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1

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

1.1 ELEMENTOS FÍSICO-TERRITORIAIS

Figura 1 - Regiões de Governo e Microrregiões Geográficas Estado do Rio de Janeiro
Fonte: Fundação CIDE-RJ

Mangaratiba pertence à Região da Costa Verde, que também abrange os
municípios de Angra dos Reis, Itaguaí e Paraty.
O município tem uma área total de 361,8 quilômetros quadrados,
correspondentes a 15,1% da área da Região da Costa Verde. Os limites municipais,
no sentido horário, são: Angra dos Reis, Rio Claro, Itaguaí e Oceano Atlântico.
Juntamente com Angra dos Reis e Parati, hoje Mangaratiba tem na indústria
do turismo e de veraneio sua maior expressão, graças à BR-101 – a Rio-Santos, que

Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620

9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Robert Simões, 92 – Centro – Mangaratiba/RJ
Tel./Fax (21) 2789-6000

atravessa todo seu território, de leste a oeste. A rodovia RJ-149 segue rumo norte,
em leito natural, para o distrito de Serra do Piloto e para o município de Rio Claro.
A Região da Costa Verde, localizada ao sul do estado, no limite com o estado
de São Paulo, possui um território situado entre o mar e a montanha que lhe confere
um potencial natural de rara beleza, valorizado ainda mais pela presença de um
marcante patrimônio histórico cultural. Sua história de ocupação percorre o apogeu e
decadência dos grandes ciclos econômicos brasileiros, marcando a região por
sucessivas desestruturações e reestruturações econômicas, sociais e espaciais,
com diferentes formas de uso e ocupação de seu solo. Angra dos Reis concentra
grande parte das atividades econômicas e sociais desta região.
O Município tem áreas com característica de baixada fluminense (altitude
média de 20m) e áreas de serra (Serra do Mar). As áreas planas onde se situam
basicamente todas as áreas urbanas (exceto Conceição do Jacareí), já estão quase
totalmente ocupadas, e as poucas áreas planas remanescentes tem elevado valor. A
cobertura vegetal ainda é ampla, sendo o Município em grande parte englobado em
APA.
Como é possível constatar nos mapas o Município de Mangaratiba possui
uma grande diversidade físico-territorial que, em conjunto com sua história de mais
de 500 anos, resultaram em uma ocupação dispersa e diversificada.
Abaixo destacamos os principais elementos físicos do Município de
Mangaratiba.

1.1.1 Serras

A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende
por aproximadamente 1,5km ao longo do litoral, indo do Rio de Janeiro até o norte
do estado de Santa Catarina.
Devido ao seu valor geológico, de fauna e flora, parte da Serra no Município
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de Mangaratiba foi tombado e incluída no Patrimônio Histórico Nacional.
Conforme o registro de tombamento provisório1, a Mata Atlântica na época do
Descobrimento revestia uma faixa contínua de 350 mil km² do território brasileiro. Foi
palco e fonte para o desenvolvimento da colonização e exploração predatória de
nossas riquezas. Dessa convivência resultou, nos últimos 500 anos, a destruição
progressiva das reservas florestais em todo o país. Hoje a área está reduzida a
cerca de 3% de sua extensão original, abrigando raridades da fauna e flora, além de
se constituir em habitat de espécies ameaçadas de extinção. A Serra do Mar é
marcada pelas formas esculturais do seu relevo, verdadeiros monumentos
geológicos recobertos pela exuberância e diversidade da floresta tropical. Ora no
interior, ora avançando sobre o oceano, recorta o litoral com suas escarpas
abruptas, baías sinuosas, restingas, lagunas, manguezais e deslumbrantes praias.
Nesses cenários surgiram as primeiras cidades fluminenses, influenciando o modo
de viver, os hábitos e costumes das populações locais. O tombamento pretende
reconhecer e agregar valores de cunho cultural e humanista a esse legado da
natureza, valorizando a importância do seu caráter documental como testemunho na
construção de nossa história social. Com aproximadamente 656.700 hectares, o
trecho correspondente ao tombamento no Estado do Rio de Janeiro estende-se por
38 municípios.
Destacam-se as seguintes elevações:
 Capivari Fortaleza
 Lage Três Orelhas
 Mangaratiba Itaguaçú
 Muriqui Capivara
 Itacuruçá Clemente
 Pouso Triste Caeiras
 Dois irmãos São Brás
 Jacareí Jaboticabeiras
 Barreira

1

INEPAC. Patrimônio Cultural Bem Tombado: Serra do Mar/ Mata Atlântica 17. Disponível em

<http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/117>. Acessado em 25 de janeiro de 2017.
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1.1.2 Restinga

Restinga é depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes
comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades
edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A
cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias,
cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.
(RESOLUÇÃO CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002).
Mangaratiba possui a Restinga da Marambaia que é uma barragem de areia
com cerca de 79 km², compreendendo a restinga propriamente dita e o Morro ou Ilha
da Marambaia. Funciona como um dique, isolando as águas da Baía de Sepetiba do
Oceano. Possui 40 km de comprimento, estendendo-se de Barra de Guaratiba à
leste até o Morro da Marambaia a oeste. Barra de Guaratiba, possui uma largura de
1.800 m e a meio caminho estreita-se para 120 m. A seguir volta a alargar-se e
bifurca para formar a Ponta da Pombeba, apresentando a leste um campo de dunas
de até 30 m de altura. A oeste a restinga é formada de planícies com altura máxima
de 10 m.
Conforme o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, as áreas de
vegetação situadas em restingas são consideradas como de preservação
permanente como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Conforme a
Resolução nº 4, de 31 de março de 1993, o licenciamento ambiental é obrigatório no
caso de instalação de atividades nestes locais.
A regularização fundiária em restingas deve respeitar uma faixa de 150 m a
partir da linha de preamar máxima.
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1.1.3 Picos

Marambaia: com 640 metros de altitude
Três Orelhas: com 1.100 metros de altitude
Pedra do Corisco: com 1.035 metros de altitude
Pedra do Urubu: com 362 metros de altitude. Está localizada na sede municipal
E outros: Matuto, Muriqui e Pedra Branca

