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RESUMO:
As alterações ambientais no meio ambiente costeiro são variadas e complexas; no entanto,
todas estão relacionadas à concentração humana. Para conhecer os efeitos dos impactos ambientais
em zonas costeiras são analisados o risco e a vulnerabilidade destas regiões aos processos de erosão,
poluição, da ação dos parâmetros geomorfológicos, oceanográficos, e das obras antrópicas, que
interferem nas características físicas da região costeira. O objetivo é aplicar uma metodologia de
avaliação de risco ambiental para áreas impactadas por processos sedimentológicos e pelas ações
antrópicas, especificamente no canal de Itajurú. Constatou-se que não é fácil estabelecer uma
relação de causa e efeito quando os agentes externos e internos são considerados em separado às
ações antrópicas. No entanto, a avaliação de risco ambiental realizada de forma isolada ou integrada
é uma ferramenta fundamental na escolha de medidas de remediação mais eficazes para o
reordenamento e readequação ambiental de ambientes com evidentes sinais de degradação.
Ressaltasse a necessidade de recuperar essas regiões por representar um cenário de atividade
econômica e de concentração populacional que vem sofrendo com a intensificação dos processos
erosivos e de poluição. Analisam-se os marcos regulatórios, as ações dos agentes institucionais,
públicos e privados refletindo-se na gestão dos territórios envolvidos através de um programa
integrado de gerenciamento costeiro, propondo melhorias para a readequação ambiental da zona
costeira do canal de Itajurú, no estado de Rio de Janeiro.

ABSTRACT:
Environmental changes in the coastal environment are varied and complex; however, all are
related to human concentration. To know the effects of environmental impacts on coastal areas are
analyzed the risk and vulnerability of these regions to erosion, pollution, the action of
geomorphological parameters, oceanographic, and anthropic works that interfere with the physical
characteristics of the coastal region. The goal is to apply a methodology for assessing
environmental risk to areas impacted by sedimentological processes and by human activities,
specifically in Itajurú channel. It was found that is not easy to establish a cause and effect
relationship when external and internal agents are considered separately to human actions.
However, the environmental risk assessment carried out in isolation or integrated manner is a
fundamental tool in choosing the most effective remediation measures for the reordering and
environmental readjustment environments with obvious signs of degradation. If underscores the
need to recover these regions to represent a scenario of economic activity and population
concentration that has suffered from intensifying erosion and pollution. Regulatory frameworks are
analyzed, the actions of institutional, public and private actors reflecting on the management of the
territories involved through an integrated program of coastal management, proposing improvements
to environmental readjustment of the coastal area of Itajurú channel in the state of Rio de Janeiro.
PALAVRAS CHAVES: ecossistema costeiro, canais de maré, risco ambiental

