2003). 

É uma das mais importantes unidades de conservação no Estado do Rio de Janeiro, pois 
representa  o  último segmento  contínuo de vegetação  remanescente  de Mata Atlântica  no 
norte fluminense com grandes reservas de madeira de lei,  como cedro,  jacarandá e óleo-
pardo,  entre outras.  O Parque é o berço de diversas nascentes  que alimentam os rios da 
Região, tais com o Rio Mocotó, o Rio Opinião, o Rio Bela Joana, o Rio Preto e Rio do Norte, 
ao longo do percurso, esses rios cruzam áreas de pastoreio e agricultura, além de algumas 
regiões  mais  urbanizadas  localizadas  no entorno do PED (REZENDE; DI BENEDITTO, 
2006). 

O  relevo  do  Parque  se  caracteriza,  como  descrito,  anteriormente,  pelo 
RADAMBRASIL, por cristais de topos aguçados, pães de açúcar, morros, pontões, escarpas, 
com até 75 graus de inclinação e patamares escalonados, com freqüentes altitudes superiores 
a  800  ou  mesmo  1.000  metros.  Como  destaque  da  paisagem,  encontra-se  o  Pico  do 
Desengano, com altitude de 1.750 metros; o Pico São Mateus, 1.576 metros; e o Pico Pedra 
Agulha, 1.080 metros. (HADDAD, 2006, p.51). 

 Segundo MARTINELLI  (1989  Apud RIBEIRO,  2006),  ao  ser  comparado  com os 
campos  de altitude  de Itatiaia,  Frade,  Morro do Cucas e  Antas,  o  Parque do Desengano 
apresenta os campos de altitude mais conservados do Estado, tendo 283 das 410 espécies de 
avifauna encontradas na região, sendo 22 endêmicas e em populações reduzidas.

Dos  diversos  mamíferos  encontrados,  como  preguiça-de-coleira,  onça-parda,  quati, 
paca, barbado, tatu-galinha, irara, cateto, queixada, sauá, cuíca, macaco-prego, furão, mão-
pelada entre outros, destaca-se que, em julho de 1999, foi observado o muriqui, espécie de 
primata altamente ameaçada de extinção, o que atraiu a atenção da comunidade científica 
nacional e internacional e motivou investimentos em pesquisa e atividades conservacionistas 
(IEF, s./d). 

O Entorno do Parque está definido no art. 12 do Plano de Manejo do PED (IEF, s./d), 
in verbis:

Art. 12 – A zona de entorno (equivalente à zona de amortecimento) do 
PED proposta pelo Plano de Manejo, com área aproximada de 141.921 ha 
(cento e quarenta  e  um mil  novecentos  e  vinte  e  um hectares)  abrange 
terras dos municípios de Santa Maria Madalena, Campos dos Goytacazes e 
São  Fidélis,  e  apresenta  a  seguinte  delimitação  por  pontos  e 
correspondentes  coordenadas  aproximadas  UTM,  com  base  nas  Folhas 
IBGE Cambuci,  São Fidélis,  Travessão,  Renascença,  Dores  de  Macabu, 
Campos, Conceição de Macabu e Carapebus, escala 1:50.0000.

O presente estudo, como mencionado anteriormente, tratará do entorno constante no 
distrito de Morangaba, este difere do interior do Parque principalmente pelo Uso do Solo, 
entretanto o tipo de solos bem como o relevo também é um pouco diferenciado (figura 3). 
Enquanto o PED possui  a  maioria  de seu solo Cambissolo  Álico o seu entorno,  embora 
também conte com este tipo de solo, é predominantemente coberto por Latossolo Vermelho-
Amarelo. Já as Escarpas cobrem totalmente a área do PED, e dividem espaço com áreas de 
menor altitude, como o domínio colinoso suave e mar de morros, no entorno. 



 
Fonte: Ribeiro, 2006

Figura 3: Mapa Geomormofológico do Distrito de Morangaba

O Distrito de Morangaba possui 45,5% da sua cobertura vegetal em Mata, sendo que 
quase que a totalidade dessa porcentagem se encontra no interior do PED, dos outros 54,5%, 
46,4% são usados para pastagem (figuras 4) e 7,5% para agricultura (Ribeiro, 2006, p.28), 
nas várzeas é comum o cultivo de hortaliças, mas a maior parte das plantações ainda está 
voltada para a cana-de-açúcar (figura 5).
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Figura 4: Entorno do PED coberto por    Figura 5: Entorno do PED coberto    pastagem. 
por Cana-de-açúcar.