1.1.4 Praias

Conforme a Lei Federal 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro, entende-se por praia a área coberta e
descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material
detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie
a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. As
praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e
franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os
trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas
protegidas por legislação específica. Conforme a citada lei, não será permitida a
urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça
ou dificulte o acesso às praias.
Conforme artigo 21 o Decreto Federal nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004, o
Poder Público Municipal, em conjunto com o órgão ambiental, assegurará no âmbito
do planejamento urbano, o acesso às praias e ao mar, ressalvadas as áreas de
segurança nacional ou áreas protegidas por legislação específica, considerando os
seguintes critérios:
"I - nas áreas a serem loteadas, o projeto do loteamento identificará os locais
de acesso à praia, conforme competências dispostas nos instrumentos
Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620
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normativos estaduais ou municipais;
II - nas áreas já ocupadas por loteamentos à beira mar, sem acesso à praia,
o Poder Público Municipal, em conjunto com o órgão ambiental, definirá as
áreas de servidão de passagem, responsabilizando-se por sua implantação,
no prazo máximo de dois anos, contados a partir da publicação deste
Decreto; e
III - nos imóveis rurais, condomínios e quaisquer outros empreendimentos à
beira mar, o proprietário será notificado pelo Poder Público Municipal, para
prover os acessos à praia, com prazo determinado, segundo condições
estabelecidas em conjunto com o órgão ambiental.
§ 2o A Secretaria do Patrimônio da União, o órgão ambiental e o Poder
Público Municipal decidirão os casos omissos neste Decreto, com base na
legislação vigente.
§ 3o As áreas de domínio da União abrangidas por servidão de passagem
ou vias de acesso às praias e ao mar serão objeto de cessão de uso em
favor do Município correspondente.
§ 4o As providências descritas no § 1o não impedem a aplicação das
sanções civis, administrativas e penais previstas em lei."
Abaixo descrevemos as principais praias de Mangaratiba e suas ocupações.
Saí e Saizinho: com 2,3 Km, em orla extensa e deserta, com areias brancas
(localizada em área de uma empresa de mineração). Abriga as ruínas do antigo
porto de minério.
Brava: com 500 m de extensão, cercada por morros, com areia amarelada e
mar manso. Abriga muitas casas de veraneio, distribuídas em lotes arborizados.
De Ibicuí: com 600 m de extensão, abriga o Iate Clube de Ibicuí, a Ponta do
Pimentel, praias Vermelha e Mansa e diversas residências de veraneio. Praias
mansas, com águas mornas e areias claras.
Ribeira: com águas mornas e calmas e areias radioativas. Possui uma
pequena praça. Própria para banhos, principalmente para crianças.
Junqueira: pequena de águas mansas e claras, própria para banho e pesca.
Localizada dentro da área da MBR – Mineração com acesso de pedestres livre.
Santo Antônio: pequena praia de águas mansas e claras, própria para
banho. Localizada dentro da área da MBR – Mineração com acesso de pedestres
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livre.
Do Saco: a com 1,6 Km de extensão, abrangendo as Praias do Saco,
Itaguaçu e do Cação, semi-urbanizadas, com casas simples e águas rasas. Abriga a
foz do Rio do Saco, assoreada pelo movimento da maré. Propícia a banhos e
esportes náuticos.
São Braz: praia longa, de enseada, com areia cinzenta, na confluência dos
Rios Ingaíba e Furado.
Itaoca, Sítio Bom e Da Cruz: Praias inclinadas com ondas fracas. Local de
luxuosos condomínios.
Mangaratiba Grande: Com um quilômetro de extensão, tem areias claras,
água mansa e vegetação nativa.
Além das citadas, Mangaratiba ainda possui as seguintes praias: Guiti Bela
Vista, Anil Brava, Cação (areia monazítica) Ipiranga, São Francisco Jacareí, Ribeira
Olaria, São Brás Axixá, Piedade Atanásio, Filgueiras Espinheiro, Silva Rego Goiaba,
Amparo Saí, Cruz Saizinho e Santo Antônio Itaoca.

1.1.5 Ilhas

Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620
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Figura 2 - Mapa das Ilhas em Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Conforme o Art. 10 da Lei 7.661/1988 que institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e
sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou
incluídos em áreas protegidas por legislação específica.
Dispõe ainda que:
"§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de
utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso
assegurado no caput deste artigo.
§ 2º. A regulamentação desta lei determinará as características e as
modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do
mar.
§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta
p
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eriodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de
material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência,
onde comece um outro ecossistema."

Conforme a Constituição Federal de 1988 os lagos, rios, as praias marítimas
e ilhas oceânicas e costeiras são bens da União.
Conforme a Lei Municipal n.º 325, de 26 de dezembro de 2001 - Código
Municipal de Meio Ambiente as serras, matas, cachoeiras, praias, costeiras, ilhas,
paisagens naturais notáveis, assim como as ruínas históricas do Sahy e do Saco de
Cima, e a ilha da Marambaia, inclusive no trecho da restinga, são especialmente
protegidos e serão obrigatoriamente assinaladas as Unidades de Conservação
existentes.
Conforme o Plano de Manejo da APA de Mangaratiba2 a Ilha da Marambaia
fica localizada no litoral de Mangaratiba, ao final do cordão da Restinga da
Marambaia. É uma área controlada pela Marinha de Guerra e considerada de
segurança nacional. Para chegar às praias da ilha é necessário solicitar autorização
prévia ao Centro de Adestramento da Marinha (Cadim), que disponibiliza
embarcação militar em dois horários diários, para o translado entre Itacuruçá e a
chamada praia do Cadim ou praia Suja.
Além da presença militar e do seu controle sobre o território, a ilha é habitada
por cerca de 360 famílias de pescadores tradicionais, remanescentes de escravos
de duas fazendas que ali existiam no século XIX: uma de café e outra dedicada à
"quarentena" dos recém-chegados da África. Estas fazendas, registradas no livro de
terra da Paróquia de Itacuruçá no ano de 1856, pertenciam ao comendador Joaquim
José de Souza Breves. Após a morte de Breves, a ilha foi abandonada por sua
família e os moradores estabeleceram uma posse pacífica sobre as terras. Desde
então a população passou a residir em casas de alvenaria e de estuque, distribuídas
pelas praias próximas à Ponta da Marambaia, sendo elas: Praia da Armação, Praia
da Caetana, Praia da Pescaria Velha, Praia do José, Praia do Kutuca, Praia do Sítio,
2

INEA.

Plano

de

Manejo

da

APA

de

Mangaratiba.

2015.

Disponível

em:

<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_dibap/documents/document/zwew/mte0/~edisp/inea0114669.pdf>
Acessado em 25 de janeiro de 2017.
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Praia Grande, Praia João Manoel, Praia Suja, Rua Sete de Março, Rua da Jaqueira
e Rua Tenente Clayton. Em 1905 a União adquiriu a Ilha da Marambaia e entregou a
jurisdição do território à Marinha do Brasil. A Confederação Geral de Pescadores do
Brasil fundou ali a sede da Colônia de Pescadores, entretanto, não há registros
sobre o histórico de atuação e o fechamento desta entidade. Em 1939, a ilha foi
doada pelo presidente Getúlio Vargas para a instituição Abrigo Cristo Redentor
construir uma escola Profissional de Pesca. Anos depois, Vargas transferiu ao
Patrimônio Nacional todos os bens pertencentes ao Abrigo Cristo Redentor, criando
assim a Fundação Abrigo Cristo Redentor. A Escola Técnica Darcy Vargas ali
inaugurada tinha uma estrutura complexa para abrigar funcionários e alunos,
incluindo farmácia, hospital, padaria, estaleiro, fábrica de gelo, fábrica de rede de
pesca, fábrica de sardinha, além de cultivos de horticultura e pecuária. Pela primeira
vez a população local passou a usufruir de serviços no próprio território, sem
precisar ir até o continente. Vale destacar que durante o funcionamento da escola a
ilha recebeu pessoas de diferentes áreas do país, o que influenciou na configuração
das comunidades, já que muitos ex-funcionários e seus descendentes ainda habitam
a ilha. Durante o período militar a escola entrou em decadência, e em 1971 ocorreu
a reincorporação da ilha à União, com todos os bens da Escola Técnica Darcy
Vargas da Fundação Abrigo Cristo Redentor. A administração da ilha retornou à
Marinha, que instalou no local a base de adestramento, o Cadim. Nesse período, os
moradores tiveram que adequar seus modos de vida às regras da Marinha. Eles
foram cadastrados para o controle do número de casas, de modo a impedir a
propagação das construções, e da circulação de pessoas na ilha. O livre trânsito
ficou restrito aos moradores cadastrados. Segundo alguns relatos, algumas famílias
chegaram a ser deslocadas para assentamentos fora da ilha e tiveram suas casas
derrubadas. Os moradores também não puderam mais ampliar suas áreas de cultivo
(roçado), que serviam à complementação alimentar das famílias de pescadores. A
presença militar na ilha instaurou uma disputa pela terra, respaldada por ações
jurídicas de reintegração de posse. Em função dos conflitos fundiários, os moradores
começaram a se organizar, com o apoio dos diferentes setores da sociedade civil,
como a igreja e políticos locais, para não perder sua posse. Em 1989 foi fundada a
Associação dos Moradores e Amigos da Ilha da Marambaia (Amadim), fruto das
primeiras tentativas de organização comunitária das famílias residentes, com o apoio
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de políticos do município de Mangaratiba. Em 1998, a Igreja Batista Independente
da Ilha criou a Vitória ― Associação para o Desenvolvimento Socioeconômico
Cultural da Ilha da Marambaia com o mesmo objetivo de defender o direito de
permanência daqueles moradores. Em seguida, a Pastoral de Itaguaí elaborou uma
carta a Fundação Cultural Palmares (FCP), responsável pelo reconhecimento de
comunidades remanescentes de quilombos, revelando as constantes investidas
contra as famílias residentes na ilha, feitas pela Marinha e com o objetivo de
despejá-las. A FCP acionou o Ministério Público Federal e, com o apoio da ONG
Koinonia, foi criada a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombos da
Ilha da Marambaia – ARQMAR, em 2003.
A questão fundiária na ilha tomou notoriedade na mídia e, atualmente, existe
um diálogo entre a Marinha, a FCP, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e a Advocacia Geral da União (AGU), para definição da situação quilombola
na região. Há um consenso jurídico de que os moradores da ilha não podem ser
retirados de suas casas e o desafio passou a ser o estabelecimento de um acordo
sobre a permanência das famílias.