INTRODUÇÃO
Os ambientes costeiros são extremamente dinâmicos, neles convergem processos
geológicos, oceânicos e atmosféricos, que alteram constantemente suas características
geomorfológicas, como são os processos erosivos resultantes de intemperização costeira, assim
como da qualidade ambiental. As alterações geoambientais no meio costeiro são variadas e
complexas; no entanto, todas estão relacionadas à concentração humana. As demandas globais
atuais nas regiões costeiras vêm sugerindo que os órgãos ambientais adotem novas práticas de
gestão através de políticas ambientais e de responsabilidade social buscando criar, desta forma,
cenários econômicos mais sustentáveis. (Bowen, 2003)
O acelerado crescimento urbano-industrial das cidades tem sido a principal causa do
aumento dos problemas ambientais nos ecossistemas costeiros nos últimos anos, particularmente
nas regiões estuarinas. Estes ecossistemas estuarinos definidos por sua grande capacidade retentora
de materiais carreados do continente para o mar são de grande relevância para a manutenção de
espécies animais e vegetais e vem sofrendo continuamente os efeitos devastadores que são
ocasionados pelo aporte de poluentes, comprometendo sua qualidade ambiental, obras de
engenharia inapropriadas, assim como pela falta de planejamento ambiental. (Bowen, 2003).
A concepção dos riscos e da vulnerabilidade ambiental em ecossistemas costeiros está
relacionada com a utilização e a ocupação desordenada dos sistemas ambientais litorâneos que dão
suporte à evolução morfoestrutural da zona litoranea, isto é, o agrupamento de fatos
geomorfológicos provenientes de amplos aspectos geológicos, à sustentação sócio-econômica e
cultural das comunidades tradicionais assim como à conservação e manutenção da biodiversidade
na região. (Sena, 2009).
Os impactos ambientais, através de intervenções antrópicas e naturais, não levaram em conta
a interdependência existente entre os processos geomorfológicos costeiros e os assentamentos
humanos nessas regiões. Isto provocou um efeito cumulativo em cada uma das unidades ambientais
do litoral, especificamente nas zonas estuarinas. Estas relações de uso e ocupação da zona costeira
conduziram a um estado crítico de manutenção da qualidade sócio-ambiental. A relação sociedadenatureza, pautada na exploração dos recursos naturais e na exclusão social, ultrapassou os limites da
sustentabilidade. Foram amplamente descaracterizadas as conexões entre os fluxos de matéria e
energia que fundamentam a interdependência entre as reações evolutivas que controlam a
diversidade dos geossistemas e processos ecodinâmicos associados. (Novelli, 1999).
A avaliação de risco é um processo utilizado para caracterizar e organizar dados,
informações, suposições e incertezas que ajudam a entender e predizer as relações entre as causas e
os efeitos dos mais variados impactos sobre o meio ambiente. Segundo o "Guidelines for
Ecological Risk Assessment”, publicado pela Agencia de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
(USEPA), em 1998, o uso da avaliação de risco ecológico constitui uma ferramenta no processo de
tomada de decisão ambiental, já que permite uma melhor distribuição dos recursos destinados à
prevenção, correção e remediação de possíveis áreas impactadas. O processo está baseado na
formulação do problema, a análise e caracterização do risco, e como é gerenciado esse risco.
O objetivo deste trabalho é analisar a concepção dos riscos e da vulnerabilidade ambiental
em ecossistemas costeiros como instrumento de gestão costeira, assim como a percepção do risco
ecológico ambiental para áreas impactadas por ações antrópicas e naturais, através de um estudo de
caso, demonstrando a relevância das avaliações de risco ambiental nos processos de preservação e
conservação da integridade física destes ecossistemas costeiros. Desta forma, apresentam-se os
efeitos que obras de engenharia, como dragagem e conseqüentemente desobstrução de canais terão
na circulação hidrodinâmica na região costeira do ecossistema da lagoa de Araruama, no estado de
Rio de Janeiro visando a valorizar ambientalmente este ecossistema com sinais notáveis de
degradação paisagística, e da qualidade ambiental de suas águas. Por último é analisado os efeitos
dos impactos e conflitos geoambientais em ecossistemas costeiros considerando os ativos
ambientais disponíveis nesta região, através do resultado da análise entre a potencialidade dos
recursos naturais e a problemática decorrente de seu uso corrente e potencial no futuro. O

levantamento possibilitará estabelecer critérios de hierarquização desses ativos e dos problemas
associados, de forma a definir indicativos de prioridades na zona costeira, assim como, analisar a
vulnerabilidade aos processos geomorfológicos, associados às obras de recuperação, que interferem
nas características físicas da zona costeira.
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
Todo processo de gestão ambiental está baseado no diagnostico e articulação das ações dos
diferentes agentes sociais que interagem em um determinado espaço, visando a garantir a adequação
dos meios de exploração dos recursos ambientais, sejam naturais, econômicos, sociais e culturais
considerando às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes previamente
definidos. Em outras palavras a gestão ambiental é uma atividade voltada à formulação de
princípios e diretrizes ambientais, à estruturação de sistemas gerenciais visando à proteção do meio
ambiente, assim como à tomada de decisões que tem por objetivo final promover, de forma
coordenada, o inventário, uso, controle, proteção e conservação do ambiente visando atingir o
objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável. (Lanna, 2001).
Desta forma todo processo de gestão ambiental eficiente deve ser constituído por uma
análise de riscos ambiental que estabelece as diretrizes gerais, para a orientação do gerenciamento
destes riscos com o intuito de orientar ações para as intervenções necessárias de planejamento
ambiental de acordo com as normas, leis ou padrões estabelecidos para esta finalidade. A
metodologia proposta para a avaliação de risco ambiental na zona em estudo está composta pelas
seguintes atividades:
I.
II.

