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APRESENTAÇÃO 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, “todos têm o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”.  

As áreas protegidas detêm uma contribuição vital em relação à conservação dos recursos naturais e 

culturais do planeta. Suas funções permeiam-se desde a preservação de amostras representativas de 

regiões naturais e de sua diversidade biológica, até a manutenção da estabilidade ecológica de zonas 

que as circundam (SILVA, 1999 apud CRAVEIRO, 2008). 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que, entre outras providências, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), define as unidades de conservação como espaços 

territoriais dotados de recursos ambientais, nos quais se incluem as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público e que tenham objetivos 

conservacionistas, com limites definidos e sob regimes especiais de administração, englobando 

garantias adequadas de proteção. 

Essa mesma lei estabelece que as unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo, 

documento técnico pelo qual, com base nos objetivos gerais de cada tipo de unidade, estabelecem-se 

o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à sua gestão. 

As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos: 

I - Unidades de proteção integral, cujo objetivo básico é a preservação da natureza, admitindo apenas 

o uso indireto, assim considerado aquele que não envolve coleta, dano ou destruição dos recursos 

naturais. São, em geral, formadas por terras públicas ou, quando particulares, sujeitas à 

desapropriação. Compõem este grupo: estação ecológica (EE), reserva biológica (Rebio), parque 

nacional (PN), monumento natural e refúgio de vida silvestre. 

II - Unidades de uso sustentável são áreas protegidas cujo objetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos. Podem ser constituídas 

sobre terras particulares, restringindo alguns usos com fulcro de assegurar os atributos naturais. 

Enquadram-se neste grupo: área de proteção ambiental (APA), área de relevante interesse ecológico 

(Arie), floresta nacional (Flona), reserva extrativista (Resex), reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural (RPPN). Ressalta-se que, no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, as RPPNs são consideradas unidades de proteção integral, 

conforme o Decreto nº 40.909, de 17 de agosto de 2007. 

Portanto, nas APAs são permitidas a ocupação e a exploração dos recursos naturais, desde que em 

conformidade com normas específicas que assegurem a proteção da unidade. Visam à conciliação do 

uso ou da exploração do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis, de 

forma socialmente justa e economicamente viável, sendo consideradas como espaços de 

planejamento e gestão ambiental de áreas que possuam ecossistemas de importância nos atributos 

ambientais regionais.  
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As APAs são uma categoria de unidade de conservação relativamente nova. Sua implementação se 

iniciou na década de 1980, com base na Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que estabelece, 

no art. 8: "Havendo relevante interesse público, os poderes executivos Federal, Estadual ou Municipal 

poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios de interesse para a proteção ambiental, a fim 

de assegurar o bem-estar das populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos 

recursos naturais".  

As áreas de proteção ambiental destacam-se por serem também unidades de gestão integradas que 

buscam traduzir na prática o desafio do desenvolvimento sustentável, procurando harmonizar a 

conservação e a recuperação ambiental e as necessidades humanas. Nos seus territórios coexistem 

áreas urbanas e rurais, com suas atividades socioeconômicas e culturais, e as terras permanecem sob o 

domínio privado, não exigindo desapropriação pelo poder público. 
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MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DA  

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

A APA de Mangaratiba é formada a partir da delimitação geográfica de uma área terrestre que 

representa um expressivo fragmento do bioma da Mata Atlântica no território do município de 

Mangaratiba, região sul do Estado do Rio de Janeiro, formando um conjunto peculiar de tipos 

vegetacionais, associados às serras escarpadas e a algumas porções de seus reversos. Essa 

geomorfologia característica do estado condiciona os aspectos climáticos, como a 

pluviosidade, umidade e temperatura, e tem relação direta com a formação dos solos, a 

distribuição da vegetação, fauna e, por que não dizer, a tipologia das ocupações humanas no 

seu entorno ao longo do tempo. 

A implantação da APA de Mangaratiba se apresenta como uma estratégia do estado para 

garantir a formação de um contínuo florestal, representativo da Mata Atlântica, que se estende 

desde o Parque Nacional da Serra da Bocaina, passando pela Terra Indígena Bracuhy, em 

Angra dos Reis, pelo Parque Estadual Cunhambebe (PEC), até a Rebio Tinguá. Esse 

contínuo consolida e fortalece o Corredor Ecológico Tinguá-Bocaina. Atualmente a APA atua 

ainda como zona de amortecimento do PEC. 

A APA constitui uma unidade de conservação de uso sustentável, da Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, tendo conexão direta com a Gerência de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável – GEUSO, integrante da Diretoria de Biodiversidade e Áreas 

Protegidas – DIBAP, diretoria esta subordinada ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 

órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente – SEA. 

Sua criação ocorreu através do Decreto nº 9.802, de 12 de março de 1987, a fim de proteger 

uma área de aproximadamente 25.000 hectares, composta por montanhas e ecossistemas 

associados ao bioma da Mata Atlântica (submontana e manguezal), no município de 

Mangaratiba. Inclui áreas acima da cota de 100 metros no continente e em ilhas como Cutiatá 

– Açu, Guaibinha, Guaíba, Furtada, Jaguanum, Itacuruçá e Marambaia. Abrange também 

manguezais na parte continental e insular de Itacuruçá. Decorridos 25 anos, a APA não foi 

devidamente implementada e seu plano de manejo não passou das versões preliminares.  

Atualmente, cerca de 62% de sua área encontra-se sobreposta pelo Parque Estadual 

Cunhambebe, unidade de conservação de proteção integral, criado por meio do Decreto 

Estadual nº 41.358, de 13 de junho de 2008. 
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1.1 - LOCALIZAÇÃO DA APA DE MANGARATIBA  

A localização geográfica da APA de Mangaratiba compreende parte da região localizada entre 

as coordenadas 22o 51’ 08’’S e 44o 11’ 40’’W e 23o 06’ 09’’S e 43o 53’ 00’’W, desde a divisa do 

município de Mangaratiba com os municípios de Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. 

Estabelece-se ao longo das serras das Lajes (Angra dos Reis e Rio Claro), das serras das 

Três Orelhas, do Bagre, de São Brás, do Piloto e de Itaguaçu (Mangaratiba e Rio Claro), da 

Serra de Capivari e de Jacareí (Angra dos Reis e Mangaratiba), da Serra Grande e do Gaspar 

(Mangaratiba), até Serra da Coroa Grande e da Mazomba (Itaguaí). A APA inclui, ainda, o 

território municipal na Marambaia e as principais ilhas do município (Guaíba, Itacuruçá e 

Jaguanum). 

A APA é circundada por importantes sedes de municípios e núcleos populacionais do 

município de Mangaratiba, tal como seus distritos de Conceição de Jacareí, Praia Grande e 

Muriqui. Dos municípios vizinhos, a APA é circundada pelo distrito de Coroa Grande, em 

Itaguaí, e Guatucaia e Portogalo, em Angra dos Reis (Figura 1.1-1).  
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Figura 1.1-1 - APA de Mangaratiba: localização e acessos 
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1.2 - FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O Quadro 1.2-1 resume as informações gerais sobre a APA de Mangaratiba.  

Quadro 1.2-1 - Ficha técnica da APA de Mangaratiba 

Ficha Técnica da APA de Mangaratiba 

ADMINISTRAÇÃO 

Nome da unidade: Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba 

Gestor da unidade: Eduardo Pinheiro Antunes  

Endereço da sede: Rodovia Rio-Santos Km 423, Vale do Sahy. 

Bairro/distrito: Vale do Sahy Cidade: Mangaratiba 

UF: Rio de Janeiro Telefones: (21) 98596-8747  / (21) 98596-5218 

CEP: 23860-000 Fax: - 

E-mail da UC: apamangaratiba@inea.rj.gov.br; geuso@inea.rj.gov.br 

Site da UC: www.inea.rj.gov.br 

Radio frequência: não 

Recursos humanos: 1 administrador (gestor). 

Infraestrutura:  

Sede administrativa Vale do Sahy 

 1 GPS  

A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Ato de Criação: 

Tipo de documento legal: Decreto Estadual (Anexo 1-1) 

Finalidade do documento: Criação 

Nº do documento: 9.802 

Data do documento: 12/03/1987                       Data de publicação: 12/03/1987 

Instrumento de publicação: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

Objetivos da UC: 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação, valorizar o patrimônio histórico 
e arqueológico presente no município e assegurar o manejo sustentável do uso dos recursos naturais. 

Municípios abrangidos: Mangaratiba (RJ)  

Situação fundiária: não aplicável 

Altitude máxima: 1.321 m  Altitude mínima: 100 m nas partes continentais e insulares; nível 
do mar nas áreas de manguezal. 
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A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Coordenadas do quadrante (latitude e longitude W de Greenwich) 

Ponto superior esquerdo: Lat. 22
o
 51’ 08’’S; Long. 44

o
 11’ 40’’W 

Ponto inferior direito: Lat. 23
o
 06’ 09’’S; Long. 43

o
 53’ 00’’W 

Área: 25.239,59 hectares Perímetro: 281,99 km 

Geologia:  

O substrato geológico desta região é caracterizado por um terreno formado a partir de rochas 
metamórficas de alto grau, constituído predominantemente por rochas gnáissicas, granitóides e 
migmatitos, com intrusões de granitos diversos, basalto e diabásio de idade Pré-Cambriana a 
Neopaleozóica. 

A área de Mangaratiba insere-se no segmento central da Faixa Ribeira (ou Orógeno Ribeira), no limite 
entre os terrenos ocidental e oriental dessa faixa, que apresenta uma orientação geral NE-SW.  

Geomorfologia: 

Predominam as serras escarpadas (> 400 m), muito próximas ao oceano, com a ocorrência de 
planícies fluviais e fluviomarinhas nas áreas mais próximas à costa.  