Segundo  Mazurec  (2003),  destacam-se  as  áreas  de  mata  e  pastagens  como 
caracterizadas  pelas  escarpas  serranas  sustentadas  por  pranitóides,  granodioritos, 
charnockitos e granitos, com solos de alta declividade e alta susceptibilidade a erosão. Pouco 
espessos,  pouco férteis e com baixa capacidade de carga com uma precipitação média anual 
de 1300 a 2900mm. Enquanto a parte agrícola, principalmente, a de plantação de cana-de-
açúcar apresenta área com predominância em colinas e morros baixos de vertentes convexas 
e topos arredondados ou alongados sustentados por paragnaisses, ortognaisses e granitóides, 
tendo  solos  com  moderada  sustentabilidade  a  erosão  e  alta  capacidade  de  cargas  e 
precipitação média anual varia entre 900 a 1300mm. Destaca-se que Ribeiro e Alves (2007) 
identificam a cana-de-açúcar como produzida no sentido do tabuleiro para a planície.  



2- Histórico da Região

A região  de  Campos  era,  originalmente,  habitada  pelos  índios  Goytacazes,  desde o 
descobrimento, teve seus recursos naturais muito utilizados. Inicialmente, como mecanismo 
de ocupação da terra a coroa portuguesa estimulou o extrativismo vegetal, no que se destaca 
o  pau-brasil  (SILVA;  CARVALHO,  2004).  Sua  colonização  teve  início  em  1627,  para 
atender às necessidades de gado dos engenhos vizinhos da Guanabara, todo o seu processo de 
ocupação humana foi controlado pelos aspectos físicos locais, transformados em imperativos 
e determinantes da localização da cidade, e de seu desenvolvimento econômico e político 
(CARILI, 1942, Apud RAMALHO, 2005). 

Após uma frustrada tentativa de implementação, na segunda metade do Século XVII, 
ressurge  a  atividade  açucareira  com  o  seu  dinamismo  assegurado  para  a  demanda 
internacional e chegando, no século XVIII a ocupar a supremacia das atividades locais, visto 
que o solo e as condições climáticas eram extremamente favoráveis, e existia forte demanda 
internacional de açúcar (SILVA; CARVALHO, 2004). 

No século XIX, além da cana-de-açúcar, outra monocultura se expandiu: o café, cultura 
que “inaugurou” os desmatamentos e a ocupação extensiva da bacia do Paraíba do Sul. Em 
caráter exemplificativo, destaca-se que o número de engenhos de açúcar na baixada Campista 
saltou de 55 no ano de 1769 para 400 em 1819 (COPPE, 2002). Destaca-se, ainda, que a 
extração vegetal de madeira e palmito permanecia presente (REZENDE; DI. BENEDITTO, 
2006).
        Entretanto, em seguida, conforme Silva e Carvalho (2004), a abolição da escravatura; a 
desagregação do espaço territorial de Campos do Goytacazes; a crise do café; e a perda de 
competitividade  da  agroindústria  açucareira  local,  desestruturou  o  sistema  de  produção 
vigente até então. 

No início do século XX, há o nascimento do um novo ciclo do açúcar, agora, com a 
indústria  sucroalcooleira,  com  novos  investimentos  e  tecnologia.  No  entanto,  perde 
dinamismo com a gestão ineficiente dos recursos naturais, a baixa produtividade das lavouras 
e posteriormente a defasagem tecnologia,  entrando em caos das décadas de 1980 e 1990 
gerando  fechamento  de  diversas  indústrias  e  elevando  o  grau  de  desemprego.  (SILVA; 
CARVALHO, 2004). 

Sem condição para arcar com as dívidas trabalhistas, as indústrias acabam por ter que 
repartir  suas  terras  como meio  de  pagamento  aos  seus  ex-empregados,  o  que  somado  a 
movimento de reforma agrária, formam o perfil de pequenos produtores rurais, assentados e 
ainda alguns latifundiários como sendo os proprietários da região.

Por  fim,  na última  década,  se  destaca  que,  além da produção de cana-de-açúcar,  a 
fruticultura irrigada tem recebido incentivos do governo estadual para fins industriais e de 
exportação (RIBEIRO; ALVES, 2007). 

 Em termos gerais, como destacado por Rezende e Di Beneditto (2006), as mudanças 
no uso do solo e cobertura vegetal, ocorridas ao longo do tempo, tiveram como conseqüência 
mais evidente o decréscimo nas áreas de floresta e o aumento nas áreas da agricultura da 
cana-de-açúcar e de pastagens, o que tem conseqüências diretas na fragmentação do hábitat 
como um todo, além de uma substancial degradação do solo. 

3. Problemática

Com a análise dos solos, da declividade e da cobertura vegetal  da região,  podemos 
identificar vários problemas de ordem física (figura 6). Todavia, a má utilização dos recursos 
naturais  e  a  baixa  produtividade  agrícola,  ao  mesmo  tempo  em  que  causam  problemas 



ambientais,  destes  também  são  conseqüências  e  promovem,  ainda,  problemas  de  ordem 
econômica e social.