III.
IV.

Identificação do Perigo: é realizada a partir da coleção de dados sobre análises dos
impactos ambientais para determinar a natureza e extensão na área de estudo.
Análise do risco: Nesta fase ocorre a identificação das áreas impactadas e as estimativas
dos danos causados. Envolve uma análise de possíveis efeitos adversos que podem estar
associados às obras antrópicas e naturais.
Caracterização do Risco: Os resultados obtidos nas outras etapas são combinados para
estimar o risco.
Gerenciamento do risco: definir as atividades de mitigação a serem realizadas assim
como as atividades de monitoramento. O monitoramento é importante tanto nos estágios
iniciais da análise de risco, para identificar anormalidades no ambiente, como também
num estágio pós-ARE para acompanhar os níveis dos impactos ao longo do tempo.

ANÁLISE DA AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
A análise de avaliação estratégica proposta para os ecossistemas costeiros permite orientar
as políticas e estratégias a serem tomadas considerando as políticas ambientais estabelecidas pelos
órgãos ambientais e as atitudes da população, as quais devem dar resposta direta aos problemas
apresentados e aquelas propostas de prioridades estratégicas complementares baseadas em
experiência internacional ou através de outros estudos relacionados com a temática.
Análise de prioridades estratégicas (APE)
Referente às prioridades estratégicas são descritas aquelas propostas que pregam a
compreensão integral dos fenômenos associados a ambientes costeiros, considerando as
especificidades locais, a capacidade de reposta do ecossistema, os aspectos legislativos de forma
integrada sob uma perspectiva holística relacionadas com a preservação e conservação, em longo
prazo, dos recursos marinhos em ecossistemas costeiros.
Perspectiva holística:

Fomentar e promover uma política integrada de gerenciamento costeiro; assim como
promover a conservação integrada do patrimônio natural, cultural, econômico e social.

Analisar e aplicar a investigação interdisciplinar e a abordagem ecossistêmica à gestão
integrada das zonas costeiras;

Visão a longo prazo:

Apoiar e fomentar a qualidade de vida nas regiões costeiras de forma sustentável;

Assegurar padrões de qualidade ambiental em ecossistemas costeiros e promover a
cultura de proteção e preservação do meio ambiente litorâneo;

Fomentar a valoração econômica do mar, através do desenvolvimento sustentável;

Aplicar uma abordagem a curto e longo prazo à gestão da vulnerabilidade às alterações
climáticas e antrópicas.
Gestão adaptativa:

Desenvolver sistemas de educação ambiental baseado nos conhecimentos integrados
sobre o ambiente e recursos naturais costeiros;

Definir e estabelecer um regime de gestão ambiental integrada compatível com a
utilização sustentável da zona costeira;

Monitorar a capacidade de entendimento à vulnerabilidade dos riscos naturais e
antrópicos e o gerenciamento de seus efeitos;

Promover a utilização eficaz dos recursos de comunicação e fiscalização, e fomentar o
desenvolvimento de novas técnicas relacionadas à preservação do ambiente costeiro.
Especificidades locais:

Valorizar e salvaguardar o patrimônio natural, paisagístico e geomorfológico;

Analisar as especificidades ou características das águas costeiras e dos impactos
ambientais aos quais estão submetidas;

Quantificar e qualificar os impactos nas zonas costeiras e promover o
desenvolvimento sustentável das suas atividades e usos específicos;