1.1.6 Baías

Baía de Mangaratiba: com 520 km² e 170,5 km de perímetro, situa-se no
litoral sul do Estado e é formada pela barragem da Restinga da Marambaia. É a
maior concavidade do continente na região. Pouco profunda, propícia a esportes
náuticos e à pesca. Limita-se com a Baía da Ilha Grande e abriga cerca de 49 ilhas e
ilhotas, com destaque para as de Itacuruçá e Jaguanum. Localização: Parte leste da
Baía de Ilha Grande.
Baía de Sepetiba: a Baía de Sepetiba é uma das maiores baías do Brasil (526
km²) e considerada uma área de extrema importância para a biodiversidade
marinha, bem como para o boto-cinza (Sotalia guianensis), já que abriga a maior
população registrada para a espécie. Abriga diversas ilhas. Propícia à pesca em
Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620
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alguns trechos como nas imediações da Ilha de Itacuruçá, Jaguanum, Bandolim e na
Restinga de Marambaia. Presença de golfinhos. Banha diversos Municípios.
Localização: Ao norte da Restinga de Marambaia. Conforme o INEA, no
Município de Mangaratiba dentro destas bacias estão localizadas as seguintes
unidades de conservação:
• APA Guandu;
• APA Mangaratiba;
• Parque Estadual Cunhambebe.
Conforme o artigo 235 da Lei Orgânica Municipal, são áreas de proteção e
preservação permanente a Baía de Sepetiba, Baía de Mangaratiba e Baía de Ilha
Grande.

1.1.7 Rios
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Figura 3 - Mapa dos Principais Rios em Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Figura 4 - Mapa dos Rios Mananciais em Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Plano Municipal de Saneamento

Conforme o Plano Municipal de Saneamento, a proximidade da Serra do Mar
implica

em

inúmeras

pequenas

bacias

hidrográficas

independentes

que

desembocam no mar. A maioria destas bacias é de serra, com água de ótima
qualidade. As bacias de interesse e suas respectivas vazões são indicadas no mapa
acima. Os principais problemas são de volume de água disponível para os Distritos
de Muriqui e Itacuruçá, em razão das pequenas áreas das bacias que os abastecem
(Rio Prata e Cachoeira).
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1.2 EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO

Figura 5 - Evolução da ocupação
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE
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Figura 6 - Evolução da ocupação
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE
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Figura 7 - Evolução da ocupação
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

Mangaratiba possui ocupação de mais de 500 anos, conforme já descrito. A
ocupação do município remonta à época em que foram doadas as Capitanias
Hereditárias (1534). Naquele momento, havia na região grande número de índios
Tamoios que resistiam ao processo de colonização. Só a partir de 1619, com a
chegada dos jesuítas junto dos índios Tupiniquins catequizados e da presença de
Correa de Sá e Benevides (filho de Martim de Sá), que se implantaram aldeamentos
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na região próxima à praia de São Brás. Em 1700, os índios ergueram a capela de
Nossa Senhora da Guia em local onde hoje é a sede do município.
Entre 1764 e 1818, a freguesia de Mangaratiba pertencia ao município de
Angra dos Reis, passando a fazer parte do município de Itaguaí até que, por meio do
Decreto de 11 de novembro de 1831, a antiga aldeia foi elevada ao status de vila,
quando recebeu a denominação de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba.
A partir daí a atividade portuária representou o esplendor econômico local, na
qual afluíam mercadorias vindas do interior paulista e de Minas Gerais, além de
outras regiões do Brasil e do mundo. O município também se beneficiou da
expansão cafeeira como porto de escoamento da produção do Vale do Paraíba, que
chegava pelas estradas de tropeiros. Este comércio ganhou grande importância e,
devido ao rápido aumento do volume transportado, houve necessidade dessas
estradas serem alargadas. Este foi o caso da Estrada Imperial, inaugurada por Dom
Pedro II, que, ainda assim, não resolveu por completo as dificuldades de acesso e o
aumento da demanda por vias de escoamento da produção cafeeira.
Em linhas gerais, a inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II — ligando o
Vale do Paraíba ao Rio de Janeiro, a proibição do tráfico negreiro e a abolição da
escravatura, fizeram com que, progressivamente, houvesse redução das atividades
comerciais de Mangaratiba, resultando em um cenário de total estagnação e
abandono, a ponto de o município ser extinto em maio de 1892, mas restabelecido
em dezembro do mesmo ano. A estagnação econômica foi total, sendo Mangaratiba
um exemplo de cidade nascida de uma rota comercial que não tinha bases
produtivas próprias que permitissem uma autonomia.
A estagnação da economia e da vida em Mangaratiba persistiu até 1914,
quando foi concluído o ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, que integrou o
município no sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Posteriormente ocorreu um
ligeiro progresso econômico propiciado pela exportação de bananas, lenha e carvão,
e pela construção de residências de veraneio ao longo da linha férrea ou
concentradas em alguns núcleos urbanos.
Na década de 1940 ocorreram os grandes loteamentos na orla marítima como
Muriqui, Praia do Saco, Itacuruçá e outros, reforçando o papel turístico e de veraneio
do
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município, que se consolida com a abertura da BR-101, na década de 1970.
Atualmente o município sofre grandes pressões imobiliárias e de ocupações
irregulares, em parte resultado do incremento populacional que se dirige à região,
atraído pelos novos empreendimentos que vêm sendo implantados.
Em 1970 o Município era ocupado por 12.338 habitantes e 2.474 domicílios.
Em 40 anos estes números passaram a 36.456 habitantes e 11.778 domicílios, ou
seja, triplicou sua população.
Conforme mostra o gráfico acima, a taxa de crescimento do Município é muito
alta desde a década de 1980 (45,27%) até os atuais 46,40%. No Estado do Rio de
Janeiro este número foi de 8% de incremento populacional na última década.
O IBGE estima que a taxa média geométrica de crescimento anual de
Mangaratiba entre 2014 e 2015 foi de 1,93% a maior se comparada com os demais
Municípios da Costa Verde, sendo, Angra dos Reis 1,81%, Rio Claro 0,33% e
Itaguaí com 1,51%. Sendo ainda uma taxa muita alta se comparada com os 0,33%
do Município do Rio de Janeiro.
A taxa de urbanização do município passou de 79,76% em 2000 para 88,11%
em 2010. Este fenômeno de urbanização crescente em ritmo acelerado verifica-se
no Município desde a década de 1980.