Solos: 

Predominam na região da APA os Cambissolos Háplicos Distróficos, podendo estar associados a 
Latossolos, Cambissolos Húmicos, Argissolos e Neossolos Litólicos ou Flúvicos, dependendo da 
posição na paisagem e das características geomorfológicas e climáticas de cada área. Também 
ocorrem Latossolos, associados a Cambissolos Háplicos, e Neossolos flúvicos.    

Clima: 

O clima regional, na classificação de Köppen-Geiger, enquadra-se no tipo Af (tropical úmido, com 
fortes precipitações anuais e inexistência de estação seca definida). Predominam isotermas de 
temperaturas mais baixas que a média regional e registram-se fortes concentrações de chuva o ano 
todo, mesmo na estação seca (inverno), provocadas pela umidade retida dos sistemas frontais vindos 
do Atlântico pelo maciço montanhoso. 

Vegetação: 

O domínio florestal original predominante é a chamada Mata Atlântica. Predomina a Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Submontana. Destaca-se a existência de manguezais na localidade de 
Itacuruçá. A vegetação na APA encontra-se em boas condições de conservação, indicando a 
necessidade de proteção. 

Fauna: 

Entre os anuros, a espécie Cycloramphus eleutherodactylus está na lista de espécies provavelmente 

ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro.  

Entre os mamíferos, destaca-se a histórica ocorrência da paca (Cuniculus paca), da jaguatirica 
(Leopardus pardalis mitis), classificadas como espécies vulneráveis (MMA), e o muriqui (Brachyteles 
arachnoides), classificado como “em perigo” ou “ameaçado”, além de outros mamíferos de médio e 

grande porte.  

É esperado que a riqueza de espécies de aves, anfíbios e répteis aumente com o esforço amostral, 
visto que ainda não existem informações sistematizadas ou consolidadas sobre a fauna da APA. 

Relevância:  

Preservação da biodiversidade da Mata Atlântica e seus recursos naturais, grande potencial para 
efetivação de projetos demonstrativos e de adoção de práticas sustentáveis, desenvolvimento de 
atividades econômicas de base comunitária e de princípios sustentáveis e educação ambiental. 
Proteção do patrimônio histórico, arqueológico e geológico.  

Preservação das nascentes e dos mananciais hídricos, que servem para o abastecimento das 
cidades e núcleos urbanos localizados em seu entorno. Conexão entre os maciços do Tinguá e da 
Bocaina, além de atuar, em parte, como zona de amortecimento do Parque Estadual Cunhambebe. 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

1-6 

A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Bioma: Mata Atlântica. 

Ecossistema: Floresta Ombrófila Densa e Manguezais. 

Plano de manejo anterior: (   ) sim       ( x ) não 

Principais problemas:  

Manejos agrícola e pecuário inapropriados, pressão urbana (expansão), ocupações irregulares (uso 
do solo), caça, extrativismo vegetal sem manejo, lixo, criminalidade, expansão industrial, uso do fogo. 

Informações importantes para o visitante 

Acesso à sede da unidade:  

O acesso à sede da APAMAN pode ser realizado pela Rodovia BR-101 (Rio-Santos), na altura do 
Km 423, no município de Mangaratiba (RJ).  

De São Paulo, seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até o município de Barra Mansa, 
onde se pega a estrada para Angra dos Reis (RJ-155). Em Angra dos Reis seguir pela BR-101 no 
sentido Rio de Janeiro. A BR-101 também poderá ser acessada pela Rodovia RJ-149 (Rio Claro-
Mangaratiba). 

Atrativos e época de visitação: Os atrativos estão distribuídos por toda a unidade, dispostos de 
acordo com critérios geográficos e atividades disponíveis. De modo geral, as atrações são a 
vegetação exuberante, os acidentes geográficos de grande beleza cênica, as trilhas, cachoeiras, 
piscinas naturais, mirantes, patrimônio histórico e arqueológico, esporte de aventura (rapel, trekking, 
escalada) e esportes náuticos (nas baías adjacentes à APA). 

A melhor época para visitação é o inverno, pois, com menores índices de pluviosidade e, 
consequentemente, com as trilhas mais secas, as caminhadas tornam-se mais seguras. O céu 
apresenta-se mais limpo e a temperatura média é mais agradável. A atividade de visitação é mais 
frequente na área da APA sobreposta pelo PEC. 

 

1.3 - HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E JUSTIFICATIVAS DE 

CRIAÇÃO 

O Item 2.2.2.1 deste plano de manejo (Módulo 2) apresenta uma síntese histórica do 

processo de ocupação da região da Costa Verde, da qual faz parte o município de 

abrangência da APAMAN, Mangaratiba. Neste tópico apresentam-se alguns dos elementos 

históricos regionais que contribuíram para a criação da UC. 

A APA de Mangaratiba está inserida em uma região que abriga uma rica e diversa história, 

construída antes mesmo da chegada do colonizador europeu e que sintetiza os grandes ciclos 

econômicos brasileiros, marcados pela alternância entre a pujança e a depressão, a 

estruturação, desestruturação e reestruturação das formas e funções do território e, 

sobretudo, da utilização de seus recursos naturais. Sua geografia, marcada por um litoral 

recortado e de águas calmas, com boa oferta de água doce, terras cultiváveis e grande 

diversidade de recursos naturais, favoreceu o estabelecimento e a conexão de núcleos de 
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povoamento, embriões das futuras vilas e cidades, vinculados a atividades produtivas e 

comerciais que atendiam às demandas do mercado externo. 

O primeiro ciclo é representado pela exploração desmedida dos recursos naturais, sobretudo 

o pau-brasil (Caesalpinia echinata), no século XVI. Pode-se considerar que os primeiros 

grandes impactos ambientais à Mata Atlântica resultaram do modelo predatório de extração 

vegetal. 

Ainda no século XVI e ao longo do século XVII, foi estabelecido o ciclo da cana-de-açúcar e 

do café na região. Dos ciclos econômicos, o da monocultura cafeeira foi, possivelmente, o que 

mais marcou a paisagem, na medida em que dinamizou a atividade comercial, incrementou a 

economia, consolidou e estimulou a ocupação e provocou profundas alterações nos sistemas 

naturais da Serra do Mar. A força econômica do café tinha como principal vetor a produção 

cafeeira do Vale do Paraíba e o escoamento, por meio dos caminhos de tropeiros, de parte da 

produção pelo porto de Mangaratiba. Além dessa, o tráfico negreiro e o escoamento de ouro 

contribuíram para o enriquecimento da região.  

A segunda metade do século XIX é marcada pelo declínio econômico de toda a região, 

resultado da falência do modelo da economia cafeeira ali praticada. O período de expansão e 

dinamismo da economia perde força, dando lugar a uma fase de decadência e estagnação, 

relacionada a novas rotas de escoamento da produção cafeeira, à proibição do tráfico de 

negros escravizados e à abolição da escravatura, resultando na estagnação econômica, no 

esvaziamento político, no decréscimo populacional e no isolamento geográfico. Em 

Mangaratiba, seus principais núcleos populacionais transformam-se em “cidades-fantasma”. 

Ao mesmo tempo, esse período de estagnação e isolamento favoreceu uma sutil recuperação 

e relativa conservação ambiental e, em grande medida, contribuiu para a formação do 

patrimônio histórico e cultural atual. 

Tal situação persistiu até a primeira década do século XX, quando um novo ciclo de 

crescimento econômico, desenvolvimento social e de ocupação e reordenação territorial, 

estimulado pela intervenção estatal, contribuiu para a dinamização da região. Os principais 

vetores foram as linhas férreas, durante a metade desse século, e o desenvolvimentismo 

baseado no transporte rodoviário, principalmente a partir da segunda metade do século. 

Nesse período, os recursos naturais do território, que já haviam sido explorados de forma 

predatória, passaram por uma sobre-exploração na medida em que a economia era reativada 

em função da produção de lenha e carvão, produtos que dependem do uso intensivo da 

vegetação, além do cultivo de bananas. Paralelamente, a economia experimentava um 

desenvolvimento com base no turismo sazonal, com a construção de casas de veraneio ao 

longo da linha férrea e, posteriormente, com loteamentos imobiliários, na década de 1940. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia
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O grande contingente demográfico atraído pelos investimentos em infraestrutura, indústria, 

expansão imobiliária, turismo e atividades agrícolas, resultou em pressões sobre os recursos 

ambientais da atual região da Costa Verde, com reflexos em Mangaratiba. Destaca-se que a 

falta de planejamento urbano contribuiu sobremaneira para o aumento da pressão sobre 

esses recursos. 

No início do século XXI os novos investimentos vêm provocando um novo ciclo de 

crescimento econômico e demográfico que tende a resultar em maiores pressões sobre as 

bordas dos remanescentes florestais localizados nessa região, pondo em risco não apenas a 

integridade dos sistemas geobiofísicos, mas podendo interferir na capacidade de manutenção 

do abastecimento de água para as cidades do entorno e de parte da região metropolitana, em 

seus diversos tipos de usos. 

Deve-se considerar que o município de Mangaratiba está localizado a meio caminho dos dois 

grandes vetores de desenvolvimento urbano-industrial que atuam na região: o de expansão 

urbano-industrial de Itaguaí, com sua infraestrutura portuária, de estaleiros e indústrias (LLX, 

EBN-Marinha do Brasil, CSA, Vale, entre outras), e, mais recentemente, com a construção do 

Arco Viário Metropolitano, que integrará o Porto de Itaguaí, nessa região, ao Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) por um acesso expresso. Esse vetor é fator de 

atração de trabalhadores que demandam equipamentos urbanos e residências, e tende a 

expandir-se no sentido Itaguaí-Mangaratiba (leste-oeste). 

O segundo vetor ocorre no sentido Angra dos Reis-Mangaratiba (oeste-leste) e está 

relacionado com a retomada do investimento em infraestrutura portuária, energética (Usina de 

Angra 3), construção naval e empreendimentos imobiliários e turísticos.  