Reeducar e diversificar as atividades tradicionais sustentáveis próprias para os
ecossistemas costeiros.
Capacidade de resposta dos ecossistemas:

Analisar de forma integrada os sistemas naturais, ambientais, socioeconômicos e
culturais, a fim de não exceder a capacidade de resposta da zona costeira;

Veicular a perda de biodiversidade com a criação de zonas protegidas no meio
ambiente marinho;

Enfatizar, promover e educar o setor pesqueiro nos princípios do desenvolvimento
sustentável das zonas costeiras e preservação dos recursos marinhos.
Instrumentos legislativos:

Modernizar, articular e combinar mecanismos da administração pública como peça
fundamental para um gerenciamento ambiental correto;

Analisar e educar sobre a necessidade urgente da logística e aplicação da legislação
ambiental, visando a diminuição dos impactos no meio marinho;

Reforçar a articulação e a cooperação institucional entre a administração federal,
estadual, municipal e local em matéria de gestão integrada de zonas costeiras;

Implantar um modelo de gestão integrada costeira aberta à participação adequada e
oportuna das populações e outras partes interessadas da sociedade civil.
Aspectos de tomada de decisões (ATD)
Os aspectos de tomada de decisões (ATD) a partir da análise de prioridades estratégicas
(APE), sem dúvidas refletem na escolha das linhas de aplicação de qualquer política ambiental, já
seja, por orientação estratégica, por macro políticas de enquadramento, pela dimensão ambiental e
pelo próprio conceito de sustentabilidade. Corresponde a análise de propostas estratégicas o foco
principal no processo de decisão, influenciando a concepção e discussão das opções ou linhas

estratégicas a serem analisadas e das medidas para sua implantação. Para sua identificação é
necessário analisar integralmente os elementos acima referenciados, tendo em conta, as tendências
de desenvolvimento atuais para as zonas costeiras em Brasil. A Tabela 1 apresenta os fatores
críticos, dentro da ATD, e sua respectiva descrição sumária.

Fatores
críticos

Tabela 1.- Descrição dos Aspectos de Tomada de Decisões (ATD).
Características

Ecossistemas
costeiros
Recursos
costeiros

Riscos
naturais e
antrópicos

Gestão e
fiscalização

Considerar as riquezas biológicas do ecossistema, serviços dos ecossistemas,
patrimônio social e cultural, incluindo valorização dos bens e serviços
ecológicos, e parâmetros relacionados á proteção ambiental.
Analisar o potencial e a sustentabilidade dos recursos marinhos, o uso dos
recursos hídricos e pesqueiros no ecossistema costeiro, compatibilidade de
usos e atividades econômicas, comunidades costeiras, atividades
dependentes da proximidade ao mar, conectividade territorial e marítima.
Caracterizado pela dinâmica do funcionamento natural do ecossistema, a
partir da análise dos conflitos gerados por atividades impactantes,
vulnerabilidade da região costeira às alterações climáticas e antrópicas,
capacidade de resposta do ecossistema, atividades de alteração aceitável e
proteção do ambiente marinho.
Modelos de gestão ambiental costeiro baseado na cooperação institucional, o
conhecimento interdisciplinar, abordagem ecossistêmica do meio marinho,
gestão adaptativa, participação e envolvimento de agentes ambientais,
sociedade e comunidade, problemas relacionados com as restrições e
condicionamentos de uso dos recursos litorâneos.

A Figura 1, ilustra a correspondência que cada Fator Crítico dos Aspectos de Tomada de
Decisões (ATD) mantém com cada um dos princípios das propostas possíveis de serem adotadas
dadas pela Análise de prioridades estratégicas (APE).

Figura 1.- Relação entre as APE e os ATD.

Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação da análise da vulnerabilidade das zonas costeiras foram
estabelecidos por propostas de prioridades estratégicas desenvolvidas a partir da integração de um
conjunto de referenciais estratégicos, nomeadamente como avaliação de riscos e vulnerabilidade
que incluem a revisão da experiência internacional e brasileira fundamental em matéria de
preservação e conservação do meio ambiente marinho.