1.2.1 Divisão distrital
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Figura 8 - Divisão distrital Município de Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Em 1911, a vila de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba é constituída de 3
distritos: Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba, Jacareí e Itacuruçá. Com a
produção de bananas e o turismo ficando cada vez mais intensos, a vila de
Mangaratiba foi elevada à categoria de Cidade em 27 de dezembro de 1929, por
efeito da lei estadual nº.2335, de 27-12-1929, o município é constituído de 3 distritos:
Mangaratiba, Jacareí e Itacuruçá. Assim permanecendo em divisões territoriais
datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei estadual nº. 1056, de 31-121943, o distrito de Jacareí passou a denominar-se Conceição de Jacareí. No quadro
fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é então constituído de 3
distritos: Mangaratiba, Conceição de Jacareí e Itacuruçá. Pelo decreto legislativo
estadual nº 19, 01-12-1949, é criado o distrito de vila de Muriqui e anexado ao
municípi
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o de Mangaratiba, distrito formado com terras do Distrito de Itacuruçá. Em divisão
territorial datada de 1-VII-1955, o município de Mangaratiba figura com 4 distritos:
Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Itacuruçá e Vila Muriqui. Continua termo da
Comarca de Itaguaí. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII1960. Em “Síntese” de 31-XII-1994, o município de Mangaratiba é constituído de 4
distritos: Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Itacuruçá e Vila Muriqui. Assim
permanecendo a divisão territorial datada de 2007.
Atualmente Mangaratiba é composta pela Sede e por mais cinco distritos.
Quatro deles estão distribuídos pelos seus 40 km de litoral: Distrito de Muriqui, de
Praia Grande, de Itacuruçá e Conceição do Jacareí. O Distrito Serra do Piloto é o
único que não está localizado no litoral, ele fica próximo à divisa com Rio Claro.
Além dos distritos, há outras cinco áreas de destaque: povoado junto às margens do
Rio Sahy, o bairro de Ibicuí e três condomínios (Barra do Sahy, Praia de São Braz e
Praia do Sítio Bom).
Segue o descritivo da evolução da ocupação dos distritos.

1.2.2 Distrito Sede – Mangaratiba

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, a ocupação de Mangaratiba é anterior
ao período de colonização brasileira. A consolidação da ocupação como núcleo
urbano inicia com a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias com a
preocupação de povoar as terras com a instalação de Engenhos por volta de 1620.
Mas começa a se consolidar como núcleo urbano somente por volta de 1822 com o
ciclo cafeeiro e a construção do porto de escoamento do café e também de tráfego
negreiro. Em 1831 torna-se vila. A Estrada Imperial (atual RJ-149), primeira estrada
de rodagem brasileira, foi uma etapa importante do processo de urbanização, e fazia
a rota de exportação do café vindo do Vale do Paraíba. Foi neste período que
consolidou-se o núcleo urbano principal, localizado no Distrito Sede.
Em 1914, a ligação com a Estrada de Ferro Rio de Janeiro - São Paulo, gerou
Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620

28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Robert Simões, 92 – Centro – Mangaratiba/RJ
Tel./Fax (21) 2789-6000

novo ciclo de econômico baseada na produção da lenha, carvão e principalmente
das bananas e potencializou a característica turística da região, que permanece até
hoje. Residências de veraneio começaram a ser construídas juntamente a grandes
loteamentos na orla marítima.

1.2.3 Distrito de Conceição de Jacareí

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, o viajante austríaco João Emanuel
Pohl, que visitou Mangaratiba entre os anos 1817 a 1821 nas narrações de suas
viagens no livro “ Viagem no Interior do Brasil” conta que iniciou sua caminhada por
Jacareí ao chegar a Mangaratiba chegando no engenho da Praia, onde lhe foi dada
pousada na casa de Manuel de Souza Matos que segundo o cientista o recebeu
com muita hospitalidade.
O viajante ficou alojado num alpendre e dormiu num bote – construído. O
cronista fala do engenho de açúcar e da bela residência da Praia da figueira que
ficava entre duas florestas virgens, numa das quais havia uma linda cachoeira. A
mesma paisagem que muitos anos depois mereceria uma página e um poema
antológico do grande poeta Manuel Bandeira.
O Decreto nº 897, de 16 de outubro de 1856 criou, no Município de
Mangaratiba, um curato civil e eclesiástico, sob a invocação de N.S. da Conceição
de Jacareí, com os limites que o presidente da Província designasse, depois de
ouvir a autoridade eclesiástica do bispado.
Em 21 de janeiro de 1859, o curato de N.S. da Conceição de Jacareí foi
elevado pelo Decreto nº 1099 à categoria de Freguesia, com o mesmo nome.
Os limites da Freguesia principiavam pelo lado Sul na ponta da Gambela,
corria pelo espigão do morro do mesmo nome, e pelo lado Norte, pelo Rio Praia
Grande.
“O Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro em execução a Lei
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Provincial nº 897 de 16 de outubro de 1856 tendo ouvido do Excelentíssimo Bispo
Diocesano e a Câmara Municipal de Mangaratiba, delibera o seguinte:
Os limites do Curato de N.S. da Conceição de Jacareí, serão ao norte o rio
denominado Praia Grande que divide o curato da freguesia da Vila de Mangaratiba,
e pelo Sul os Municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – Palácio da Presidência
aos 18 de julho de 1857.

1.2.4 Distrito de Itacuruçá

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, Itacuruçá foi fundada pelos Jesuítas,
que quando chegaram ao local encontraram índios Tamoio que eram muito
selvagens. Trouxeram, então os índios tupiniquins para tentar pacificá-los. Quando a
região foi fundada, os Jesuítas com os índios construíram uma cruz de pedra
localizada em frente à Igreja Nossa Senhora de Santana. A Igreja também foi
fundada pelos Jesuítas, a aproximadamente 150 anos (1840).
O desenvolvimento de Itacuruçá, dá-se com a chegada do Major José
Caetano Alves de Oliveira, que era proprietário em Valença e muda–se para fazenda
Santana, em Itacuruçá com toda sua família. A fazenda media cerca de duzentos e
oitenta alqueires fluminenses, abrangendo a pequena Vila de Itacuruçá – com
exceção das áreas pertencentes a Cúria Católica.
O Major José Caetano, tentou vários tipos de cultura, dando afinal preferência
à plantação de bananas e vindo a ser, em pouco tempo, um dos maiores produtores
da região.
Durante a I Guerra, o Major foi procurado por uma firma suíço – alemã, que
comprou parte de suas terras, para a construção de um porto para embarque de
minério de ferro. Essa firma negociava também com o Governo Federal a construção
de um ramal ferroviário de Minas a Itacuruçá, a fim de aliviar o embarque de minério
pelo porto do Rio de Janeiro.
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Com o ramal ferroviário Santa Cruz - Mangaratiba, Itacuruçá passou a ser um
local de veraneio dos mais conhecidos e frequentados por famílias do Rio de
Janeiro, que passavam todo o verão.
Foram construídas muitas casas, e o fluxo de veranistas aumentou.
Em 1916, o Major convocou seu filhos e genros para trabalharem em
Itacuruçá e contribuir para seu progresso. Resolveu desmembrar cerca de 100
alqueires da Fazenda Santana.
Hoje, várias ruas e vilas de Itacuruçá recebem os nomes dos familiares do
Major José Caetano, uma vez que viveram e trabalharam muito para o progresso
local e contribuíram com seu desenvolvimento histórico.

1.2.5 Distrito de Muriqui

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, o nome Muriqui deve a existência em
seu território, no passado, de boa quantidade de macacos monocarvoeiros, também
conhecidos por Muriquis, originando por este motivo, o nome do distrito que é o mais
jovem do Município de Mangaratiba. Foi através da Resolução nº 5 de 23/05/49, da
Câmara Municipal de Mangaratiba, que em 1º de dezembro de 1949, criou – se o
distrito de Muriqui, pelo Decreto Legislativo Estadual nº 19, mas acredita – se,
embora oficiosamente, que o povoado existe a mais de 80 anos.

1.2.6 Distrito de Praia Grande

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba, Praia Grande é um lugarejo que
recebe e acolhe turistas e moradores durante o ano inteiro. Difícil não se
impressi
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onar com a beleza do lugar. A natureza nativa das areias ocupa aproximadamente
um quilômetro de extensão. Mar, verde e areias claras. É um local ideal para quem
quer curtir a natureza de modo mais elementar, sem os aparatos de um balneário
com ampla estrutura de comércio.

1.2.7 Distrito de Serra do Piloto

Conforme a Prefeitura de Mangaratiba a serra é o cenário da antiga Estrada
Imperial, por onde se transportava principalmente café e escravos do Vale do
Paraíba para o litoral. A Serra do Piloto teve um importante papel na economia do
Brasil colonial, e hoje, além dos prédios históricos com arquitetura preservada e da
natureza praticamente intocada, tem no ecoturismo sua grande vocação.