À época da criação da APA de Mangaratiba, as motivações que precederam seu Ato de 

Criação estavam relacionadas com a necessidade de preservação da floresta pluvial tropical 

litorânea e dos manguezais existentes, tanto na necessidade da manutenção dessa 

vegetação como elemento de controle natural da erosão e de manutenção da taxa de 

produtividade das águas litorâneas, como protetora dos mananciais existentes. 

Complementarmente, também motivaram sua criação a presença de monumentos e de sítios 

históricos e arqueológicos, os obstáculos legais e naturais à ocupação e o reconhecimento do 

bioma como Reserva da Biosfera pela Unesco. 

Atualmente, os vetores de expansão anteriormente descritos tendem a pressionar os recursos 

naturais e o solo urbano do município de Mangaratiba na medida em que este se apresenta 

como alternativa de local de residência para o corpo de trabalhadores tanto da construção 

como da operação dos projetos de empreendimentos. Há de se considerar, também, que 

existe a atração de populações em busca de emprego na região, o que aumenta as pressões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Itagua%C3%AD
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sobre a ocupação do solo e os serviços públicos, nem sempre preparados ou planejados para 

receber contingentes populacionais extraordinários.  

A efetiva preservação dos recursos naturais e a orientação ao uso e ocupação da área da 

APA, associada à conservação e preservação dos recursos do Parque Estadual Cunhambebe 

é de vital importância, uma vez que concentra grande parte das nascentes que fornecem ou 

podem passar a fornecer água potável às populações e atividades econômicas locais, além 

de potencializar a economia que gira em torno das atividades turísticas. 

Com relação ao abastecimento, a importância da APA para a conservação dos recursos 

hídricos é inerente à própria capacidade dos serviços públicos municipais do entorno de 

garantir a provisão de água. O município de Mangaratiba é abastecido pela água oriunda dos 

sistemas Serra do Piloto, Muriqui e Itinguçu, captadas, respectivamente, nos rios do Saco, da 

Prata (Mangaratiba) e Itinguçu (Itaguaí). Também contribuem para o abastecimento os rios 

Ingaíba, Três Orelhas, do Patrimônio e Saí (Mangaratiba). 

Deve-se considerar, ainda, que a potencial situação de escassez hídrica do estado, associada 

com a crescente demanda por esse recurso nas áreas mais densamente povoadas e a 

tendência de aumento dos custos de produção de “água limpa” fazem com que as pequenas e 

médias bacias hidrográficas, cujas nascentes se encontram na APA, consolidem-se como as 

principais opções de abastecimento para os núcleos urbanos de seu entorno que, em um 

futuro próximo, podem mesmo requerer a ampliação dos sistemas de captação existentes.  

1.4 - ENQUADRAMENTO LEGAL 

Enumeram-se as principais leis, decretos e resoluções, em âmbito federal e estadual, que 

versam sobre a criação, classificação e objetivos do estabelecimento de unidades de 

conservação e que estão direta ou indiretamente relacionados com a gestão ambiental da 

APA de Mangaratiba, além de legislação complementar.  

1.4.1 - Legislação federal 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 - Capítulo VI - 

do Meio Ambiente: art. 225. 

Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 – Dispõe sobre a proteção à fauna. 

Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – Dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas 

de proteção ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.  
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Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989 – Altera a redação das leis nº 6.938/1981, nº 

7.735/1989 e nº 6.803/1980. 

Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR) e dá outras providências. 

Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas 

- ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC). 

Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 

produção sustentável. 

Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera 

as leis nº 6.938/1981, nº 9.393/1996 e nº 11.428/2006; revoga as leis nº 4.771/1965 e nº 

7.754/1989; revoga a Medida Provisória nº 2.166/1967 e dá outras providências. 

Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 – Decreta o Código de Águas. 

Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 – Regulamenta as leis nº 6.902/1981 e nº 

6.938/1981 e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 – Regulamenta artigos da Lei nº 9.985/2000, 

como da criação de UC, do mosaico de UC, plano de manejo, Conselho, gestão 

compartilhada, autorização para exploração de bens e serviços e compensação por impacto 

ambiental, entre outras. 
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Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006 – Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 – Regulamenta dispositivos da Lei nº 

11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 

Atlântica.  

Resolução nº 6, de 04 de maio de 1994 - Estabelece definições e parâmetros mensuráveis 

para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. 

Resolução nº 9, de 24 de outubro de 1996 – Define “corredor de vegetação entre 

remanescentes” como área de trânsito para a fauna. 

Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Definições e procedimentos relacionados 

ao licenciamento ambiental.  

Resolução nº 303, de 20 de março de 2002 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites 

de áreas de preservação permanente. 

Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. 

Resolução nº 371, de 5 de abril de 2006 – Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para 

o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas. 

Resolução nº 422, de 23 de março de 2010 – Estabelece as diretrizes para campanhas, 

ações e projetos de educação ambiental, conforme a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. 

Resolução nº 425, de 25 de maio de 2010 – Dispõe sobre os critérios para caracterização de 

atividades e empreendimentos rurais como de interesse social para fins de produção, 

intervenção e recuperação de áreas de preservação permanente (APPs) e outras de uso 

limitado. 

Resolução nº 428, de 17 de dezembro de 2010 – Dispõe, no âmbito do licenciamento 

ambiental, sobre a ciência, autorização e concessão de licença ambiental por parte do órgão 
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responsável pela administração da UC; revoga as resoluções Conama nº 10/1988, nº 

11/1987, nº 12/1988 e nº 13/1990; altera as resoluções nº 347/2004 e nº 378/2006. 

Resolução nº 429, de 28 de fevereiro de 2011 – Dispõe sobre metodologias de recuperação 

de áreas de preservação permanente (APPs). 

1.4.2 - Legislação estadual (Rio de Janeiro) 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989 – Capítulo VIII: Do 

Meio Ambiente. Artigos 261 ao 282. 

Lei nº 650, de 11 de janeiro de 1983 – Dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção 

das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.  

Lei nº 1.315, de 07 de junho de 1988 – Institui a Política Florestal do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 – Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei nº 3.443, de 14 de julho de 2000 – Estabelece a criação de conselhos gestores para as 

unidades de conservação estaduais. 

Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000 – Dispõe sobre as sanções administrativas 

derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. 

Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003 – Dispõe sobre a cobrança pela utilização de 

recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei nº 40.156, de 17 de outubro de 2006 – Estabelece os procedimentos para a 

regularização dos usos de água superficial e subterrânea. 

Decreto n° 9.802, de 12 de março de 1987 – Cria a APA de Mangaratiba. 

Decreto nº 40.744, de 25 de abril de 2007 – Dispõe sobre a organização, competência e 

funcionamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

Decreto nº 40.979, de 15 de outubro de 2007 – Define os parâmetros para o 

estabelecimento de estradas-parque no Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto n° 41.358, de 13 de junho de 2008 – Cria o Parque Estadual Cunhambebe e dá 

outras providências. 
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1.5 -  ORIGENS DO NOME MANGARATIBA 

No momento da chegada dos primeiros europeus ao que viria a ser o Estado do Rio de 

Janeiro, os índios viviam organizados em aldeias ou tabas, espalhadas por todo esse território.  

Os nomes das aldeias, topônimos indígenas, referiam-se a acidentes geográficos, 

denominações de animais, de plantas ou de elementos culturais. Diante da dificuldade de 

interpretar o significado desses nomes, houve muito de fantasia na identificação de sua 

procedência etimológica (FREIRE e MALHEIROS, 2010). Essas dificuldades de identificação, 

associadas a estudos etimológicos com resultados discutíveis muitas vezes tornam-se 

consenso e estabelecem-se como verdades nos meios de comunicação.  

É comum, no caso de Mangaratiba, encontrar 

infindáveis referências à abundância da flor (ou 

“umbigo”) da bananeira como a referência do tronco 

linguístico Tupi para a denominação do território do 

município (Figura 1.5-1). Entretanto, a dúvida sobre 

essa afirmação é lançada quando se constata que a 

bananeira, angiosperma do gênero Musa, é 

considerada exótica e originária do sudeste da Ásia. 

Dessa forma, não poderia fazer parte do vocabulário 

Tupi, por não ser conhecida pelos índios.  

Aparentemente, a indicação etimológica mais 

adequada para Mangaratiba seria mangará-tyba, o 

sítio dos mangarás, onde abundam mangarás (BRAGANÇA JUNIOR, 1992). O mangará é 

uma planta arácea (Calladium bicolor, var: vellosianum), bulbosa, muito apreciada devido à 

sua folhagem ornamental, apesar de ser tóxica, podendo provocar intensa ardência, 

inflamação e vermelhidão nos olhos, mucosa e pele. É nativa das regiões tropicais da América 

do Sul e prefere ambientes úmidos, sombreados e ricos em matéria orgânica, como vales 

alagados, típicos do município de Mangaratiba (Figura 1.5-2 e Figura 1.5-3).  

A planta também tem aplicações fitoterapêuticas: as folhas fervidas costumam ser utilizadas 

no tratamento de picadas de cobras pelas populações indígenas do rio Caura, Bolivar, 

Venezuela (CROAT, 1994 apud SCHNEIDER, 2006), assim como seu cozimento é utilizado 

contra o reumatismo quando aplicadas topicamente. Aquecidas e untadas com azeite, 

constituem calmantes para dores, sendo também úteis nas inflamações nevrálgicas e 

artríticas (PIO CORRÊA, 1926-1978 apud SCHNEIDER, 2006). As folhas verdes pulverizadas 

com óleo são usadas como curativo para dores de gota (PLOWMAN, 1969 apud 

SCHNEIDER, 2006). Em todas as aplicações, é requerido extremo cuidado no uso, devido à 

sua toxicidade. 