Tal como pode ser analisado na Tabela 2, a interpretação da análise de prioridades
estratégicas (APE) à luz dos aspectos de tomada de decisões (ATD) permite fazer a sistematização
das prioridades estratégicas fundamentais para a análise da vulnerabilidade da zona costeira,
especificamente para as regiões estuarinas. Foi estabelecido o enquadramento estratégico a partir do
qual, no contexto temático estabelecido pelos ATD, se desenvolveram os critérios de avaliação. Os
critérios de avaliação por ATD determinam o âmbito específico da análise de vulnerabilidade em
regiões costeiras, para desta forma estabelecer o quadro de avaliação ambiental estratégica, segundo
o qual se procede à avaliação dos riscos e vulnerabilidade das regiões costeiras.
Tabela 2.- Descrição dos fatores críticos para a análise da tomada de decisões (ATD).
Aspectos
Critérios
Descrição
Controle sustentável das atividades humanas sobre o
Abordagem
ecossistema para assegurar a integridade dos sistemas
Ecossistema
ecossistêmica
ecológicos e a valorização ambiental das disponibilidades
s costeiros
dos ecossistemas.
Planejamento e gestão integrada dos recursos costeiros
Gestão integrada visando a proteção e desenvolvimento destes recursos de
Recursos
dos recursos
forma sustentável, em particular o recurso água bem
costeiros
costeiros
como a organização territorial local e regional
Estabelecimento das condições sociais, ecológicas e
Riscos
Qualidade do
econômicas aceitáveis referentes à qualidade dos recursos
naturais e
ambiente
naturais oferecidos pelo meio ambiente marinho.
antrópicos
aceitável
Vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros.
Desenvolvimento de metodologias e processos para a
Gerenciamento de tomada de decisões estratégicas a nível nacional, regional
Gestão e
zonas costeiras
e local baseado na experiência nacional e internacional.
fiscalização
ÁREA DE INTERVENÇÃO PARA ANÁLISE DE CONFLITOS GEOAMBIENTAIS EM
ZONAS COSTEIRAS
O ecossistema costeiro da lagoa de Araruama na Região dos Lagos, no estado do Rio de
Janeiro, em função de sua importância econômica e de suas características fisiográficas talvez seja
um dos melhores estuários para ser analisado e compreendido no que diz respeito à sua
hidrodinâmica e processos sedimentológicos, influenciado pelos agentes antrópicos. Porém, existem
inúmeras questões ainda a serem avaliadas, sendo alguma de interesse mais econômico e outras
mais de cunho científico. Por último, a valorização e conservação dos recursos naturais é uma
tarefa de todos e faz parte de um novo programa para um correto manejo integrado da zona costeira.
A importância dos conhecimentos reside no fornecimento da definição de políticas de
gerenciamento costeiro com o intuito de obter subsídios básicos dos princípios gerais relativos ao
controle e aproveitamento deste meio, permitindo a avaliação da viabilidade das medidas propostas,
tendo em vista o impacto por elas produzido, sob a necessidade de demonstrar a sustentabilidade
ambiental de determinados empreendimentos sociais.
Caracterização da área de estudo
Em termos gerais se apresenta um resumo de estudo realizados anteriormente de
caracterização física e ambiental da zona do canal de maré na lagoa de Araruama a partir de
recopilação de dados existentes, de estudos recentes, assim como algumas propostas de estudos
referentes à qualidade ambiental de todo o ecossistema lagunar. Nos últimos 30 anos, o delicado
ecossistema lagunar de Araruama foi comprometendo-se às suas transformações naturais, com a
crescente presença humana, uso indevido do solo e pelo aumento acelerado da poluição de
nutrientes, o que acarretou impactos sobre a sua estrutura ecológica e paisagística. (Guedes, 2008).
Este ecossistema possui ligação com o mar pelo canal de Itajurú sendo limitada por uma
restinga litorânea pelo lado oceânico. Referente às características físicas deste ecossistema, cabe

ressaltar a importância do canal de Itajurú, (Figura 2), como sendo a única via de entrada da maré e
os riscos associados aos aspectos hidrodinâmicos, hidrológicos e sedimentológicos, através deste
canal. São encontradas modificações bruscas em algumas características bióticas na região
estuarina, o que permite ter uma visão globalizada dos impactos sobre o meio ambiente e sua
repercussão social na região. A lagoa de Araruama é um ecossistema lagunar hipersalino com
espelho de água permanente. (Sena, 2009).