1.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Conforme a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(metodologia) e Fundação CEPERJ (definição dos polígonos e cálculo das áreas)
em levantamento de 2012, Mangaratiba possui área de 368,6km².
Cerca de 67% do território de Mangaratiba está em área de conservação
ambiental. Em 2012 a Secretaria do Estado do Ambiente - SEA constatou que
24.250,43ha do território de Mangaratiba é área protegida de conservação
ambiental.
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Figura 9 - Uso e Ocupação do Solo - Caracterização Geral Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IQM Verde II (Índice de Qualidade de Municípios Verde), 2003

As áreas urbanizadas concentram-se junto a faixa litorânea e as áreas rurais
concentram-se no distrito sede. As áreas urbanas, quando acrescidas às áreas de
cultura e pastagem (9,19%), somam menos de 15% de áreas características de
ocupação humana.
Conforme o Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe, a despeito
da existência das APAs, foi observada uma diminuição das áreas de floresta entre
1996 e 2006, e uma pequena diminuição das áreas agrícolas.
A ocupação das terras de Mangaratiba atrai investimentos em turismo e lazer,
que atualmente representam uns dos principais vetores da ocupação do solo e da
economia do município. Com atração de novos condomínios residenciais destinados
à população flutuante de alta renda.

1.3.1 Distrito de Conceição de Jacareí
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Figura 10 - Elementos Físico-Territoriais Distrito Conceição de Jacareí
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 11 - Uso e ocupação do Solo Conceição de Jacareí
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 12 - Assentamentos informais Conceição de Jacareí
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

Conceição de Jacareí localiza-se na divisa do Município. E como é possível
observar na imagem acima, esta área urbana está sofrendo um processo de
expansão de conurbação com assentamentos precários no Município vizinho - Angra
dos Reis.
Possui infraestrutura turística, como o cais e a área de apoio com usos
comerciais, de lazer e serviços, abaixo da Rodovia BR-101.
O Distrito possui um cais turístico e uma marina.
Nele está localizado também o hotel Porto Real que ocupa uma ponta junto
ao mar e um condomínio de alto padrão denominado Portal Verde Mar.
É uma ocupação bastante mista de baixa densidade, porém é possível notar
uma concentração de atividades comerciais e de serviços ao longo dos eixos viários
principais, especialmente do sistema marginal/alças da BR-101.
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No trecho lindeiro à Rodovia possui marginal, alças e transposições.
O distrito é atendido por uma creche e duas Escolas Municipais. Também
possui um Centro de Saúde Municipal e um Núcleo de Estratégia e Saúde da
Família - ESF.
Há uma concentração de áreas de risco iminente delimitadas pelo DRM Departamento de Recursos Minerais – Serviços Geológicos do Rio de Janeiro. Este
estudo deve ainda sofrer atualização anual, o que pode indicar a existência de novas
áreas.

1.3.2 Distrito Sede

Figura 13 - Assentamentos informais distrito Sede
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 14 - Assentamentos informais distrito Sede
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

O distrito Sede é caracterizado por possuir o centro da cidade e diversos
núcleos de características urbanas. Para fins de análise de uso e ocupação do solo
separamos em quatro áreas conforme indicado no mapa acima.

1.3.2.1 Área 1 – Ingaíba
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Figura 15 - Uso e ocupação do Solo Ingaíba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Ingaíba é caracterizada por um pequeno núcleo urbano, condomínios de alto
padrão e hotel de alto padrão. Verifica-se também a existência de chácaras e uso
rural.
Possui pista de pouso e decolagem de uso privado.
É amplamente irrigada por rios. Por isso requer estudos específicos quanto a
cota de inundação.
Possui apenas um equipamento de educação.
Ressalte-se a existência de áreas de risco iminente, conforme delimitado pelo
DRM – Departamento de Recursos Minerais – Serviços Geológicos do Rio de
Janeiro.
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1.3.2.2 Área 2 – Praia do Saco

Figura 16 - Uso e ocupação do Solo Centro
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

A área que compõe a Praia do Saco e engloba a parte norte e sul da BR-101 é a
área mais mista da cidade e também mais densa. Porém esta densidade ainda é
muito baixa e predominantemente horizontalizada, com altura de até 02 pavimentos.
As áreas beira mar e ao longo das Rodovias BR-101 e RJ-014 são as com
maior concentração comercial.
O eixo da BR-101 separa a região da Praia do Saco em dois núcleos, porém
há bastante transposição prevista. Não há dados estatísticos sobre a segurança
destas transposições e a existência de acidentes.
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A Prefeitura Municipal relatou que a Rodovia RJ-014 tem sido utilizada como
desvio da BR-101 causando transtornos na sede nos períodos de feriados
prolongados.
A Sede possui um estádio municipal.
Nessa região, na parte norte da BR-101 existe uma área que tem sido
utilizada como área de transbordo, conforme relatado pela Prefeitura, cuja ocupação
do entorno deve ser restrita, assim como observada, a direção dos ventos.
Além dos eixos rodoviários, é possível notar a existência de três eixos viários
internos principais, onde há relativa concentração de comércio e serviços: Av. Rio de
Janeiro (Beira Mar), Av. Frei Afonso e Av. Gilson de Sá. Verifica-se ainda na Rua
Artur Pires e na Estrada João Marcos concentração de comércio e serviços.
Outro elemento importante e marcante no local é o Rio do Saco e sua foz. O
Rio do Saco é o manancial de abastecimento da cidade e, portanto, requer
tratamento específico em toda a sua extensão.

1.3.2.3 Área 3 – Centro e Ibicuí
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Figura 17 - Uso e ocupação do Solo Centro – Ibicuí
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

O Centro é caracterizado por vias estreitas pavimentadas com paralelepípedo
e a existência de diversas edificações históricas, conformando uma espécie de
"Centro Histórico". É a área mais antiga e sua ocupação inicial data de 1620.
Na área há uma concentração de equipamentos de saúde, destacadamente
Hospital Municipal Victor Souza Breves e uma escola municipal na mesma rua onde
se localiza o hospital.
Existem muitos pontos de risco iminente conforme o DRM - Departamento de
Recursos Minerais – Serviços Geológicos do Rio de Janeiro, devido à sua
topografia. As ocupações acima da Rodovia RJ-014, estão situadas, em sua maioria
acima da cota 90 (Lei Municipal) e, portanto, em áreas de preservação e morro.
A área também é transposta pela Estrada de Ferro que vai até a ilha de
Guaíba. Esta ferrovia é utilizada para o transporte de minérios e liga ao Porto de
Itaguaí.
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Em que pese não haja demarcação como assentamento precário, conforme o
IBGE, nesta região é necessário um mapeamento mais específico "in loco" para
separar o que são ocupações formais e informais.

1.3.2.4 Área 4 – Junqueira

Figura 18 - Uso e ocupação do Solo Junqueira
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 19 - Terminal Guaíba – Vale
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/ports-terminals/Paginas/default.aspx

A área do Junqueira é de grande fragilidade ambiental devido à sua
configuração como ponta e também a existência de um morro no local. Nesta região
também está a ilha Guaíba que faz parte da APA Guaíba-Guaibinha e abriga
também um terminal porto-ferroviário que é usado para movimentar minério de ferro.
Outro elemento importante é o Parque Natural da Pedra do Urubu.
Possui ocupação irregular importante em áreas de risco iminente de
escorregamento. Também possui uma escola.
Não é uma área adequada para ocupação humana.

1.3.3 Distrito Praia Grande
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Figura 20 - Elementos físico-territoriais - Distrito Praia Grande
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

O Distrito de Praia Grande se divide em dois núcleos urbanos não contíguos:
Sahy e Praia Grande.