A agricultura e a pastagem são atividades que podem agredir o ambiente de diversas 
formas, a falta de planejamento gera uma inadequada utilização dos recursos e uma maior 
degradação ambiental,  sua localização no entorno de um remanescente de Mata Atlântica 
ocasiona um efeito de borda que faz pressão na mata, o que muda a interação de espécies 
próximas  à  borda  e  espanta  animais;  aumenta  a  exposição  de  ventos,  causando  danos  à 
vegetação; modifica a entrada de luz, alterando o microclima e elevando a temperatura, o que 
também modifica  a  distribuição  e  composição  das  espécies;  e  provocam queimadas  que 
podem passar para a floresta destruindo-a, desabrigando os animais e, com isso, diminuindo a 
biodiversidade (NASCIMENTO, 2005). 

Isso, funcionando como reguladores num contexto em que o bioma de Mata Atlântica, 
que desempenha importante  papel na manutenção da vida e equilíbrio  de ecossistema do 
ciclo hidrológico, qualidade da água, erosão do solo e assoreamento de mananciais e ainda 
servindo de refúgio para animais, muitas vezes endêmicos, está restrito a menos de 10% da 
sua extensão origina (REZENDE; DI BENEDITTO, 2006).

A extensão gradual dessas áreas agrícolas para os declives montanhosos e suas encostas 
causa especial  preocupação,  por serem consideradas  áreas  frágeis  e  com diversos fatores 
limitantes, ou seja, com menos resistência e mais sensibilidade, que exige práticas de manejo 
mais delimitadas que podem não ser, e no caso não são, utilizadas, até mesmo pela falta de 
recursos dos proprietários locais (ARAÚJO, 2005).

No mesmo sentido, estão Bertoni e Lombardi Neto (1990, p.25) quando afirmam que o 
“cultivo do solo oferece maior risco de erosão nas regiões tropicais montanhosas, em virtude 
da  alta  intensidade  das  chuvas  e  da  dificuldade  de  controlar  a  enxurrada  nos  terrenos 
declinosos”.

Mister  ressaltar  que a maior  parte de agricultura  está sobre os latossolos vermelho-
amarelo, que possuem caráter álico - o que lhe confere uma certa acidez -, sua textura varia 
de média a muito argilosa, a sua drenagem de acentuadamente a moderadamente drenada, 
além de ser um solo de baixa fertilidade natural (GUERRA; CUNHA,2000); e argissolos 
amarelo, vermelho-amarelo e vermelho-escuro. Tais solos, como destaca Ribeiro (2006), não 
se apresentam como os de maior potencial para esse uso, ao contrário, quando submetidos ao 
uso agrícola têm sua erodibilidade aumentada, principalmente, pelos processos de aração do 
solo e preparo para o plantio.

Segundo Araújo et. al. (2005), a erosão, perda da camada superficial do solo, reduz a 
capacidade do solo reter água, dificulta a penetração das raízes e perde nutrientes levados 
pelo escoamento de sedimentos, com isso diminui ainda mais a fertilidade do solo, que como 
destacado acima nesses solos particularmente já é baixa. Em casos mais avançados, causa, 
ainda, a deformação do terreno com a formação de ravinas e voçorocas.

O tipo  de  uso  do  solo  é  um dos  fatores  de  maior  importância  quando se  trata  de 
resistência à erosão. Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1993), quando a vegetação é a mata 
as perdas de solo são de 0,004 t/ha e as de água de 0,7% da chuva, ao se tratar de pastagem o 
valor de perda de solo sobe para 0,4 t/ha enquanto o de água se mantém,  por fim,  se a 
cobertura é de cana-de-açúcar a perda de solo sobe ainda mais (12,4 t/ha), enquanto o de 
água diminui (4,2%). 



          
Fonte: Ribeiro, 2006.

Figura 6: Mapa de Uso baseado no cruzamento dos mapas de Geologia, Geomorfologia, 
Solos e Uso e Cobertura Vegetal conforme o tipo de solo.

O cultivo permanente do solo traz consigo a necessidade da irrigação, o que ocasiona 
sua salinização  (ARAÚJO  et.  al.,  2005).  A monocultura,  no entanto,  por  extrair  do solo 
sempre  os  mesmo tipos  de nutrientes  esgotam-no,  e,  com isso,  reduzem a produtividade 
primária e, conseqüentemente, a cobertura vegetal protetora tem suas propriedades físicas e 
químicas modificadas, o que diminui a resistência à erosão (BRAGA, 2005) e ainda causam 
problemas econômicos  pela diminuição da qualidade e quantidade do produto,  no caso a 



cana-de-açúcar.
Para  tentar  reverter  essa  situação,  o  emprego  de  fertilizantes,  quase  que  somente 

sintéticos,  se torna imprescindível,  assim como também são usados os defensivos e, com 
isso,  gera-se  um  novo  problema,  cresce  o  risco  de  acumulação  ambiental  de  seus 
componentes até que se tenha uma concentração tóxica ao ambiente e ao homem (BRAGA, 
2005), que pode estar presente no solo, pela sua absorção ou ainda ser levado aos cursos 
hídricos, pelo escoamento superficial das encostas, ainda podendo entrar na cadeia alimentar 
e causando amplificação biológica. 