 
Figura 1.5-1 -  Mangará, ou “umbigo” da 

bananeira, comumente atribuído à 
linguística Tupi 
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Figura 1.5-2 - Espécie de mangará  
(Caladium bicolor) 

Fonte: https://sites.google.com/site/ biodiversidade 
catarinense/plantae/magnoliophyta/araceae/caladium-
bicolor 

Figura 1.5-3 - Variação de espécie  
de mangará 

Essas características fitoterápicas estariam mais associadas às práticas medicinais dos 

indígenas, repassadas para a medicina caseira por meio da miscigenação entre as diferentes 

raças que compuseram a população brasileira. Sendo assim, associar o topônimo ao vegetal 

mangará estaria mais próximo de uma representação etimológica do vocabulário Tupi, que 

tinha como representantes locais os índios Tupinambá.  

Alcoforado (1950) já encontrava essa dificuldade de definição etimológica para a palavra 

Mangaratiba. O autor diz, em seu livro “O Tupi na Geografia Fluminense”:  

(Mangaratiba é) município entre Angra dos Reis e Itaguaí, cuja cidade tem o 

mesmo nome, na parte sul do estado. Bahia, em frente à cidade. Serra do 

mesmo município. Para o senhor Macedo Soares Mangaratiba é abundância 

de mangarás, uma planta que hoje desapareceu inteiramente das nossas 

florestas. Porém mangará é a tubera de que nascem certas plantas do Brasil. 

E há o mangará da banana, ponta terminal da enflorescência desta planta. 

Não encontrei a etmologia tupi. Mangaratiba é abundância de mangarás. Mas 

tratar-se-á do tubérculo ou da parte terminal do cacho da bananeira (pp.: 50). 

Assim, a origem do nome APA de Mangaratiba, embora tenha sido motivada por uma 

homenagem ao município homônimo, remete às tradições indígenas, à farmacopéia brasileira 

e ao popular fruto da bananeira. 
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MÓDULO 2 - CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE REGIONAL 

2.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

A área da APA de Mangaratiba está localizada na região Sudeste do Brasil, na zona 

intertropical da região sul fluminense, abrangendo uma porção da Serra do Mar, situando-se 

no grande conjunto florestal extra-amazônico da Mata Atlântica, complexo ambiental 

caracterizado pelas formações de floresta tropical pluvial, especialmente a floresta ombrófila 

densa. 

A Mata Atlântica já foi um dos mais ricos e variados conjuntos florestais pluviais da América 

do Sul e do mundo, mas atualmente é reconhecida como o bioma brasileiro mais 

descaracterizado, embora ainda mantenha níveis de biodiversidade altíssimos. A 

responsabilidade pelas atuais condições desse bioma remete aos primórdios da colonização 

no Brasil, passando pelos ciclos de desenvolvimento do país ― sob um modelo 

predominantemente agroexportador ― que incentivaram a ocupação destruidora do ambiente.  

2.1.1 - Contextualização internacional 

2.1.1.1 - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)1 

As Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e/ou marinhos reconhecidos 

pelo programa Man and Biosphere (MaB) da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como de fundamental importância para a conservação 

da biodiversidade e o estabelecimento de padrões de desenvolvimento sustentável em nível 

mundial. Compõe uma rede mundial de áreas voltadas à pesquisa cooperativa, à conservação 

do patrimônio natural e cultural e à promoção do desenvolvimento sustentável. Sua definição 

serve como espacialização da experimentação e demonstração dessas práticas. 

O Programa Homem e Biosfera (MaB), criado em 1968 pela Unesco e lançado em 1971, 

fundamenta-se na cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e 

seu meio e tem como meta o entendimento e repercussões dos mecanismos dessa 

convivência em todas as situações bioclimáticas e geográficas da biosfera. 

As reservas da biosfera devem cumprir de forma integrada três funções: 

 contribuir para conservação da biodiversidade, incluindo os ecossistemas, espécies e 

variedades, bem como as paisagens onde se inserem;  

                                                

1
 Informações disponíveis em http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp 
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 fomentar o desenvolvimento econômico, tornando-o sustentável do ponto de vista 

sociocultural e ecológico; 

 criar condições logísticas para a efetivação de projetos demonstrativos, para a 

produção e difusão do conhecimento e para a educação ambiental, bem como para as 

pesquisas científicas e o monitoramento nos campos da conservação e do 

desenvolvimento sustentável. 

No âmbito nacional, o Programa MaB é coordenado pela Comissão Brasileira do Programa 

Homem Biosfera (COBRAMaB), vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). O Brasil 

possui sete reservas da biosfera: Mata Atlântica, Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, 

Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia Central e Serra do Espinhaço, que formam a Rede 

Brasileira de Reservas da Biosfera. Estão regulamentadas pelo SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000), de acordo com o disposto no Capítulo VI desta lei e pelo capítulo XI do 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. A Mata Atlântica é definida pela Lei nº 11.428, de 

22/12/2006, conforme ilustra a Figura 2.1-1. 

A APA de Mangaratiba, que tem 62,24% de sua área em interseção com a área do Parque 

Estadual Cunhambebe, está inserida no contexto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(RBMA), criada em 1991 e reconhecida pela Unesco em seis fases sucessivas, entre 1991 e 

2009. É a maior reserva da biosfera em área florestada do planeta, com cerca de 35 milhões 

de hectares, abrangendo áreas de 15 dos 17 estados brasileiros e de mais de 1.000 dos 

3.400 municípios englobados originalmente pelo Domínio Mata Atlântica (DMA).  

 
Figura 2.1-1 - Área da Mata Atlântica segundo a Lei n° 11.428/2006 
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No Estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento da reserva da biosfera ocorreu em duas 

fases: na fase I, em meados de 1991, os parques nacionais da Tijuca e da Serra dos Órgãos 

e a Reserva Biológica do Tinguá (RAMBALDI et al., 2002); na fase II, 1992, a ampliação para 

uma área aproximada de 1.847.000 hectares, ou cerca de 42% do território fluminense (idem). 

A institucionalização da RBMA representa possibilidade de executar a estratégia de 

integração das iniciativas conservacionistas na forma de um corredor florestal da Serra do 

Mar, que se estende de forma quase contínua, desde Paraty até o Parque Estadual do 

Desengano (RAMBALDI et al., 2002), transpondo os limites das próprias UCs. Esta medida 

está alinhada com as ações estratégicas territoriais para cumprimento da missão e objetivos 

da RBMA2 de abranger a maior parte dos remanescentes florestais, ecossistemas associados 

e áreas protegidas, a fim de atuar na escala do bioma; integrar instrumentos de ordenamento 

territorial voltados à conservação, a exemplo dos corredores ecológicos e dos mosaicos de 

áreas protegidas; e expandir-se em etapas, agregando novas áreas e parceiros. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Estadual nº 26.057, de 14 de 

março de 2000, criou o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/RJ, 

reestruturado pelo Decreto Estadual nº 42.151, de 01 de dezembro de 2009. Segundo esse 

decreto, o comitê possui as incumbências de orientar o poder público no estabelecimento de 

políticas públicas, diretrizes, normas e procedimentos para proteção e conservação da 

biodiversidade; promover a difusão dos conhecimentos tradicionais e científicos relativos ao 

uso, conservação e proteção dos recursos naturais; fomentar a gestão participativa; atuar em 

projetos voltados para a conservação do bioma; atuar como fórum de articulação entre 

setores governamentais e não governamentais e apontar áreas prioritárias e estratégias para 

implantação de reservas da biosfera. 

Para cumprir suas funções, as reservas da biosfera estabelecem o zoneamento de seu 

território
3
: 

 Zonas-núcleo: objetivam a conservação da biodiversidade e dos demais recursos 

naturais. São as áreas legalmente protegidas e delimitadas no território. 

1. Zona núcleo I: correspondem às áreas das unidades de conservação federais e 

estaduais, abrangendo os trechos mais preservados dos ecossistemas. Embora a 

APAMAN, por sua categoria de manejo, não tenha exatamente essa definição, grande 

parte de sua área (cerca de 62%) está em interseção com a área do PEC, UC de 

proteção integral. Tomando-se como referência as restrições de cada categoria, 

                                                

2
 Texto disponível em http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_estrategias.asp 

3
 Informações disponíveis em: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_04_form.asp. Acesso em 30/01/2012. 
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poderíamos dizer que essa área de interseção da APA vem a ser, de forma indireta, 

uma zona núcleo I. 

2. Zona núcleo II: áreas florestais bem preservadas que revestem trechos contínuos da 

Serra do Mar. Embora sejam protegidas, não foram transformadas em UC. 

 Zona de amortecimento e conectividade: objetiva atenuar os impactos ambientais 

negativos sobre as zonas-núcleo, conectá-las e promover a qualidade de vida das suas 

populações, especialmente as tradicionais. Nessa perspectiva, toda zona-núcleo deve 

ter uma zona de amortecimento. De modo geral, são áreas nas quais o uso do solo e 

demais atividades econômicas devem garantir a integridade dos ecossistemas 

circundados. Por suas características, a APA de Mangaratiba estaria inserida nessa 

categoria de zoneamento, entretanto, a sobreposição de cerca de 62% de sua área à 

área do PEC lhe confere características de zona-núcleo.  

 Zona de transição: destinam-se prioritariamente ao monitoramento, à educação 

ambiental e à integração da RBMA com seu entorno. 

O Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica também define áreas de 

investigação, monitoramento e educação ambiental, que podem ocorrer em todas as zonas, e 

têm por finalidade a realização de experimentos para a obtenção de melhores formas de 

manejo da flora, da fauna e das zonas de produção agropecuária, assim como o 

desenvolvimento de projetos modelos que objetivem o aprendizado e demonstração dos 

conceitos e funções da RBMA. Nelas devem ser incentivados projetos de recuperação da 

diversidade biológica e dos monumentos históricos, de agrossilvicultura, de turismo ecológico, 

de agricultura orgânica e de preservação das culturas tradicionais do estado (caiçaras e 

pequenos produtores rurais de zonas interioranas). 