Figura 2.- Canal de Itajurú na Lagoa de Araruama.
http://www.riolagos.com.br/mapas/principal.
Características desta zona são o deslocamento e migração das comunidades tradicionais,
deterioração da qualidade de vida e da segurança alimentar pela poluição da lagoa. A especulação
imobiliária e a indústria do camarão consomem vorazmente a paisagem, em detrimento da
preservação e conservação dos sistemas que estruturam a base das reações geoambientais,
ecodinâmicas e de subsistência dos pescadores.
Hidrodinâmica estuarina
Nos canais de maré, as condições ambientais são muito especiais e adversas, o que os torna
altamente vulneráveis, podendo ser destruídos se houver alterações abruptas em alguns dos seus
parâmetros ambientais. A alimentação hídrica da lagoa é feita majoritariamente pelo oceano, através
do canal do Itajurú, isto porque os rios afluentes têm vazão irrisória. Da mesma forma, o
escoamento das águas da lagoa para o mar era feito em grande parte através de um canal muito
estreito de aproximadamente 30 m de largura, que nos períodos de maré baixa, certeza absoluta,
poderia ser considerada como nulo. Ao longo do dia, a lagoa alterna períodos de alimentação e
escoamento, dependendo da altura da maré. Concluiu-se que o canal de Itajurú é vital para a saúde
do ecossistema lagunar de Araruama. (Sena, 2009)
O estuário da lagoa de Araruama, com superfície da lâmina d´água de 220 km2, pode ser
classificado como um sistema estuarino-lagunar segundo os tipos geomorfológicos de estuários
sugeridos por Pritchard. Sua morfologia atual sugere que o sistema se encontra num estado
próximo ao equilíbrio hidráulico. A largura média do canal de entrada varia entre os 100 e 200
metros, é relativamente uniforme ao longo de todo o estuário, com um pequeno e gradual aumento
em direção à desembocadura, já o traçado é sinuoso em pontos localizados, com uma profundidade
em torno dos 2 metros. A renovação das águas é feita através do canal de Itajurú. (Pritchard, 1967).
Aspectos sedimentológicos
Observa-se um aumento de areia fina de origem marinha, denotando um transporte deste
material pelas correntes de fundo do estuário, principalmente na zona do canal de Itajurú. Embora
variável espacial e temporalmente, os sedimentos no canal de maré são dominados pelas areias
médias, subtendendo-se a dominância de processos de sedimentos não coesivos de transporte,
sedimentação, consolidação e erosão dos sedimentos estuarinos. A principal fonte de sedimentos
para o estuário por uma parte é a drenagem continental através da descarga sólida por suspensão de
sedimentos finos e a saltação de sedimentos arenosos e por outra o aporte de sedimentos de origem
marinha. Apesar da intensa atividade de extração de areia na região, e a continuidade desta