Outro problema também causado pelo cultivo da cana-de-açúcar está no seu processo 
de queima muito utilizado para facilitar o corte e “limpar” a área de animais peçonhentos. 
Seu principal efeito no ambiente é a concentração de gases, especialmente o ozônio e o gás 
carbônico. O CO2 causa o maior crescimento das plantas e um aumento de produtividade, 
mas em contrapartida empobrece o solo e aumenta o número de doenças o que faz crescer a 
necessidade de fertilizantes e defensivos, e assim a destruição dos ecossistemas. Já o ozônio 
diminui a produtividade das plantas, pois reduz a sua capacidade fotossintética, a habilidade 
dos cloroplastos reduzindo a eficiência da fotossíntese que é feita e induzindo, desta forma, à 
clorose e à necrose (KIRCHHOFF, 1991, p. 34). 

No que se refere à pastagem destaca-se o fato da densidade das hastes das gramíneas e 
de seu sistema radicular, que auxiliam o controle da erosão pela capacidade de diminuir a 
intensidade das enxurradas, prendendo as partículas do solo contra a pressão da água; têm 
capacidade  de resistir  bem às secas  e algumas  têm a propriedade de enriquecer  os solos 
(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). No entanto, na região elas se encontram bastante 
degradadas pelo excesso de pastoreio e manutenção permanente do gado nas pastagens o que 
dificulta a sua recuperação natural, mau manejo, má distribuição do gado.

Obviamente,  como  destaca  Ribeiro  (2006),  as  áreas  com  menor  risco  de  erosão 
relacionam-se às unidades de relevo de planície, quer seja com uso agrícola ou de pastagem, 
ou ainda em áreas com relevo colinoso a serrano cuja cobertura seja de mata. 

Todavia o uso do solo está  historicamente composto  desta  forma e sua produção é 
responsável  pelo sustento de quase a totalidade  da população do distrito,  por tanto,  para 
diminuir a degradação e mitigar seus efeitos urge a elaboração de um planejamento desse 
solo. Ressaltando que sempre que possível o ideal é optar pelo reflorestamento, o que, em 
algumas áreas, está definido em lei.

4. QUADRO LEGAL

Os dispositivos legais que tratam da proteção da vegetação e do solo são inúmeros, 
entretanto, destacam-se alguns dos mais importantes para o tema. O Código Florestal (Lei n.º 
4.771 de 1965), em seu art. 1º § 2º, II institui área de Preservação Permanente (APP) como:

área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos 
a paisagem, a estabilidade goelógica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna  e  flora,  proteger  o  solo  e  assegurar  bem-estar  das  populações 
humanas,

  E as delimita nos seus artigos seguintes como as APPs determinadas diretamente por 
essa Lei (2º) ou quando declaradas pelo Poder Público (3º). Para o atual estudo, destacam-se 
algumas alíneas dos artigos citados: o art.2º determina como APP 



d) topo de morros,  montes,  montanhas  e serras;  e) nas encostas ou em 
partes  destas,  com declividade  superior  a  45º  (quarenta  e  cinco  graus), 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; (...) h) em 
altitude superior  a 1.800 (mil  e oitocentos metros),  qualquer que seja a 
vegetação

 Além de  tratar  das  bordas  de  tabuleiros  e  chapadas  na  alínea  g, e  da  vegetação 
protetora  das nascentes  na alínea  c,  que de uma forma ou de outra podem ser aplicadas 
também nesse estudo. O art.  3º,  por outro lado,  depende de uma determinação do Poder 
Público  para  que  seja  instituída  a  APP e  das  suas  oito  alienas  pode-se  destacar  logo  a 
primeira que se refere às áreas destinadas a atenuar a erosão das terras (Brasil, 1965).

Ainda, a mesma Lei determina que para a supressão dessas áreas dever-se-á ter prévia 
autorização  do  Poder  Público,  que  só  justificar-se-á  em  casos  de  utilidade  pública  ou 
interesse social (Brasil, 1965). 

O Parque Estadual do Desengano foi criado pelo Decreto-Lei Estadual nº. 250, de 13 de 
abril de 1970, e teve seus limites estabelecidos também dentro de uma Área de Proteção 
Ambiental (APA) no Decreto Estadual nº. 7.121, de 28 de dezembro de 1983, republicado no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 18 de janeiro de 1984 (Rio de Janeiro, 1970; 
1983).

A partir  da década  de 70,  os estados  mais  industrializados,  como Rio e  São Paulo 
começaram a legislar sobre o controle da poluição das águas, do ar e do solo, o que, para fins 
desse estudo, tomou força nos anos 80 com as Leis de Fertilizantes (n.º  6.894 de 1980) 
regulada  pelo  Decreto  4.954/2004  e  de  Agrotóxicos  (n.º  7.802  de  1989)  regulada  pelo 
Decreto n.º 4.074/2002, e ainda a disposição de suas embalagens na resolução CONAMA 
334/2003.