A Figura 2.1-2 apresenta, ilustrativamente, a referência conceitual original das reservas da 

biosfera, inicialmente indicada pela Unesco. 
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Figura 2.1-2 - Ilustração idealizada de uma reserva da biosfera 

2.1.1.2 - Acordos internacionais - potencialidades 

Contribuições internacionais indicam a Mata Atlântica como uma das áreas prioritárias para a 

conservação ambiental em todo o mundo, a partir da aplicação do conceito de hotspots
4
 de 

biodiversidade (MYERS et al., 2000 apud ITPA, 2008). 

A expressividade e importância do bioma, seu estado de conservação e o valor estratégico da 

APA, como provedora de recursos hídricos para as populações locais, abrem a possibilidade 

do acesso dos gestores da UC às principais fontes de recursos para as áreas protegidas: os 

programas de empréstimo e cooperação internacional. A atuação no desenvolvimento de 

pesquisas técnico-científicas, no manejo de recursos e em programas de educação ambiental 

está prevista no conjunto da legislação que rege esse tipo de unidade de conservação. Dessa 

forma, a APA, em associação ao PEC, poderá estabelecer parcerias com instituições de 

pesquisa, ONGs ou agências internacionais que apoiem os programas a serem 

desenvolvidos, indicados nos planos setoriais (Módulo 5). 

Algumas das instituições, organismos ou ONGs internacionais que apresentam potencial para 

apoiar a APA, mesmo por meio do PEC, são: 

 World Wildlife Foundation-US - WWF  

 International Union for Conservation of Nature - IUCN 

 The Nature Conservancy - TNC 

                                                

4
 São áreas do planeta com significativa biodiversidade, elevada taxa de endemismo e com graves ameaças de 
degradação, também compreendidas como ecossistemas ou biomas que apresentam pelo menos 1.500 espécies 
de plantas endêmicas, tendo perdido mais de ¾ de sua vegetação original. 
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 National Geographic Society 

 National Science Fund - NSF 

 Smithsonian Institution - SI 

 República da Alemanha - PD/A 

 Embaixada Britânica no Brasil 

 Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional - USIA 

 universidades dedicadas à pesquisa científica, de diversos países, podem implementar 

ou apoiar programas de pesquisa, monitoramento e educação na APA. 

Há, no Brasil, compromissos e acordos com organismos internacionais que podem vir a ser 

potenciais fontes de apoio aos projetos e pesquisas científicas consideradas de fundamental 

importância para o conhecimento e a conservação dos recursos da APA, a manutenção e 

melhorias de sua qualidade ambiental e a transição para modelos de desenvolvimento de 

maior sustentabilidade econômica e cultural. Alguns desses acordos são listados a seguir. 

 Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais - PPG7: proposto na reunião 

do Grupo dos Sete países industrializados (G-7), em Houston, Texas (EUA), no ano de 

1990, foi aprovado pelo G-7 e pela Comissão Europeia em dezembro de 1991, sendo 

oficialmente lançado no Brasil em 1992. Sua missão é contribuir para a formulação e a 

implantação de políticas que resultem na conservação dos recursos naturais e na 

promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira e na Mata Atlântica5. 

Tem como objetivo implantar um modelo de desenvolvimento sustentável em florestas 

tropicais brasileiras, constituindo-se para tanto de um conjunto de projetos de execução 

integrada pelos governos federal, estaduais e municipais e a sociedade civil organizada, 

com o apoio técnico e financeiro internacional. O Subprograma Mata Atlântica teve seu 

início a partir da aprovação, na reunião dos participantes em outubro de 1999, do Plano 

de Ação da Mata Atlântica. Desse, resultou o Projeto Piloto Corredor Ecológico, como 

iniciativa para a conservação da biodiversidade das florestas tropicais, que abrange o 

Corredor Central da Mata Atlântica.  

 Critical Ecosystem Partnership Fund - CEPF: fundo de parceria para ecossistemas 

críticos, vem a ser uma importante iniciativa para o hotspot da Mata Atlântica, uma vez 

que conta com um investimento planejado da ordem de U$ 150 milhões para a 

conservação dos hotspots de biodiversidade mundiais. Este fundo é fruto de uma 

aliança entre a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Fundo Global para o Meio 

                                                

5
 Disponível em: http://www.mma.gov.br/ppg7/ 
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Ambiente, a Conservação Internacional (CI), o Banco Mundial (BIRD), a Fundação 

MacArthur e o Governo do Japão. 

Para a Mata Atlântica, os recursos e esforços estão direcionados para os corredores de 

biodiversidade Central e da Serra do Mar na Mata Atlântica. Os recursos visam aumentar o 

número e o tamanho das áreas de conservação, bem como aperfeiçoar o manejo nestes 

corredores, complementando os esforços do PPG-7 no Programa Piloto Internacional de 

Conservação das Florestas Tropicais no Brasil. 

As linhas de ação são direcionadas para o incentivo das iniciativas de manejo da paisagem 

lideradas pela sociedade civil, para a melhoria da gestão das unidades de conservação 

públicas, a elevação do número de áreas privadas protegidas e a criação de um fundo de 

ação para a identificação de espécies e habitats críticos
6
. 

 Projeto de Proteção à Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro - PPMA-RJ: 

acordo de cooperação entre os governos do Brasil e Alemanha, por meio do Banco 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), agente financiador do Ministério de Cooperação 

Internacional da Alemanha (BMZ). Ao longo dos quatro anos de duração, de abril de 

2005 a março de 2009, visou o intercâmbio técnico, científico e financeiro a fim de 

diminuir a taxa de redução da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, apoiando 

técnica e financeiramente o planejamento e a implementação de ações estruturantes 

duradouras que garantam a proteção dos remanescentes florestais.  

As ações do PPMA/RJ estiveram focadas em cinco componentes interdependentes e 

complementares: (1) implantação de unidades de conservação e seus entornos; (2) 

prevenção e controle de incêndios florestais no estado; (3) monitoramento, controle e 

fiscalização florestal do estado; (4) estudos adicionais, planejamento e capacitação; e (5) 

gestão de projeto (coordenação, monitoramento e avaliação).  

Além dessas potenciais fontes de financiamento/cooperação, outras agências 

internacionais atuam nas atividades de cooperação bilateral e multilateral, amparadas nos 

acordos de cooperação científica e tecnológica assinados pelo governo brasileiro, muitos 

com relação direta com a conservação ambiental em unidades de conservação. Dentre 

elas destacam-se: 

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD: opera seus fundos 

com países em desenvolvimento (ou emergentes), ajudando-os em programa de 

cooperação mútua. No Brasil, vem atuando em programas no âmbito do Acordo Básico 

em Assistência Técnica entre o Governo Brasileiro e as Nações Unidas
7
. 

                                                

6
 Disponível em: http://www.cepf.net/Pages/default.aspx 

7
 Disponível em: http://www.undp.org 
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 Banco Mundial - BIRD: um dos principais organismos de cooperação multilateral 

internacional de financiamento do desenvolvimento social e econômico. A atuação no 

Brasil é voltada a assistência em cinco áreas: redução direcionada da pobreza, ajuste 

fiscal sustentável, retomada do crescimento, crescente efetividade do desenvolvimento 

e melhor administração dos ativos ambientais
8
. 

 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: uma das principais fontes de 

financiamento multilateral para projetos de desenvolvimento econômico, social e 

institucional na América Latina e no Caribe. Atua por meio de concessão de 

empréstimos e assistência técnica, utilizando capital fornecido por seus países 

membros, bem como recursos obtidos nos mercados mundiais de capital mediante 

emissão de obrigações
9
. 

 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA: atua na prestação 

de serviços ao meio ambiente, particularmente na difusão das preocupações ambientais 

dentro da comunidade internacional
10

. 

 Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional: agência 

estadunidense que fornece assistência técnica e financeira nas seguintes áreas: 

crescimento econômico e desenvolvimento agrícola, meio ambiente, educação e 

treinamento, assistência humanitária, saúde e nutrição, democracia e governabilidade. 

No Brasil, apoia ações nas áreas de mudanças climáticas, meio ambiente, saúde e uso 

de energia eficiente e limpa
11

. 

2.1.2 - Contextualização federal 

2.1.2.1 - A APA de Mangaratiba e o cenário ambiental federal 

No Brasil, convencionou-se denominar as áreas protegidas, ou os espaços territoriais 

demarcados e com funções de conservação ou preservação dos recursos naturais e/ou 

culturais, como unidades de conservação, tal como definido na Lei Federal nº 9.985/200012. 

Independentemente das questões conceituais, sua criação é considerada a principal 

estratégia de controle e gestão do território, na medida em que sua implantação pressupõe o 

estabelecimento de limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos (MEDEIROS, 2006). 

                                                

8
 Disponível em: http://www.worldbank.org 

9
 Disponível em: http://www.iadb.org 

10
 Disponível em: http://www.unep.org 

11
 Disponível em: http://www.usaid.gov/our_work/environment/ 

12
 Art. 2

o
, I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. 
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A evolução das tipologias de áreas protegidas no Brasil está diretamente relacionada com a 

evolução do direito ambiental brasileiro. Numa perspectiva histórica, pode-se considerar que 

os primeiros dispositivos jurídicos brasileiros previam a proteção legal ao meio ambiente, 

ainda que na prática as punições ocorressem quando a degradação ambiental de recursos 

estratégicos, como a água e a madeira, prejudicasse os interesses da Coroa (FARIAS, 2006; 

MEDEIROS, 2006). Como exemplo, pode-se citar o caso da Floresta da Tijuca no século XIX, 

em que a ação devastadora do cultivo do café comprometeu os estoques hídricos para 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.   

