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Introdução

EEJI

Este estudo parte do pressuposto que ocorre um gradiente 
de impactos em uma paisagem proveniente de comunidades 
com diferentes identidades socioculturais. Considera que a 
investigação do impacto pode conduzir à interpretação sobre 
o comportamento individual e de grupo nos usos antrópicos 
do território. Nesse caminho, procurou-se desenvolver uma

metodologia para determinar os graus de 
interferência de residentes e suas 
implicações em uma área florestal, 
legalmente protegida. 

LEGENDA
1. 
2. TETEQUERA
3. RIO VERDE
4. RIO UNA
5. RIO DAS PEDRAS
6. PRAIA DO UNA
7. PRAIA DA JURÉIA
8. PEREQUÊ
9. PARNAPUÃ/BRAVA
10. ITINGUINHA
11. ITINGUÇU

TOCAIA/CARAMBORÉ

12. GUARAUZINHO
13. GUARAÚ
14. FAZENDA S. PAULO
15. DIVISOR
16. DESPRAIADO
17. COLINAS VERDES
18. CACHOEIRA DO GUILHERME
19. BARRO BRANCO
20. BARRA DO UNA
21. BARRA FUNDA/EDO MALLMAN
22. AGUAPEÚ
23. ÁGUA VERMELHA

A área de estudo é a Estação 
Ecológica de Juréia-Itatins (EEJI), 
palco de conflitos políticos e 
sociais ligados à posse da terra e à 
conservação dos recursos naturais.

Material e Método
Um banco de dados georreferenciados fornece informações 

sobre os tipos de atividades praticadas e as áreas afetadas 
pela atividade humana. Buscou-se, principalmente, relacionar 
os graus de impacto e as práticas antrópicas às identidades 
tradicionais, procurando compreender se as relações 
observadas estariam mais ligadas à conservação ou à 
exploração do território.

O comportamento humano perante a ultrapassagem das 
barreiras é indicativo da fraca conectividade homem-natureza.

1. BARREIRAS NATURAIS E ANTRÓPICAS

FIG.3 Diagrama ilustrativo: Uso do Solo X Relevo
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Conclusões

FIG. 8 Gradiente de Impacto entre os 
agrupamentos populacionais
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Foram considerados conjuntamente 
atributos da paisagem e padrões de 
deslocamento locais associados à origem 
dos indivíduos e à época em que os mesmos 
se instalaram na região. A análise dos dados 
obtidos indica que pode haver coesão 
comportamental de impacto dependendo do 
agrupamento.

Os resultados obtidos comprovaram a 
hipótese de que as comunidades que 
cultivam suas raízes tradicionais por várias 
gerações também são aquelas que 
apresentaram pouco ou nenhum distanci-
amento da floresta. São exatamente as 
comunidades que mantém o modo de vida 
tradicional e as práticas centenárias.

Nos agrupamentos mais recentes, parte 
significativa da população é de origem 
externa e instalou-se na área com intuito de 
realizar agricultura extensiva de banana, 
extrativismo vegetal e turismo. Este quadro 
pode ser relacionado a um cenário onde 
predomina o grande distanciamento entre as 
ocupações humanas e a floresta nativa, além 
de grandes áreas de desmatamento ao redor 
das residências. 

Estas avaliações induzem à conclusão de 
que existem diferentes graus de interferência 
sobre o estado de conservação do meio em 
função do lugar, da ancestralidade e da 
manutenção das práticas de cada agru-
pamento populacional.

Resultados e Discussão

2. DISTÂNCIAS DA FLORESTA E DO CAMPO
Com auxílio de uma rosa dos ventos com 

centro situado sobre o ponto de ocupação, 
foram medidas distâncias ortogonais em 
relação à floresta (Df) e ao campo antrópico 
mais próximo (Dc). Em seguida, foram 
calculados valores médios de Df e Dc para 
cada ocupação.

FIG. 7 Origem e Ocupação

FIG.4  Medição
(Df e Dc)
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FIG. 6 Distância média e desvios dos 
agrupamentos ao campo antrópico

FIG. 5 Distância média e desvios dos 
agrupamentos populacionais à floresta
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