O uso racional dos recursos naturais ganhou mais ênfase também na década de 80 com 
a promulgação da lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que fundada na saúde pública, dispôs 
sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e instituiu o SISNAMA (Sistema Nacional de 
Meio Ambiente), cujo órgão superior é o CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
(Brasil, 1981).

Outro momento importante foi a promulgação da Constituição da República Federativa 
do  Brasil  (CRFB)  de  1988,  momento  de  democratização  do  país,  abrindo  discussões  e 
dividindo responsabilidades entre as competências, estadual, federal e municipal, envolvendo 
diferentes atores sociais na reformulação de políticas públicas, havendo iniciativas estaduais, 
na  articulação  de  gestão  de  recursos  hídricos,  manejo  florestal,  controle  da  poluição, 
promoção de ações de educação ambiental. Tal Diploma Legal deu grande impulso à questão 
ambiental, não conferindo ao Estado o monopólio da defesa ambiental, pois, a sociedade e 
também o cidadão passam a ter o poder e o dever de defender seu ambiente, a partir dela os 
municípios  foram  elevados  à  condição  de  integrantes  da  federação,  formando  um  elo 
fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental e dedicando um capítulo ao meio 
ambiente (Art. 225) (Brasil, 1988).

No inicio da década de 90, entra em vigor a Lei da Política Agrícola (Lei n.º 8.171/91), 
que dentre suas prioridades estão o planejamento agrícola (Capítulo III) e a proteção ao meio 
ambiente  e a conservação dos recursos naturais  (Capítulo VI), cabendo ao Poder Público 
disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora (Brasil, 1991). 

Em 1993, o Decreto 750 dispôs sobre o corte de vegetação primária ou em estágios 
avançados de vegetação da mata atlântica. Esse Decreto permaneceu em vigor até que em 
2006 a Lei 11.428 (Lei da Mata Atlântica) foi publicada, tratando com maior detalhamento 
da proteção ao referido bioma (Brasil 1993; 2006).

Para melhor conter as atitudes lesivas ao ambiente, além das infrações e penalidades 
administrativas, a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98, pune com reclusão de até cinco 



anos os crimes contra a flora em seus artigos 38 a 53, fazendo referência a destruir e danificar 
áreas de proteção permanente, cortar árvores desses locais, causar dano direto ou indireto às 
Unidades de Conservação entre outros.  (Brasil, 1998). 

Ao que se refere à cana-de-açúcar deve-se destacar o Decreto 2.661 de 1998 que trata 
da precaução ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais (Brasil, 1998).

Ainda  se  tratando  especificamente  da  área  de  estudo  deve-se  fazer  referência  
à Lei  9.985 de 2000, que instituiu  o Sistema Nacional  de Unidades de Conservação e o 
Decreto 4.340 de 2002 que a regulamentou. Ambos tratam também das restrições cabíveis as 
áreas de entorno de tais unidades (Brasil, 2000 e 2002). No mesmo sentido, está a Resolução 
CONAMA 013/90 e mais especificamente o Plano de Manejo do PED, com a delimitação do 
entorno, suas restrições e sugestões de uso (CONAMA, 1990 e IEF, s./d.).

5. Planejamento Do Uso Do Solo

Após a determinação da área de estudo e a definição dos problemas existentes, tem-se 
um arcabouço para se poder planejar algumas medidas que sirvam para remediar tal situação 
e mitigar seus efeitos. Floriano (2004, p.08), com pertinência e linguajar simples, define o 
que seria planejamento e nos mostra a obviedade de uma atitude que ao ganhar o adjetivo 
Ambiental parece se tornar tão difícil:

Planejar  é,  talvez,  a  principal  característica  que  distingue  as  atividades 
humanas das dos outros animais. Por ser racional, o homem pode analisar o 
que ocorreu em situações semelhantes para prever o que é necessário fazer 
no futuro, repetindo o que deu certo e evitando os erros do passado; a este 
processo  de  organizar  previamente  as  atividades  futuras  com  base  no 
conhecimento do passado chamamos ‘planejamento’.

O Planejamento é uma ferramenta de gestão, um processo de organização de tarefas 
objetivando  chegar  a  um fim.  Suas  fases  são  características  e  seqüenciais  e  podem ser 
definidas,  no  entender  do  mesmo  autor,  na  seguinte  ordem:  a)identificar  o  objeto  do 
planejamento; b) criar uma visão sobre o assunto; c) definir o objetivo do planejamento; d) 
determinar  uma  missão  ou  compromisso  para  se  atingir  o  objetivo  do  planejamento;  e) 
definir políticas e critérios de trabalho; f) estabelecer metas;  g) desenvolver um plano de 
ações necessárias para se atingir as metas e cumprir a missão e objetivos; h) estabelecer um 
sistema de monitoramento, controle e análise das ações planejadas; i) definir um sistema de 
avaliação  sobre  os  dados  controlados;  j)  prever  a  tomada  de  medidas  para  prevenção  e 
correção quanto aos desvios que poderão ocorrer em relação ao plano. 