No início do século XX começa a imposição de controle legal às atividades exploratórias dos 

recursos naturais, regido pelo utilitarismo de que só se tutelava o recurso ambiental que 

tivesse valoração econômica (FARIAS, 2006). Ao tratar a questão da proteção da natureza 

como responsabilidade da União e dos estados, a Constituição de 1934 outorgava à natureza 

um novo valor, a qual passava a ser considerada patrimônio nacional a ser preservado. As 

diferentes leis que passaram a reger os recursos ambientais (água, fauna e flora) definiram, 

de modo geral, as bases para a proteção dos principais ecossistemas naturais do país, 

criando as condições para a instituição de um regime diferenciado de proteção e gestão de 

parcelas do território brasileiro (MEDEIROS, 2006). Nesse período foram criados os parques 

nacionais de Itatiaia, Iguaçu e da Serra dos Órgãos, além das florestas nacionais de Araripe-

Apodi e de Caxinauã.  

A segunda metade do século XX foi marcada pela edição de normas com maiores referências 

às questões ambientais propriamente ditas, tendo a legislação ambiental o objetivo de 

viabilizar a regulação administrativa centralizada dos recursos ambientais como tarefa da 

União (NEDER, 2002 apud FARIAS, 2006). Nesse período, que compreende desde a 

segunda metade da década de 1960 até a década de 1990, com extensão até o ano 2000, 

foram instituídas diversas tipologias de áreas protegidas, muito embora dispersas em 

diferentes instrumentos legais e sob gestão de duas estruturas com atribuições similares, mas 

pouca integração: o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF (1967) e a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA (1973).  

Como resultado, foram criadas, como diferentes tipologias, as florestas nacionais, os parques 

nacionais, as áreas de proteção ambiental, as reservas ecológicas, as estações ecológicas, 

as terras indígenas, as reservas biológicas, áreas de relevante interesse ecológico, reservas 

particulares do patrimônio natural e parques de caça federais.  

Somente a partir do ano 2000, com o estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/2000), foram estabelecidos critérios mais objetivos para a 

criação e gestão de algumas das principais tipologias e categorias de áreas protegidas. 
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Com a incorporação dos diversos instrumentos legais ao SNUC (a ser tratado no item 2.1.2.2) 

e com a perspectiva de uma nova fase de reconhecimento do meio ambiente como um todo 

integrado, em que cada uma de suas partes é interdependente das outras, foram definidas as 

principais tipologias e categorias de unidades de conservação, indicadas no Quadro 2.1-1. 

Quadro 2.1-1 - Tipologias e categorias de UC previstas no SNUC 

Tipologias Categorias 

Unidades de 
proteção integral 

Estação ecológica; reserva biológica; parque nacional; monumento natural; 
refúgio de vida silvestre. 

Unidades de uso 
sustentável 

Área de proteção ambiental; área de relevante interesse ecológico; floresta 
nacional; reserva extrativista; reserva de fauna; reserva de 
desenvolvimento sustentável; reserva particular do patrimônio natural*. 

* No Estado do Rio de Janeiro as RPPNs são categorizadas como de proteção integral. 

No Brasil, no período entre 1937, ano da criação da primeira UC federal (Parna Itatiaia) até 

1999, haviam sido criadas 182 unidades de conservação, sendo 90 de proteção integral e 92 

de uso sustentável. Já no período compreendido entre 2000 e 2012, foram criadas 130 UCs 

federais, sendo 49 de proteção integral e 81 de uso sustentável. Os dois períodos totalizam 

312 UCs, distribuídas em sete biomas brasileiros, protegendo uma área total aproximada de 

75.141.143 ha
13

, que representa cerca de 6,2% do território desses biomas (Quadro 2.1-2).  

Quadro 2.1-2 - Distribuição das UCs federais por biomas, área e percentual protegido (2012) 

Biomas Tipologia 
Área da 
tipologia 

Nº de UC 
por bioma 

Área total (ha) do 
bioma 

Bioma 
ocupado por 
UC Federal 

(%) 

AMAZÔNIA  Total 58.814.268,74 106 418.247.341,76 14,1 

  Uso sustentável 29.908.417,11 70     

  Proteção integral 28.905.851,63 36     

CAATINGA Total 4.001.051,97 24 82.652.444,73 4,8 

  Uso sustentável 2.692.183,02 11     

  Proteção integral 1.308.868,96 13     

CERRADO Total 5.254.867,58 42 203.938.689,14 2,6 

  Uso sustentável 1.605.875,43 22     

  Proteção integral 3.648.992,15 20     

MARINHO 
COSTEIRO 

  

Total 3.596.210,61 59 355.579.637,24 1 

Uso sustentável 2.420.609,30 36     

Proteção integral 1.175.601,31 23     

PAMPA Total 319.782,68 2 17.776.719,12 1,8 

  Uso sustentável 319.782,68 2     

                                                

13
 Desconsiderando sobreposições entre tipologias. 
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Biomas Tipologia 
Área da 
tipologia 

Nº de UC 
por bioma 

Área total (ha) do 
bioma 

Bioma 
ocupado por 
UC Federal 

(%) 

PANTANAL Total 147.161,35 2 15.131.386,53 1 

  Proteção integral 147.161,35 2     

MATA ATLÂNTICA 

  

  

Total 3.007.800,04 77 110.614.144,55 2,7 

Uso sustentável 1.973.061,29 32     

Proteção integral 1.034.738,75 45     

Total geral 
 

75.141.142,97 312 1.203.940.363,08 6,2 

Fonte: adaptado de ICMBio , 2012
14

 

A APAMAN está totalmente inserida no bioma da Mata Atlântica, segundo o Mapa de Biomas 

do Brasil do Siscom/Ibama (2004), apresentado na Figura 2.1-3. Sua cobertura vegetal 

predominante, inserida no contexto das florestas pluviais tropicais, é característica da região 

fitoecológica da floresta pluvial tropical atlântica, ou ombrófila densa, variando entre 

submontana e montana, além de áreas de manguezais.  

 

Figura 2.1-3 - Mapa dos biomas brasileiros 

Fonte: Siscom/Ibama
15

  

O bioma da Mata Atlântica, com área aproximada de 110.614.144,5 ha, conta atualmente com 

77 unidades de conservação federais. Dessas, 29 foram criadas entre os anos de 2000 e 

                                                

14
 Informações disponíveis em: http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/downloads.html. Acesso em 
15/09/2012. 

15
 Disponível em: http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/. Acesso em 25/07/2012. O bioma “Marinho Costeiro” 

não está representado pelo Siscom. 
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2012, sendo 9 de uso sustentável e 20 de proteção integral. As áreas protegidas por categoria 

estão apresentadas no Quadro 2.1-3. 

Quadro 2.1-3 - Categorias, tipologias e percentual de área protegida por UCs federais na Mata Atlântica 

Categoria Tipologia 
Área da 

categoria 
Nº de UC 

Área total 
das UCs 

Área do bioma 
protegida por UC 

federal (%) 

Esec Proteção integral 19.655,63 4 

1.034.738,75 1,78 

MN  Proteção integral 17.443,43 1 

Parna Proteção integral 738.032,80 21 

Rebio Proteção integral 203.666,86 15 

Revis  Proteção integral 55.940,03 4 

APA  Uso sustentável 1.938.178,91 5 

1.973.061,29 0,93 
Arie Uso sustentável 6.733,27 5 

Flona Uso sustentável 26.971,31 21 

Resex Uso sustentável 1.177,80 1 

Totais: Bioma Mata Atlântica 77 3.007.800,04 2,7 

Fonte: adaptado de ICMBio , 2012
16 

Algumas das principais qualidades da Mata Atlântica são a grande biodiversidade de 

espécies, entre as maiores do mundo, e o alto grau de endemismo, mesmo sujeita às práticas 

ambientais de modelos econômico-produtivos que, ao longo do tempo, limitaram sua área a 

menos de 8% dos 1.106 km² (ICMBio
17

) originais. Mesmo nessa situação geral e com as 

fitofisionomias muitas vezes mal conservadas e, em alguns casos, quase extintas, a Mata 

Atlântica ainda é um conjunto florestal complexo e rico, sendo considerada um dos hotspots 

da biodiversidade mundial e prioritária para a conservação no âmbito global.  

A proteção e conservação dos remanescentes da Mata Atlântica conta também com o modelo 

de gestão integrada das unidades de conservação, denominado Mosaico de Unidades de 

Conservação e Áreas Protegidas, previsto na Lei nº 9.985/2000 (SNUC) e regulamentado pelo 

Decreto nº 4.340/2002. De acordo com essa lei,  

quando existir um conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, 

constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser 

feita de forma integrada e participativa, considerando-se os 

seus distintos objetivos de conservação, de forma a 

compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional. (Art. 26 da Lei nº 9.985/2000) 

                                                

16
 Informações disponíveis em http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/downloads.html. Acesso em 
15/09/2012. 

17
 De acordo com as metodologias aplicadas, a área original do bioma pode variar. Para o IBGE, seriam 
1.110 km

2
; para a RBMA, 1.306 km

2
e para o ICMBio  1.106 km². Optou-se pela área definida pelo ICMBio , pois 

todos os cálculos de categorias nela se baseiam. 
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Os mosaicos têm por objetivo a compatibilização, aperfeiçoamento e integração das 

atividades desenvolvidas em cada UC, visando os usos nas fronteiras entre unidades, a 

fiscalização compartilhada, o monitoramento e avaliação dos planos de manejo, a pesquisa 

científica, a alocação de recursos da compensação ambiental e o estreitamento de relações 

com as populações residentes nas regiões de mosaicos.  

Nesse contexto, a APAMAN contribui para a conexão entre as zonas-núcleo da região e entre 

os mosaicos da Serra da Bocaina, reconhecido pela Portaria do MMA nº 349/2006 (Figura 

2.1-4), e da Mata Atlântica Central Fluminense, reconhecido pela Portaria do MMA nº 

350/2006 (Figura 2.1-5), potencializando a consolidação do Corredor Ecológico Tinguá-

Bocaina (Figura 2.1-6), área que se encontra em processo de formação e fortalecimento, para 

futuro reconhecimento como mosaico. 