1.3.3.1 Sahy
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Figura 21 - Elementos físico-territoriais – Sahy
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Google maps

A região do Sahy é uma reserva ecológica, e possui ruínas históricas e vários
condomínios residenciais fechados. Possui ainda um resort.
Nela convergem os principais eixos viários que atravessam o Município: a
ferrovia, rodovia BR-101 e RJ-014.
Há áreas irregulares mais ao norte do núcleo urbano consolidado, ao longo da
Estrada do Cachoeira.
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1.3.3.2 Praia Grande

Figura 22 - Elementos físico-territoriais - Praia Grande
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Google maps

A praia grande é uma área residencial de baixa densidade. A ferrovia funciona
como barreira de acesso à praia. Há ocupação em faixa de preservação permanente
dos rios locais.

1.3.4 Distrito Muriqui
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Figura 23 - Elementos físico-territoriais - Distrito Muriqui
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal
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Figura 24 - Elementos físico-territoriais – Muriqui
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Google maps
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Figura 25 - Assentamentos informais Muriqui
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

A área urbana do distrito do Muriqui é consolidada e, em maior parte do seu
território, residencial de baixa densidade. Há um adensamento com a presença de
edifícios residenciais de 4 a 6 pavimentos na região beira mar. A rodovia divide
estas duas áreas, assim como também comporta uma área comercial relevante.
Possui áreas de risco a escorregamento, patrimônio histórico e vários
equipamentos públicos para atendimento de educação e saúde.
Possui assentamentos irregulares ao longo de cursos hídricos e ao norte.
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1.3.5 Distrito Itacuruçá

Figura 26 - Elementos físico-territoriais Distrito Itacuruçá
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 27 - Assentamentos informais Itacuruçá
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

Figura 28 - Elementos físico-territoriais Itacuruçá
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Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

O núcleo urbano de Itacuruçá é uma área fortemente influenciada pelo Porto
de Sepetiba que está localizado junto a divisa municipal no Município de Itaguaí.
É a área mais densa da cidade, com a presença de muitos edifícios com mais
de 4 pavimentos.
Junto à área de marinas possui uma área hoteleira importante.
A porção norte da ferrovia e ao longo da RJ-014 os assentamentos são
irregulares e em várias localidades, sujeitas à risco eminente escorregamento.
Há um vetor importante de crescimento nesta região devido ao Porto
existente no local. A área necessita de planejamento de vetor de crescimento,
especialmente para população de baixa renda, inclusive na ilha de Itacuruçá.

1.3.6 Distrito Serra do Piloto
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Figura 29 - Elementos físico-territoriais Serra do Piloto
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

O Distrito Serra possui um pequeno aglomerado urbano predominantemente
residencial com acesso pela Rodovia RJ-149.
Possui um aglomerado subnormal em área de morro.
É área de interesse histórico e ambiental de preservação.
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1.3.7 Assentamentos Informais

Figura 30 - Assentamentos Informais
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: IBGE

Conforme o CEPERJ – Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação
de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e IBGE, em 2010, 0,45% dos
domicílios foram classificados como Aglomerados subnormais.
Conforme o Plano de Manejo do Parque Estadual do Cunhambebe, o
surgimento de favelas em Mangaratiba foi influenciado pelo crescimento econômico,
especialmente os empreendimentos turísticos.
Conforme o IBGE (2010), em Mangaratiba existem cerca de 16 aglomerados
subnormais, cuja população total é de 8.756 habitantes, portanto, em 2010, 24,02%
da população.
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1.4 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Figura 31 - Patrimônio Histórico
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 32 - Patrimônio Histórico Municipal
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

O Município de Mangaratiba possui bens tombados pela união e bens de
interesse de preservação municipais.
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Figura 33 - Bens tombados
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: INEPAC

Conforme relacionamos na tabela acima, conforme o INEPAC Mangaratiba
possui 6 bens tombados, o descritivo segue abaixo.
Serra do Mar / Mata Atlântica 17 (Número do processo: E-18/000.172/91): A Mata
Atlântica na época do Descobrimento revestia uma faixa contínua de 350 mil km² do
território brasileiro. Foi palco e fonte para o desenvolvimento da colonização e
exploração predatória de nossas riquezas. Dessa convivência resultou, nos últimos
500 anos, a destruição progressiva das reservas florestais em todo o país. Hoje a
área está reduzida a cerca de 3% de sua extensão original, abrigando raridades da
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fauna e flora, além de se constituir em habitat de espécies ameaçadas de extinção.
A Serra do Mar é marcada pelas formas esculturais do seu relevo, verdadeiros
monumentos geológicos recobertos pela exuberância e diversidade da floresta
tropical. Ora no interior, ora avançando sobre o oceano, recorta o litoral com suas
escarpas abruptas, baías sinuosas, restingas, lagunas, manguezais e deslumbrantes
praias. Nesses cenários surgiram as primeiras cidades fluminenses, influenciando o
modo de viver, os hábitos e costumes das populações locais. O tombamento
pretende reconhecer e agregar valores de cunho cultural e humanista a esse legado
da natureza, valorizando a importância do seu caráter documental como testemunho
na construção de nossa história social. Com aproximadamente 656.700 hectares, o
trecho correspondente ao tombamento no Estado do Rio de Janeiro estende-se por
38 municípios.

Figura 34 – Chafariz
Fonte: INEPAC

Chafariz (número do processo: E-03/30.914/79): Singelo chafariz de parede datado
de 1852, situado em pequeno largo ao sopé do morro. É provido de pequeno tanque
para os animais. Ainda o compõem três arcos de pedra do aqueduto que serve ao
chafariz.
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Figura 35 - Solar Barão de Saí
Fonte: INEPAC

Solar Barão de Saí (Número do processo: E-03/7.755/83): O belo sobrado de
arquitetura luso-brasileira destaca-se das demais construções da rua Coronel
Moreira da Silva, antiga rua do Comércio. Consta que este sobrado, originalmente
com uso misto de comércio no andar inferior e de residência no superior, foi
construído pelo Barão de Saí em 1831, quando Mangaratiba foi elevada a Vila. O
barão foi presidente da Câmara até 1865. Desapropriado e restaurado, o solar
abriga hoje a Fundação Mário Peixoto.

Figura 36 - Bebedouro da Barreira na Estrada de São Marcos
Fonte: INEPAC

Bebedouro da Barreira na Estrada de São Marcos (Número do processo: E03/30.914/79): O antigo bebedouro localizava-se em um ativo eixo de circulação de
gêneros, a Estrada Real, ligando Mangaratiba a São João Marcos e que estimulou o
surgimento do outrora empório comercial, no Saco de Cima. Com o declínio da
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produção cafeeira, a introdução das estradas de ferro e a inundação de São João
Marcos sob as águas da barragem do Salto, a estrada foi abandonada e o
bebedouro perdeu sua função original. Hoje ele evoca o passado da região.

Figura 37 - Igreja Nossa Senhora de Santana
Fonte: INEPAC

Igreja Nossa Senhora de Santana (Número do processo: E-03/30.914/79):
Levantada antes de 1698 pelos jesuítas, como capela, foi elevada em 1846 à
condição de paróquia da Nossa Senhora de Sant’Ana de Itacuruçá, desmembrada
da Matriz de Mangaratiba, com jurisdição sobre as ilhas próximas. A bela fachada
com torre central constitui, hoje, o principal monumento cultural de Itacuruçá.

Figura 38 - Ruínas de antigas edificações no Saco de Cima
Fonte: INEPAC

Ruínas de antigas edificações no Saco de Cima (Número do processo: E03/33.718/78): O Saco de Mangaratiba, antigo estreito invadido pelo mar, fica no
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fundo da baía do mesmo nome. Desde 1830, constituiu-se em local privilegiado para
o escoamento de mercadorias vindas pela antiga Estrada Imperial, ligação entre
Mangaratiba e São João Marcos. A documentação da época mostra que este era um
ponto de desembarque para o tráfico ilícito de escravos para as fazendas. Com o
declínio da produção cafeeira, a abolição da escravatura e o advento da estrada de
ferro, a região foi abandonada. No início da antiga estrada, junto da enseada,
localizam-se estas ruínas de antigos trapiches, armazéns e prédios mistos de
comércio e moradia, além de um teatro e de um posto de correios. São os
remanescentes da povoação primitiva e, nos dias de hoje, constituem-se em marco
da antiga pujança econômica da região.
Além do Patrimônio tombado destaca-se ainda as seguintes unidades, cujo
levantamento específico deve verificar torná-las como patrimônio municipal:

Figura 39 - Pontes da Estrada Imperial
Fonte: brevescafe.net/n_estrada_imperial.htm

Pontes da Estrada Imperial: Antigas pontes feitas pelos escravos na época da
construção da Estrada Imperial. Localização: RJ-149, após Escola Josefina, Distrito
de Serra do Piloto.
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Figura 40 - Cruzeiro de Pedra
Fonte: http://www.turismovaledocafe.com/2010/06/igreja-matriz-e-cruzeiro-de-pedra.html

Cruzeiro de Pedra: Cruzeiro do antigo cemitério do Município, trazido de Portugal
em 1700, é o marco de formação da Cidade de Mangaratiba. Localização: Praça
Robert Simões, s/nº, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Guia, Centro.