Diversos autores demonstram a importância do planejamento ambiental em qualquer 
atividade  potencialmente  degradante  e  mesmo  em  qualquer  atividade  de  modifique  o 
funcionamento original do ambiente.

A agricultura  é imprescindível  para a manutenção da vida humana,  mas é uma das 
atividades  mais  degradantes  para  o  solo  tanto  no  que  se  refere  à  fertilidade  quanto  à 
compactação e suscetibilidade a erosão. 

Ao que se refere à área de estudo escolhida Ribeiro (2006) afirma que o uso dessa 
área é muito contrastante e, por isso, necessita de um manejo adequado, o que é agravado 
pelo  fato  de  fazer  parte  da  área  de  entorno de um Parque  Estadual  estar  em um relevo 
colinoso e possuir solos que mostraram, em geral, fragilidades, suscetibilidade aos processos 
erosivos, além do uso intensivo de pastagens e agricultura empobrecendo o solo.

Em um passo adiante, Ribeiro e Alves (2007) analisaram a perda de solo por erosão no 
município de Campos dos Goytacazes,  obtendo como resultado uma variação de baixa à 



moderada-forte.  Estes  valores  ocorreram nas  áreas  de  relevo  tabular  e  colinoso  onde  há 
cultivo de cana, pastagens e a região da Serra do Imbé.

 As mesmas autoras destacam que o estudo dos resultados da pesquisa demonstrou que 
os processos antrópicos e naturais que vêm causando erosão na região estudada. E ainda que 
pouca atenção tenha sido dada ao uso do solo na produção de cana no sentido da ausência de 
práticas conservacionistas, e apenas devido ao fato de estarem localizadas em declives suaves 
suas perdas de solo não foram mais acentuadas. Por fim, elas ressaltam que nos locais onde 
havia emprego de práticas conservacionistas o impacto da erosão foi 50% menor que nas 
outras  onde  não  se  utilizava  nenhuma  prática  e  a  erosão  teve  ação  máxima  (RIBEIRO; 
ALVES, 2007).

Bertoni  e  Lombardi  Neto  (1993)  enfatizam  a  complexidade  do  problema  pelas 
variações  do  solo,  do  declive  ou  do  clima  para  a  escolha  e  aplicação  das  práticas 
conservacionistas,  e  destacam a necessidade  de ser  capaz  de se  planejar  a  integração  de 
diferentes práticas cabíveis á uma determinada gleba dentro de um programa coordenado. 

Os  autores  indicam  para  uma  topografia  inclinada  o  uso  de  cordões  de  vegetação 
permanente  ou  terraceamento  e  para  uma  topografia  mais  acidentada  reflorestamento  e 
prática de manejo de florestas, reafirmando que raramente uma única prática será adequada 
para proteger o solo da erosão; usualmente três ou mais delas podem ser combinadas para 
obter um programa balanceado. 

Destaca-se ainda que o que se propõe nesse estudo já foi determinado nA Primeira 
Conferência Municipal em 2003 como proposta de geração de trabalho e renda,  in verbis: 
“Apóiar os assentamentos rurais, oferecendo-lhes planejamento e infra-estrutura necessária 
para o desenvolvimento de suas atividades observadas as peculiaridades geomorfológicas, 
ambientais, etc.” (Pessanha, 2005, p. 32 - 33)

Com base no exposto, até o momento, e tendo ciência de que o presente estudo, por se 
basear  quase  que  exclusivamente  em pesquisa  bibliográfica,  é  deveras  preliminar  para  a 
elaboração de um planejamento ambiental, ousa-se sugerir algumas medidas apropriadas para 
aplicação na região em um planejamento do uso do solo.

Antes, no entanto, ressaltam-se as práticas conservacionistas possíveis em um sistema 
de manejo do solo. No entender de Bertoni e Lombardi Neto (1993), o esgotamento dos solos 
pode ser controlado por tais  práticas,  que podem ser: de caráter  vegetativo,  que utiliza  a 
vegetação para a defesa do solo, em que se destacam o florestamento e reflorestamento, a 
pastagem,  as  plantas  de  cobertura,  cultura  em faixas,  cordões  de  vegetação  permanente, 
alternância de capinas, cobertura morta e faixas de borda; de caráter edáfico, caracterizada 
pela mudança no sistema de cultivo trabalhando além da erosão a fertilidade do solo, onde se 
destacam o controle do fogo, a calagem e adubações verdes, orgânicas e químicas; e as de 
caráter  mecânico,  que  usa  estruturas  artificiais,  onde  se  destaca  principalmente  o 
terraceamento.  