 

Figura 2.1-4 - Ilustração do Mosaico da Serra da Bocaina 

Fonte: Mosaico Bocaina (http://www.bocaina.org.br) 

Nota: Os quilombos pertencentes ao Mosaico Bocaina não estão representados. 
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Figura 2.1-5 - Ilustração do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense  

Fonte: ICMBio/COMOC (http://www.icmbio.gov.br) 

 

 

Figura 2.1-6 - Ilustração do Corredor Tinguá-Bocaina 

Fonte: ITPA (www.itpa.org.br) 
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2.1.2.2 - A APA de Mangaratiba e o SNUC 

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 225, parágrafo primeiro, inciso III, 

estabelece que, para assegurar a efetividade do direito ao “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (grifo nosso), 

o poder público fica incumbido de definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a modificação e a 

extinção somente permitidas através de lei. Foi por meio desse artigo que se criaram as 

condições para o estabelecimento de sistemas de unidades de conservação, amparados por 

um regime jurídico de interesse público. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), criada no âmbito da Conferência das 

Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUMA), no Rio de Janeiro, em 1992, 

preconiza a existência de estratégias internacionais e nacionais que enquadrem a adoção de 

medidas destinadas a promover a conservação da natureza e a utilização sustentável da 

biodiversidade, frente ao agravamento da redução ou perda da biodiversidade em escala 

global. Uma das principais medidas, em curto prazo, seria o estabelecimento de áreas 

(protegidas ou não) onde devam ser tomadas medidas especiais para a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e 

equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos, os três objetivos 

principais adotados pela CDB.  

Nesse contexto, a Lei do SNUC institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 

vem a auxiliar o ordenamento das inúmeras leis dispostas sobre as diversas categorias de 

manejo, como também vem a definir critérios e normas para o estabelecimento e gestão das 

áreas protegidas, sejam estas federais, estaduais ou municipais em todo o território nacional. 

Nessa linha, o SNUC caracteriza unidades de conservação como espaços territoriais e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e com limites 

definidos, sob regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas 

de proteção (CRAVEIRO, 2008). 

Alguns dos avanços dessa lei foram apontados por Clayton Ferreira Lino (in RBMA, 2004), 

tais como: 

 a exigência de elaboração de planos de manejo em um prazo de cinco anos; 

 a participação das populações locais na criação, planejamento e gestão das UCs; 

 o reconhecimento da existência de populações tradicionais nas UCs, o respeito aos 

seus direitos de cidadania e a percepção de seu potencial como aliadas no projeto de 

conservação da natureza; 
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 a exigência da criação de conselhos consultivos ou deliberativos; 

 a reafirmação de que os danos ambientais devem ter compensação financeira e 

ambiental compatíveis; 

 a extensão do princípio do usuário-pagador às UCs, assegurando-se o pagamento de 

servidão de passagem e de serviços públicos e outros; 

 consolidação dos corredores e mosaicos ecológicos e zonas de amortecimento como 

elementos que possibilitam maior inserção das unidades no contexto regional; 

 fortalecimento da gestão integrada e participativa e sua contribuição para a inserção das 

UCs como instrumento de ordenamento territorial; 

 a criação da figura do mosaico de unidades de conservação; 

 estímulo à conservação em um sistema público descentralizado.  

 Também cita algumas inovações relacionadas à criação e gestão das UCs, o que 

democratizaria o processo: 

 possibilidade de as organizações sociais de interesse público (OSCIP) participarem 

diretamente da gestão das unidades públicas; 

 reconhecimento da existência de conflitos de uso e superposições entre as áreas das 

UCs e áreas de outros tipos de reservas (indígenas, quilombolas etc.); 

 a exigência de elaboração do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.  

Alguns avanços foram apontados pelo Ministério do Meio Ambiente, por ocasião da 

regulamentação da Lei do SNUC, em 22 de agosto de 2002, pelo Decreto nº 4.340 (idem, 

2004): 

 estabelecimento de consulta pública, prévia à criação de UCs;  

 definição das atribuições dos conselhos consultivo e deliberativo;  

 definição dos critérios para a gestão compartilhada com OSCIPs;  

 definição de dispositivos claros e objetivos para a relação com as populações residentes 

em unidades de conservação de proteção integral, quando de sua criação, assegurando 

os seus direitos; 

 explicitação das regras para aplicação dos recursos advindos de compensação dos 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, facilitando o uso deste instrumento 

na implantação e consolidação das unidades de conservação. 

O sistema está constituído pelo conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais pertencentes a diferentes grupos, sob diversas categorias de manejo e que 

diferem quanto aos seus objetivos, que poderão ter maior ou menor significado para a 
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preservação dos ecossistemas naturais, mas que contribuem para que os objetivos nacionais 

de conservação sejam atingidos (FISHER e ARRUDA, 2005; CRAVEIRO, 2008). Dois grupos 

definem as formas de atendimento aos objetivos propostos:  

 Unidades de proteção integral: preservar os recursos naturais, sendo admitido apenas o 

uso indireto, para fins de atividades educacionais, científicas e/ou recreativas. 

 Unidades de uso sustentável: compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais.  

O Estado do Rio de Janeiro toma como referência para a escolha de áreas, adequação de 

objetivos, definição de classes e parâmetros de implementação para a efetividade dos 

objetivos conservacionistas as indicações de ordenamento contidas na Lei do SNUC e suas 

regulamentações (INEA, 2010). 

No Brasil, a origem da categoria Área de Proteção Ambiental (APA) estaria associada a 

modelos de proteção europeus, em que a preocupação básica de conservar as paisagens e 

manter os equilíbrios naturais permite a presença das populações residentes e certa 

flexibilidade no regime de propriedade da terra, o que, inicialmente, resolveria a questão dos 

altos custos de desapropriação de terras visando a proteção integral (BROTHERTON, 1996; 

IUCN/WCPA, 2000 apud VALVERDE, 2009). 

As APAs são constituídas por terras públicas ou privadas, sempre respeitando os limites 

constitucionais, normas e restrições para a utilização quando esta estiver em uma propriedade 

privada. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas APAs 

serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade ou pelo proprietário, quando for área 

privada, sob o efeito de exigências e restrições legais. Deverá dispor de um Conselho 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 

órgãos públicos, sociedade civil e da população residente. 

A importância da APA no âmbito do SNUC é evidenciada, principalmente, pela sua 

contribuição ao cumprimento dos objetivos que visam a manter a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. São áreas com certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas. 

Ao assegurar a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão 

da UC, deverão ser consideradas as necessidades de adaptação das atividades produtivas a 

métodos e técnicas de manejo compatíveis com formas de uso sustentável dos recursos 

naturais, de modo que os processos de mudança ambiental e cultural induzidos pelo 
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estabelecimento da unidade garantam a inclusão e o desenvolvimento social, por meio da 

adoção de alternativas de geração de renda. 

2.1.3 - Contextualização estadual 

2.1.3.1 - Contexto ambiental 

Deve-se destacar que a efetivação da política de estado de conservação, fundamentada em 

unidades territoriais, depende do planejamento para a conservação da biodiversidade, neste 

caso em âmbito estadual, a fim de estabelecer prioridades e atender as peculiaridades físicas, 

bióticas, culturais e econômicas que se apresentam no contexto regional em que se inserem 

as UCs. Dessa forma, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o INEA participam do 

ordenamento do território do estado na medida em que suas ações de gestão ambiental vêm 

“amortecendo as tensões próprias dos vetores de expansão econômica e garantindo os 

recursos naturais necessários à população e ao equilíbrio dinâmico do território” (INEA, 2010). 

O Estado do Rio de Janeiro adota como estratégia para a conservação e fortalecimento da 

Mata Atlântica o apoio à consolidação de mosaicos de unidades de conservação e à 

estruturação de corredores da biodiversidade, participando por meio da gestão compartilhada 

e do estímulo aos municípios e proprietários particulares a criação de áreas protegidas (idem). 

Atualmente, o panorama territorial do Estado do Rio de Janeiro apresenta grandes blocos de 

remanescentes florestais da Mata Atlântica, passando por áreas comparativamente menores, 

no interior de municípios, podendo estar conectados por fragmentos ainda menores. 

Entretanto, essas áreas estão potencialmente isoladas ou em processo de isolamento 

(ROCHA et al., 2003 apud FIGUEIRA e BESERRA, 2008). Ainda assim, essas áreas podem 

ser consideradas como de grande importância, pois, ao apresentarem graus relativamente 

elevados de conectividade, possibilitam a preservação de habitats ― características 

climáticas, edáficas e biológicas ― e permitem o estabelecimento de corredores ecológicos 

que, interligando os fragmentos, viabilizam a manutenção da diversidade biológica (idem).  

O Estado do Rio de Janeiro é um importante centro de biodiversidade, sendo uma região de 

alta concentração de endemismos (ibid, p. 38). Possui um território de cerca de 4.369.600 

ha
18

, dos quais cerca de 773.500 ha
19

 são protegidos por unidades de conservação federais e 

estaduais
20

, o que corresponde a uma área que pode variar entre 16 e 18% do total do 

                                                

18
 Informação disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm. Acesso em 
01/03/2012. 

19
 O valor considera as sobreposições de áreas existentes entre as diferentes tipologias de UCs (cerca de 10%). 

20
 Não constavam no banco de dados sobre UCs no Rio de Janeiro, publicado pelo INEA (2010) as áreas das 
unidades de conservação municipais.  
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estado, com as unidades de uso sustentável ocupando cerca de 8% dessa área estimada
21

 

(Figura 2.1-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1-7 - Percentual aproximado da área do Estado do Rio de Janeiro sob  
normas de proteção de unidades de conservação (INEA, 2010) 

A APA de Mangaratiba possui 25.296,75 hectares, representando cerca de 5% do total das 

UCs de uso sustentável no Estado do Rio de Janeiro (federais e estaduais)
22

 (Figura 2.1-8). 