Figura 41 - Estrada do Atalho
Fonte: Fundação Mário Peixoto
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Estrada do Príncipe: Mantém a pavimentação feita pelos escravos, em pedra de
mão, e estende-se por cerca de 2 km dentro da Mata Atlântica. Em todo o seu
percurso encontramos ruínas do período colonial. Localização: Saída à esquerda da
RJ-149, à aproximadamente 1,5 km do trevo da BR-101, Distrito de Serra do Piloto.
Estrada Imperial: construção de 1856, com cerca de 40 km de extensão, liga
Mangaratiba a Rio Claro, através da Serra do Piloto. É considerada a primeira
estrada de rodagem do Brasil. Tinha o objetivo de escoar a produção de café do
Vale do Paraíba para o Porto de Mangaratiba. Nela foi criado um entreposto
comercial para

hospedagem

dos fazendeiros,

ainda

se

encontra prédios

assobradados mistos de residências / armazéns e trapiches, todos do século XIX,
com linhas arquitetônicas simples, típicas do período colonial. Além do Bebedouro
da Barreira, pedras de milha, sistema de escoamento de águas pluviais e a
Cachoeira dos Escravos. Localização: RJ-149, após o trevo com a BR-101, Distrito
de Serra do Piloto.

Figura 42 - Obelisco Comemorativo
Fonte: http://www.minube.com.br/sitio-preferido/obelisco-a3689427#modal-12289

Obelisco Comemorativo: Construção de 1931 para comemorar o 1º Centenário de
Emancipação do Município de Mangaratiba. Localização: Centro. Ruínas da Solar do
Barão de Sahy.

Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620

64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Robert Simões, 92 – Centro – Mangaratiba/RJ
Tel./Fax (21) 2789-6000

Figura 43 - Estação Ferroviária de Itacuruçá
Fonte: http://www.itapesca.com.br/popups/estacao.htm

Estação Ferroviária de Itacuruçá: Construção de 1911, atualmente funciona o
Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá (CEFEC). Localização: Distrito de
Itacuruçá.
Sede da Fazenda de Sant’Ana: Local de fundação do Distrito de Itacuruçá. Hoje
parte do local é um lindo condomínio residencial.
Ruínas do Porto do Saí: Ruínas do antigo porto de escoamento da produção de
café e do comércio de escravos. Acesso: Antiga RJ-14, sentido Mangaratiba /
Itacuruçá. Localização: 7 km de Mangaratiba, na divisa da Praia do Saí e do
Saizinho.
Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí: Igreja rústica, de linhas
simples e despojadas. Localização: Distrito de Conceição de Jacareí.
Igreja de Nossa Senhora das Dores: Construção de 1760 com o nome de Nossa
Senhora da Conceição, mudando-o em 1776. Localização: Ilha de Marambaia.
Igreja de São João Marcos: Construção em barro, cinza e tabatinga, em estilo
rústico, nela encontra-se o Cruzeiro do antigo povoado de São João Marcos.
Localização: São João Marcos, RJ-149, Distrito de Serra do Piloto.
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia: Construção em estilo barroco e rococó, é
revestida de azulejos portugueses em sua fachada frontal, abrigando a imagem da
padroeir
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a em madeira. Localização: Praça Robert Simões, s/ nº, Centro.
Igreja de São Pedro: Construção de 1884, linhas simples, com telhas francesas e
coro revestido em pinho de riga. Seu acesso é marítimo. Localização: Praia do
Catita / Canto, Ilha de Jaguanum, Distrito de Itacuruçá.

Centros Culturais:
Centro Cultural Cary Cavalcanti: Construção de meados do século XIX. Oferece
shows, peças teatrais, exposições, etc. Nos fundos do terreno encontram-se salas
onde são programados cursos de arte, artesanato, maquiagem, etc.

1.5 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Figura 44 - Equipamentos de Educação Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba
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Figura 45 - Equipamentos de Saúde de Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Prefeitura Municipal de Mangaratiba

A cidade possui áreas loteadas fora do raio de abrangência da escola. Isto
gera a necessidade de transporte dos alunos para a escola. O critério do raio de
abrangência, onde se pressupõem que, em relação à idade as distâncias máximas
de deslocamento dos alunos deveriam ser as seguintes:
Educação Infantil

250m

Escolas de Ensino Fundamental 500m
Escolas de Ensino Médio

850m

Mangaratiba possui gestão Plena de Saúde.

Rua Galileu Galilei, 1800 – Cj 904 - Jardim Canadá – Ribeirão Preto/SP CEP: 14.020-620

67

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça Robert Simões, 92 – Centro – Mangaratiba/RJ
Tel./Fax (21) 2789-6000

1.6 SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE

O sistema viário é um importante indutor de crescimento da cidade, na
medida que a sua implantação garante o acesso aos empreendimentos futuros e já
existentes.
O conjunto de vias hierarquizado definirá os eixos principais de circulação e
de transporte, vias coletoras de formação dos novos bairros e vias locais.
A integração do sistema viário com as diretrizes de uso e ocupação do solo
deverá estar contemplada no Plano Diretor de forma que os parâmetros de uso e
ocupação do solo sejam compatíveis para oportunizar a maximização da utilização
da infraestrutura implantada.
A hierarquização das vias que compõem o sistema viário básico, proporciona
a acessibilidade da população aos diversos setores da cidade e tem como objetivo:
1.Equilibrar os fluxos de tráfego da rede viária;
2.Induzir o adensamento nas chamadas zonas de corredor diversificado;
3.Maximizar a utilização da infraestrutura viária implantada;
4.Definir os corredores comerciais;
5.Preservar a integridade das zonas residenciais.

O Código Brasileiro de Trânsito classifica as vias da seguinte forma:
Vias Arteriais;
Vias Marginais;
Vias de Trânsito Rápido;
Vias de Penetração;
Vias Coletoras;
Vias Locais;
Rodovias;
Estradas.
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São as seguintes as suas definições:
1.Vias Arteriais – São os eixos que compõem as zonas de corredor
diversificado, dando acesso à zona de maior adensamento de
população, de comércio e de serviço e deverão estar dimensionadas
para atender grandes demandas de tráfego e de transporte coletivo;
2.Vias Marginais – Caracterizam-se como corredores prioritários para o
trânsito de veículos, estabelecendo ligações entre as linhas troncais e
as vias importantes do sistema viário básico;
3.Vias de Trânsito Rápido – São caracterizadas por vias destinadas ao
tráfego contínuo e que deverão ser ocupadas com atividades não
geradoras de tráfego;
4.Vias de Penetração – Caracterizam-se por corredores já consolidados,
que correspondem às vias mais tradicionais e como tal tem grande
demanda de tráfego e concentração de comércio e de serviços;
5.Vias Coletoras – Caracterizam-se por vias que adentram ou fazem a
ligação entre os bairros, portanto, são coletoras de tráfego ou de uso;
6.Vias Locais – São vias que deverão preservar as características das
zonas residenciais, deverão dar prioridade ao tráfego local e prioridade
ao pedestre;