Como  dito  anteriormente,  a  população  do  entorno  do  PED  é  de  latifundiários  e 
pequenos proprietários e assentados. O cultivo da cana-de-açúcar é pouco industrializado e 
contínuo.  Portanto,  deu-se  preferência  às  práticas  vegetativas  e  edáficas,  pois  são  mais 
baratas e não necessitam de muita tecnologia.

Inicialmente,  aconselha-se  que  as  áreas  do  entorno  que  ainda  se  encontram  com 
vegetação de mata, mesmo que secundária, sejam mantidas – em observância a Lei da Mata 
Atlântica, e as áreas consideradas como APPs pelo Código Florestal sejam reflorestadas. Isso 
porque independente da vegetação elas devem ser conservadas e com isso fica inviável a 
agricultura e mesmo o pastoreio, além do fato de que com o reflorestamento a manutenção 
das  atividades  ecossistêmicas  como  a  regulação  da  quantidade  e  qualidade  da  água,  a 
produção de microclimas, proporciona maior infiltração, sem falar da fertilidade do solo e da 
proteção à erosão ficam potencializadas.



Como destaca Bertoni e Lombardi Neto (1993, p.59), a cobertura vegetal, como defesa 
natural de um terreno contra a erosão, produz efeitos que podem ser assim enumerados: a) 
proteção direta contra impacto das gotas de chuva; b) dispersão da água, interceptando-a e 
evaporando-a antes que atinja o solo; c) decomposição das raízes das plantas que, formando 
canalículos no solo, aumentam a infiltração da água; d) melhoramento da estrutura do solo 
pela adição de matéria orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção de água; e) 
diminuição da velocidade de escoamento a enxurrada pelo aumento do atrito na superfície.

Para as outras  partes  em que há plantação  de cana-de-açúcar  a cultura  em faixas  - 
disposição de faixas em largura variável de culturas diferentes para que a cada ano se alterem 
as plantas que oferecem mais ou menos proteção ao solo, como retiram dele uns ou outros 
nutrientes - pode ser uma boa alternativa, pois é barata e não requer recursos extras.

Pela localização da agricultura e a sugestão inicial de reflorestamento de alguns locais, 
outra prática que pode ser usada é a dos cordões de vegetação permanente – que são fileiras 
de vegetação perene e de crescimento denso – que podem se juntar às áreas de APP, ou até 
mesmo ser nessas áreas. É uma prática bastante eficiente que equivale aos terraceamentos e 
controla 80% das perdas do solo e 60% das perdas de água, requerendo menos técnica e 
menos custos (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993).

As duas técnicas anteriores podem ser usadas em combinação com a cobertura morta, 
que significa cobrir o solo com restos da própria cultura, é bastante eficiente para culturas 
anuais no pós-colheita e em seguida ao preparo do solo, sendo principalmente eficaz contra a 
erosão eólica. 

Outras práticas que podem e devem ser usadas em combinação com as anteriores são as 
de  caráter  edáfico,  no  caso  da cana-de-açúcar  é  importantíssimo  o  controle  do  fogo.  As 
queimadas são bastante usadas, como dito anteriormente, para facilitar a colheita e eliminar 
animais  peçonhentos,  sendo  úteis  também  na  preparação  do  solo,  entretanto,  são  muito 
prejudiciais ao solo, portanto, devem ser utilizados outros meios para obter esses resultados.

As adubações são importantes para a fertilidade do solo, mas deve-se dar preferência a 
verde e orgânica, visto que não contaminam o solo e os mananciais por utilizar vegetação 
viva  e  esterco  ou  compostos  respectivamente,  ressaltando  que  a  verde  utiliza  vegetação 
plantada, o que auxilia no controle da erosão. 

Por fim, pelo fato dos solos da região serem álicos, sugere-se a calagem – aplicação de 
cálcio no solo – para o controle da acidez e melhoramento do desenvolvimento das plantas 
(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993).

É  importante  ressaltar  que  a  erosão  além  de  um  problema  sócio-ambiental  é  um 
problema econômico,  pois  causa redução na qualidade da cultura.  Na medida em que os 
nutrientes  são erodidos do solo,  não somente a produção das culturas  é diminuída  como 
também  seu  crescimento  ocorre  com  baixa  qualidade,  podendo  ter  carência  de  alguns 
elementos  nutritivos  (BERTONI;  LOMBARDI  NETO,  1993).  Nesse  sentido,  volta-se  a 
importância das práticas anteriormente citadas para um plano de conservação da fertilidade 
dos solos, impedindo assim uma produção pequena e de baixa qualidade, o que acarretaria 
perdas pecuniárias ao produtor, que conseqüentemente precisaria retirar da natureza maiores 
meios  de produção,  seja pela  devastação  de novas áreas  ou mesmo a utilização  de mais 
fertilizantes e defensivos. 