atividade, esteja afetando o balanço sedimentológico ao longo do canal, sendo que atualmente
observam-se regiões onde está havendo problemas com assoreamento.
CONCEPÇÃO DO RISCO E DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL
A caracterização do risco combina todas as informações disponíveis sobre os impactos
ambientais e os receptores desses impactos e os efeitos causados. Para a realização da
caracterização do risco na avaliação de risco ecológico (ARE) deve-se atentar a todos os dados
disponíveis sobre as análises dos impactos ambientais de interesse, como por exemplo, os testes em
modelos matemáticos, os estudos ecológicos para avaliar a probabilidade da ocorrência de efeitos
adversos ao meio físico e biótico. A caracterização de risco pode utilizar dados qualitativos de
impactos, dados quantitativos obtidos por meio de modelos matemáticos de simulação de exposição
e risco e resultados das pesquisas. (USEPA, 2002).
Identificação do perigo: Levantamento das ações antrópicas na zona do canal
É a primeira etapa da avaliação de risco ecológico e consiste na coleção de dados através do
levantamento das ações antrópicas na zona do canal de maré por meio da análise dos diversos
impactos ambientais e de dados existente para estabelecer a natureza, extensão e o grau de impacto.
A atividade antrópica em toda a região, principalmente na zona do canal, associada no fundamental
com a dragagem vêm alterando sistematicamente o comportamento hidráulico-sedimentológico na
embocadura e conseqüente na zona de região adjacente. O desmatamento nos manguezais acaba por
destruir também a cadeia detrítica que é importante para a produtividade dos manguezais.
Determinação dos fatores impactantes
Fator importante foi o estreitamento do canal que reduziu o volume das águas salgadas que
entram para a lagoa, prejudicando as trocas entre a lagoa e o oceano. A lenta renovação faz com que
a poluição ocasionada pelo esgoto, principalmente o orgânico, fique retida. Especula-se ainda que
as dragagens para a extração de conchas remobilizem matéria orgânica do fundo, contribuindo para
o enriquecimento da coluna de água e, por conseqüência, também com a proliferação de algas.
Ocupação desordenada e seu impacto social
O canal de Itajurú e as margens da lagoa vêm sendo a mais de um século aterrado por salinas
e, mais recentemente, nas décadas de 70 e 80, por condomínios e marinas perdendo gradativamente
sua área. Sem fiscalização casas e barracos são erguidos exatamente no manguezal da lagoa e
destruíram parte da vegetação que servia como cinturão para evitar a entrada de sedimentos e areia
das dunas na água. O assoreamento do canal e da lagoa dificulta a circulação interna da água e
reduz a entrada da água proveniente do mar e de peixes para o interior desta. Isto é, a renovação da
água é lenta demais, e praticamente todos os poluentes ficam presos no interior da lagoa.
Análise de riscos: identificação dos receptores ecológicos e da biodiversidade
Ao estudar as interações entre os seres vivos e o meio ambiente e as condições necessárias
para a reprodução das diferentes formas de vida, podemos observar que no ecossistema da lagoa de
Araruama, foi alterado constantemente e de forma rápida as características dinâmicas, ou seja,
modificaram-se as relações de interdependência entre os fatores físicos que compõem o ambiente,
isto é, a atmosfera, o solo e a água e a flora e fauna que o habitam. Esses elementos estão sendo
perturbados e articulados sob a ação do homem que provoca mudanças substanciais na chamada
cadeia alimentar, responsável pelo equilíbrio e reprodução deste ecossistema costeiro.
GERENCIAMENTO DE RISCOS: PROPOSTAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Na estimativa do risco algumas incertezas durante o processo de avaliação de risco devem
ser consideradas. As principais fontes de incertezas determinadas foram:
 a não completação de dados em qualquer fase da avaliação de risco ambiental pode levar a
erros nos resultados;
 a inter e extrapolação de dados qualitativos pode levar a uma subestimação do risco real,
devido às diferentes formas de resposta do meio físico e biótico para diferentes impactos;
 as condições controladas dos modelos não reproduzem as condições ambientais reais o que
podem resultar na sub ou superestimação do risco ecológico;