No caso de Mangaratiba, as Rodovias e Estradas Municipais/Estaduais são
bem definidas como parte da malha rodoviária. Fora estas rodovias, a cidade não
possui Vias de Trânsito Rápido, com acesso restrito. As Vias Locais, por definição,
são aquelas não classificadas em outra categoria.
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Figura 46 - Sistema Viário - Caracterização Geral Mangaratiba
Elaboração: Oliver Arquitetura
Fonte: Google Maps e Prefeitura Municipal de Mangaratiba

BR-101: essa rodovia possui pista dupla desde seu entroncamento com a Av. Brasil,
no bairro de Santa Cruz, bairro do município do Rio de Janeiro, até a entrada do
distrito de Itacuruçá, no município de Mangaratiba. Apresenta pista tripla em
diversos trechos de subida, assim como pista dupla nas entradas dos distritos. É
monitorada por radar em todo o trecho que margeia o Parque Estadual
Cunhambebe. Atualmente tem um tráfego relativamente intenso, pois serve como
principal rota entre os municípios da Costa Verde e a Região Metropolitana do
estado, especialmente o município do Rio de Janeiro. Essa rodovia tem grande
importância para a atividade turística regional, mas também funciona como
importante via de escoamento de produtos, mercadorias e serviços entre os
municípios que compõem essa região de governo. A perspectiva atual é de que o
tráfego de veículos leves e pesados tenda a aumentar substancialmente, tanto com
a implantação como com a operação dos diversos grandes projetos de investimento,
tais como o complexo portuário de Itaguaí, a Companhia Siderúrgica do Atlântico
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(TKCSA) com a construção da Usina Nuclear de Angra 3, o Porto Sudeste de
descarregamento de minério, a construção da Base da Marinha de construção de
submarino nuclear e o Arco Metropolitano, e com a retomada do investimento
imobiliário, com a construção de diversos condomínios residenciais ao longo de seu
traçado. É prevista sua duplicação no trecho entre Mangaratiba e Angra dos Reis no
Plano de Evacuação de Acidentes da usina Angra 3.
RJ-149 (Estrada Imperial): rodovia de pista simples em todo seu percurso, entre
Mangaratiba e Rio Claro, apresenta boas condições de trânsito. Passou por
pavimentação completa, obras de drenagem e terraplenagem, além da sinalização.
A rodovia, que se originou em meados de século XIX da necessidade de uma via de
escoamento da produção de café das fazendas de São João Marcos, Piraí e
Resende ao porto de Mangaratiba, é considerada a primeira estrada de rodagem
planejada do Brasil. A Estrada Imperial é a principal ligação entre Rio Claro, na
região do Médio Paraíba e Mangaratiba, servindo sobretudo para o escoamento de
produtos agropecuários e o trânsito de turistas. Essa rodovia apresenta
remanescentes da época áurea do café na região, conferindo-lhe importância
histórico-cultural e arqueológica, o que incentivou sua gradual conversão em
estrada-parque, seguindo os parâmetros definidos pelo Decreto Estadual nº 40.979,
de 15 de outubro de 2007. Estes trajetos são complementados por estradas
municipais, pavimentadas ou não, que dão acesso a áreas mais próximas ao parque
e ao seu interior.
Trecho Ferroviário MRS Logística S.A.: inaugurada em 1879, partindo da Estação
Deodoro da Linha do Centro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Utilizada para o
transporte de minério de ferro até a ilha de Guaíba.
Na zona urbana do município a maioria das vias encontra-se com pavimento
asfáltico ou paralelepípedo, necessitando de conservação em algumas regiões
periféricas da cidade e em bom estado na área central.
O principal acesso de cargas é pela BR-101 que adentra ao perímetro urbano.
O estado de conservação desta via é bom, no entanto não existem áreas de
acostamento e a sinalização é precária.
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O controle de tráfego em Mangaratiba é bastante deficitário, com sistema de
ruas de mão única que convergem numa das vias de acesso ao centro urbano. Será
necessário estabelecer ferramentas no Plano de Mobilidade.
Existem conflitos pela circulação rodoviária e urbana especialmente na RJ014, que é utilizada como desvio da Rodovia BR-101 (principal eixo rodoviário norte
e sul das regiões sul-sudeste) especialmente nos períodos de feriados prolongados.
Atualmente o traçado urbano do tipo colonial – apesar de contribuir com o
charme da cidade – não facilita a arborização e o deslocamento de pedestres
especialmente na Praia Grande. O Plano de Mobilidade deverá exigir vias de
penetração mais largas nas novas urbanizações para serem incorporadas ao
sistema viário principal.
Existe necessidade de estabelecer um sistema de transporte entre os distritos
e também das ilhas para o continente.

1.6.1.1 Frota Municipal de Veículos

Figura 47 - Frota Municipal de veículos
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Frota - 2015
Automóvel
Caminhão
Caminhão trator

7.780

automóveis

199

caminhões

11 caminhões Trator

Caminhonete

974

caminhonetes

Camioneta

535

camionetas

Micro-Ônibus

154

micro-ônibus

1.806

motocicletas

Motoneta

539

motonetas

Ônibus

178

ônibus

Motocicleta

Trator de rodas
Utilitário
Outros

1 tratores de rodas
92

utilitários

210

veículos

Tabela 1 - Frota 2015
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2015.
Frota - 2010
Automóvel

5.258

automóveis

Caminhão

107

caminhões

Caminhão trator

7 caminhões Trator

Caminhonete

514

caminhonetes

Camioneta

274

camionetas

84

micro-ônibus

1.115

motocicletas

Motoneta

373

motonetas

Ônibus

129

ônibus

Micro-Ônibus
Motocicleta

Trator de rodas

1 tratores de rodas

Utilitário

47

utilitários

Outros

69

veículos

Tabela 2 - Frota 2010
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2010.

Conforme o DENATRAN, em 2015 a frota de veículos de Mangaratiba era de
12.479 veículos, composta majoritariamente por automóveis (62,34%).
A frota cresceu. Houve um aumento de 56,42% em relação a 2014, sendo um
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aumento de 47,96% do número de automóveis e 61,97% de motocicletas.

Tabela 3 - Comparativo da frota de veículos
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2016

A taxa de motorização de Mangaratiba vem crescendo, seguindo a tendência
brasileira.
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CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

Considerando a necessidade de ordenamento do crescimento urbano e ajustes da
ocupação devido às restrições físicas, ambientais ou urbanísticas, recomendamos:
1- Ajustes dos Perímetros urbanos
2 - Ajustes no macrozoneamento, das áreas especiais e zonas
3 - Definição de hierarquia viária rural e urbana, a fim de definir investimentos
4 - Definição dos instrumentos de política urbana a serem utilizados em cada território.
Considerando a constante pressão imobiliária para implantação de condomínios que
atendam uma população flutuante de alta renda e a instalação de equipamentos de
lazer para desfrute das belezas locais, atividades estas que representam um potencial
de crescimento econômico de grande valor, faz-se necessário a criação de políticas de
habitação social, regularização fundiária e redução de riscos de ocupações irregulares a
fim de evitar a disseminação de assentamentos precários e subnormais no território
municipal. Esse processo de ocupação desordenada promove a degradação das áreas
de conservação e dos elementos do patrimônio histórico, e segue acompanhada pelos
problemas sociais, tais como falta de segurança e violência.
As ocupações irregulares que se surgiram nos distritos Sede, Conceição de Jacareí e
Itacuruçá nas últimas décadas evidenciam a necessidade da criação da política
habitacional que permita a melhoria das condições de moradia das populações de baixa
renda instaladas nesses assentamentos e reduzam os riscos.
Especial atenção deve-se voltar ao distrito de Itacuruçá que representa hoje um
importante vetor de crescimento, cuja área territorial é em sua maioria ocupada por
assentamentos precários, inclusive na ilha.
As ocupações irregulares, a ausência de sistema de esgoto sanitário, redes de
drenagem, abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos representam atualmente
um dos maiores entraves à expansão urbana. A universalização dos serviços de
saneamento básico, mobilidade e habitação é premissa para um desenvolvimento
sustentável e justo onde a se consolide mais qualidade de vida.
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