6. Considerações Finais

Mudanças  Ambientais  podem  afetar  drasticamente  a  qualidade  de  vida  no  âmbito 
comunitário, no entanto, os líderes dessas comunidades são freqüentemente despreparados 
para  entenderem  como  as  atividades  para  o  desenvolvimento  afetam  a  qualidade  do 



ambiente,  avaliarem a  importância  das  mudanças  ambientais  ou  participarem de  debates 
nacionais  sobre se  mudanças  ambientais  podem ocorrer.  Em muitos  casos,  a  degradação 
acontece pelo desconhecimento de alternativas para o uso dos recursos naturais, e para aderir 
às  inovações  tecnológicas,  pela  herança  dos  costumes  tradicionais.  Em  outros  casos,  a 
degradação acontece de modo proposital, visando auferir lucros cada vez maiores. Também, 
o  desenvolvimento  da  atividade  turística  nos  municípios  serranos  atualmente  já  provoca 
sérios problemas.

A  incorporação  dessa  nova  informação  no  processo  decisório  é  difícil  devido  à 
complexidade  das  relações  de  causa  e  efeito  que  governam a  relação  entre  a  qualidade 
ambiental e a qualidade de vida local. 

O  Parque  Estadual  do  Desengano  possui  importante  papel  como  meio  de  atrair  a 
atenção dos tomadores de decisão para a situação de seu entorno. O problema é complexo no 
sentido de que é gerado pelas próprias relações ecológicas, na medida em que os impactos 
sobre um segmento do ecossistema podem afetá-lo como um todo; continua com a baixa 
conectividade da relação entre os sistemas econômico e social, na medida em que mudanças 
em um tipo de atividade econômica ou social levam às mudanças em outro tipo de atividade 
social e econômica; e por último é causado por respostas das atividades econômicas e sociais 
às mudanças nas atividades ecológicas, e vice e versa. 

Nesse sentido, está o uso atual dos solos do entorno dessa Unidade de Conservação, 
notadamente  a  pastagem  e  agricultura,  visto  que  não  tem  planejamento  e  com  isso 
empobrecem o solo e o torna mais suscetível a erosão; contaminam as águas oriundas dos 
rios que nascem no PED e que formam a bacia da do rio Imbé, atingindo uma população que 
em sua maioria são fazendeiros e assentados da reforma agrária que de forma mais ou menos 
intensa exercem pressão agropecuária sobre esses recursos naturais, pessoas que consomem e 
contaminam esses mananciais em um circulo vicioso prejudicial à natureza e à sociedade; 
além de perderem qualidade na produção vegetal e descumprirem a legislação ambiental.

A fim  de  que  as  explorações  agrícolas  possam  ser  conduzidas  em  bases 
conservacionistas,  sem  descuidar,  ao  mesmo  tempo,  dos  interesses  financeiros  dos 
agricultores, é necessária a planificação racional do uso a ser dado a cada gleba de terra, 
tendo em vista o conjunto de suas principais características físicas, ecológicas e econômicas. 
Afinal qualquer área geográfica, de qualquer tamanho, pode esta sujeita a um plano. E no 
planejamento agrícola, as suas diretrizes devem obedecer às linhas básicas de conservação 
dos recursos naturais de caráter renovável.

Para  tanto,  se  faz  a  proposta  de  um  planejamento  do  uso  do  solo  da  Região, 
especialmente  na  parte  de  APP e agricultura,  sem esquecer  que para pô-lo  em prática  é 
necessário uma política de gestão participativa em que todos os atores envolvidos entendam a 
urgência e importância da questão e se disponham a cumprir seu papel trazendo para si a 
responsabilidade de buscar soluções para a modificação da realidade atual.

Mas para isso acontecer, é necessário mudar paradigmas, essa mudança, entretanto, não 
se faz do dia para a noite e para alcançá-la é fundamental que se comece com o alicerce do 
pensamento que é a educação; o homem tem que perceber que ele por si só não basta, e que é 
frágil  frente  à  natureza. Um  dos  caminhos  é  a  aplicação  da  Educação  Ambiental 
emancipatória,  que vai contribuir  para a mudança gradual e lenta  dos hábitos e do senso 
comum que prejudicam a qualidade de vida de todos, tanto a educação formal quanto a não-
formal são fatores limitantes desse aprendizado. 

É preciso que seja despertada a consciência da população de forma a demonstrar que a 
sustentabilidade global, a justiça social e a preservação da vida, sem esquecer da viabilização 
de uma atividade econômica na região de mata que podem ser preservadas em conjunto com 
a geração de empregos à comunidade do entorno, evitando que essa complete seu orçamento 



com os recursos naturais extraídos da mata.  Afinal, nenhum proprietário ou governo deseja 
que suas terras sejam destruídas pela erosão.
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