 a falta de dados a respeito das dragagem e área real do manguezal pode mascarar o real
impacto sobre o ecossistema.
Em contraposição e para reduzir os efeitos destas incertezas na caracterização do risco,
foram tomadas, sempre que possíveis atitudes conservadoras na tentativa de compensar essas
incertezas e promover uma maior proteção ao meio físico e biótico. O ecossistema da lagoa de
Araruama começa a notar os primeiros sintomas de recuperação ambiental devido às obras de
dragagem do canal de Itajurú e a construção da ponte de Cabo Frio, foram essenciais para a
recuperação da lagoa. Essas obras proporcionaram a abertura da secção hidráulica do Canal de
Itajurú, que liga a laguna ao mar, de 30m para 300m, ou seja, multiplicaram por 10 o fluxo entre a
lagoa e o mar, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3.- Estrutura da ponte sobre o canal de Itajurú, Cabo Frio.
Fonte: www.deltaconstrucoes.com.br/img/ponte_itajuru
Sendo analisadas as prováveis incertezas dos riscos associados aos ecossistemas costeiros e
referente ao papel do gerenciamento dos riscos ambientais é estabelecida as seguintes propostas:
Função de controle: permite verificar a efetividade de redução do risco ao fechamento da lagoa, o
que implica assegurar os padrões de qualidade ambiental desejados, alcançados através da
manutenção da dragagem na zona do canal.
Sinal de alarme: detectar de forma repentina e comprovada, em modelo matemático, as mudanças
adversas no ambiente lagunar, principalmente no referente aos processos geomorfológicos e
mudanças na estrutura biótica da região.
Função de previsão: permite predizer o desenvolvimento futuro para reconhecer e clarificar os
processos advindos dos possíveis impactos ambientais, no passado o estrangulamento do canal e no
futuro na hidrodinâmica, através da amplificação da propagação da onda de maré, Figura 4.

Figura 4.- Detalhe da zona de estrangulamento do canal, na foto, e
propagação da onda de maré após a dragagem.

Função de monitoramento: permite monitorar o ecossistema a partir do inventário das ações
antrópicas, composição das espécies, impacto social e análise da biodiversidade.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL COSTEIRO
O PNGC se aplicado na região proposta deve considerar os aspectos relacionados a:
1. Identificar as possíveis áreas a serem utilizadas, principalmente aquelas relacionadas com as
atividades de importância sócio-econômica, de forma a classificar a Zona Costeira,
considerando três tipos: áreas apropriadas, áreas apropriadas com restrição e áreas não
apropriadas.
2. Estabelecer um conjunto de normas e propostas que visarão a ordenar a utilização do
espaço, da zona costeira da bacia promovendo medidas necessárias à correção de possíveis
problemas ambientais já existentes ou previsíveis, com base em parâmetros técnicos a serem
respeitados, dando ênfase às atividades ligadas ao turismo e aquicultura.
3. Orientar os investimentos da iniciativa privada no contexto de um desenvolvimento
sustentado com responsabilidade social e ambiental através da criação de ferramentas para os
órgãos de governo que permita estabelecer a soberania “ambiental” sobre seus territórios. Isto é
necessário já que o ecossistema depende das atribuições dos municípios que beiram a lagoa.
4. Contribuir para elevar a consciência de cidadania à sociedade e desenvolver o senso de
responsabilidade mútua entre os diferentes níveis sociais e o governo.
CONCLUSÕES
Trata-se neste trabalho das questões relativas aos marcos regulatórios, que norteiam e
condicionam, inclusive em sua ausência, as ações dos agentes institucionais, públicos e privados
refletindo-se na gestão dos territórios envolvidos através de um programa integrado de
gerenciamento costeiro. É necessário que os órgãos competentes incluam em sua gestão projetos e
que busquem reverter e minimizar as atividades antrópicas que aceleram o quadro de degradação
dos ecossistemas costeiros.
A utilização de modelos ecológicos na avaliação de risco ambientais ainda é muito limitada.
Porém, a simulação da exposição e do risco pode contribuir para a análise da vulnerabilidade das
zonas costeiras, aumentando muito o valor dos resultados da avaliação para a tomada de decisão
pelo fornecimento de estimativas de risco para situações de perigo relevantes. A avaliação de risco
ecológico é uma excelente ferramenta para a recuperação de áreas degradadas seja pela
contaminação, pela ação antrópica, ou outro aspecto impactante, porém ela também é essencial em
áreas que possam ser potencialmente degradadas.
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