De sua área, aproximadamente 15.475,32 hectares (ou 61,17%) estão sob normas de 

conservação de proteção integral do PEC. A unidade representa cerca de 10,5% do total de 

APAs estaduais do RJ (Figura 2.1-9), equivalendo a cerca de 5,5% do total de áreas inseridas 

nas UCs administradas pelo INEA (Figura 2.1-10). 

                                                

21
 Na sobreposição de áreas sob diferentes tipologias, foram subtraídas do total as áreas de uso sustentável sob 
proteção integral, de modo que o valor total de áreas protegidas fosse equivalente à área real protegida. 

22
 Não contabilizadas as áreas de RPPN e as áreas dos parques municipais. 
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Figura 2.1-8 - Percentual aproximado da área da APA de Mangaratiba no  
universo das UCs de uso sustentável no Estado do Rio de Janeiro  

                  Fonte: GEOPEA/INEA, 2014 

O conjunto de unidades de conservação estaduais é composto por 54,54% de unidades de 

uso sustentável e 45,45% de unidades de proteção integral: áreas de proteção ambiental (13), 

reserva extrativista (1), reserva de desenvolvimento sustentável (1), estação ecológica (1), 

reservas biológicas (3), reserva ecológica (1), parques estaduais (13). 

 

Figura 2.1-9 - Percentual aproximado da área da APA de Mangaratiba no universo  
das APAs sob administração do Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2010) 

Fonte: GEOPEA/INEA, 2014  
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Figura 2.1-10 - Percentual aproximado da área da APA de Mangaratiba no universo  
das UCs sob administração do Estado do Rio de Janeiro  

                   Fonte: GEOPEA/INEA, 2014 

 

O conjunto das unidades de conservação localizadas na região adjacente da APA de 

Mangaratiba pode ser visualizado no Quadro 2.1-4. Nesse, foram enumeradas as unidades 

de conservação federais, estaduais, municipais e particulares, separadas por tipologia (de 

proteção integral e de uso sustentável). Além das unidades do entorno, foram também 

enumeradas as unidades de conservação que compõem o Corredor Tinguá-Bocaina, de modo 

que os objetivos de conservação da APA estejam em uma perspectiva regional.  

Destaca-se nesse conjunto de unidades de conservação, por sua proximidade e importância 

na formação de um contínuo florestal, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque 

Estadual Cunhambebe, a APA Guandu e a APA Municipal Alto Piraí (Figura 2.1-11). 

5,50% 

49,50% 

45,50% 
APAMAN
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Quadro 2.1-4 - Unidades de conservação no entorno da APA de Mangaratiba 

Unidade Ato de Criação Grupo Área (ha) 
Órgão 
gestor 

Município(s) abrangido(s) 

Plano de 
manejo  

(S ou N)
2 

UCs federais 

PN Bocaina 

Criação: Decreto nº 68.172, de 
04/02/1971 

Modificação: Decreto Federal 
nº 70.694/1972 

Proteção integral 104.000
 

ICMBio  
Angra dos Reis e Paraty 

(RJ), Areias, Cunha, S.J. do 
Barreiro e Ubatuba (SP) 

Sim 

ESEC Tamoios 
Decreto nº 98.864, de 

23/01/1990 
Proteção integral 9.361,27  ICMBio Angra dos Reis e Paraty n/i 

APA de Cairuçu Decreto Federal nº 89.242/83  Uso sustentável 

33.800 
(continente) 

mais 63 ilhas 
na Enseada 
de Paraty 

ICMBio  Paraty Sim 

UCs estaduais 

APA Tamoios Decreto nº 9.452, de 05/12/1986 Uso sustentável 90.000 INEA Angra dos Reis Não 

PE Cunhambebe Decreto nº 41.358, de 13/6/2008 Proteção integral 38.053 INEA 
Angra dos Reis, Rio Claro, 

Itaguaí e Mangaratiba 
Sim 

Parque Estadual da Ilha 
Grande 

Decreto nº 15.273, de 
26/06/1971 

Decreto Estadual nº 40.602, de 
12/02/2007 (ampliação) 

Proteção integral 12.502,00 INEA Angra dos Reis Sim 

Reserva Ecológica da 
Juatinga (REJ) 

Lei nº 1.859, de 01/10/1991 
Decreto nº 17.981, de 

30/10/1992 
Proteção integral 9.959,64

1 
INEA  Paraty 

 Contempla
do no 

Plano da 
APA 

Cairuçu 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea)  

  

2-23 

Unidade Ato de Criação Grupo Área (ha) 
Órgão 
gestor 

Município(s) abrangido(s) 

Plano de 
manejo  

(S ou N)
2 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável do 

Aventureiro 

Lei Estadual nº 6.793/2014 Uso sustentável 1.910
 

INEA Angra dos Reis Não 

Reserva Biológica 
Estadual da Praia do Sul 

Decreto Estadual nº 4.972/1981 Proteção integral 3.502 INEA Angra dos Reis Sim 

APA Guandu Decreto Estadual nº 40.670/2007 Uso sustentável 74.250 INEA 

Miguel Pereira, Paracambi, 
Piraí, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Itaguaí, Seropédica, 
Nova Iguaçu, Japeri, 

Queimados, Vassouras e 
Rio Claro 

Não 

EE Bananal Decreto Estadual nº 26.890/1987 Proteção integral 884 
Fundação 

Florestal SP 
Bananal (SP) Sim 

Parque Estadual da Serra 
do Mar 

 

Decreto nº 10.251/1977 

Ampliação: Decreto 
nº 13.313/1979 

Proteção integral 315.390
1 Fundação 

Florestal SP 

Bertioga, Biritiba Mirim, 
Caraguatatuba, 

Cunha, Cubatão, Itanhaém, 
Juquitiba, Mogi das Cruzes, 
Mongaguá, Natividade da 

Serra, Paraibuna,  Pedro de 
Toledo, Peruíbe, Praia 

Grande, Salezópolis, São 
Bernardo do Campo, São 
Luiz do Paraitinga, São 

Paulo, São Sebastião, São 
Vicente, Santo André, 

Santos e Ubatuba. (SP) 

Sim 

APA Marinha do Litoral 
Norte;  

ARIE de São Sebastião 
Decreto Estadual nº 53.525/2008 Uso sustentável 1,1 milhão 

Fundação 
Florestal SP 

Caraguatatuba, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba 

(SP) 
Não 
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Unidade Ato de Criação Grupo Área (ha) 
Órgão 
gestor 

Município(s) abrangido(s) 

Plano de 
manejo  

(S ou N)
2 

Parque Estadual da Ilha 
Anchieta 

Decreto Estadual nº 9.629/1977 Proteção integral 828
 Fundação 

Florestal SP 
Ubatuba (SP) n/i 

APA Silveiras Lei Estadual nº 4.100/1984 Uso sustentável 42.700 
Fundação 

Florestal SP 
Silveiras (SP) n/i 

UCs municipais 

APA Municipal da Baía de 
Paraty 

Lei Municipal nº 685/1984 

Ampliação: Lei Municipal nº 
744/1987 

Uso sustentável 5.642 Seduma Paraty Não 

 

Parque Natural Mata do 
Amador 

Lei nº 447, de 08/04/1997 Proteção integral 16,4 

Secr. Mun. 
de Turismo e 

Meio 
Ambiente 

Piraí (RJ) Não 

Parque Ecológico Cultural 
do Sahy 

Decreto nº 884/2004 Proteção integral 45 

Secr. Mun. 
de Meio 

Ambiente, 
Agricultura e 

Pesca 

Mangaratiba Não 

APA Municipal Guaíba e 
Guaibinha 

Decreto nº 877/2004 Uso sustentável 145 

Secr. Mun. 
de Meio 

Ambiente, 
Agricultura e 

Pesca 

Mangaratiba Não 

APA Municipal Alto Piraí Lei nº 385/2008 Uso sustentável 34.680 

Sec. Mun. de 
Meio 

Ambiente e 
Agricultura 

Rio Claro Não 
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Unidade Ato de Criação Grupo Área (ha) 
Órgão 
gestor 

Município(s) abrangido(s) 

Plano de 
manejo  

(S ou N)
2 

RPPNs 

Gleba o Saquinho de 
Itapirapuã 

Portaria nº 03, de 1998/N Uso sustentável 3,97 ICMBio Angra dos Reis n/i 

Fazenda Roça Grande Portaria nº 481, de 1991 Uso sustentável 63,7 ICMBio Rio Claro n/i 

Fazenda Sambaíba Portaria nº 12, de 2009 Proteção integral n/i INEA Rio Claro n/i 

Fazenda Santa 
Justina/RPPN 
Cachoeirinha 

Portaria nº 22, de 1999/N Uso sustentável 650 ICMBio Mangaratiba n/i 

Reserva Porangaba Portaria nº 123, de 2002 Uso sustentável 9 ICMBio Itaguaí n/i 

Sítio Poranga Portaria nº 041, de 1992/N Uso sustentável 34 ICMBio Itaguaí n/i 

Fazenda Santa Isabel Portaria nº 05, de 1996/N Uso sustentável 525 ICMBio Mangaratiba n/i 

Sítio Fim da Picada Portaria nº 33, de 2000 Uso sustentável 7,05 ICMBio Rio Claro n/i 

Fazenda São Benedito Portaria nº 70, de 2001 Uso sustentável 144 ICMBio Rio Claro n/i 

Fazenda Nossa Senhora 
das Graças 

Portaria nº 171, de 2002 Uso sustentável 30,7 ICMBio Rio Claro n/i 

Notas: 1. Sujeito à confirmação;  2. Sujeito à revisão; n/i: não informado. 
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Figura 2.1-11 - Unidades de conservação
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2.1.3.2 - Contexto institucional 

A APA de Mangaratiba, por sua própria natureza jurídica e administrativa, tem um grande 

potencial de fortalecimento ou estabelecimento de relações e interfaces com os órgãos 

públicos governamentais da esfera estadual. As relações podem ser fortalecidas ou 

estreitadas com: 

 Secretaria de Estado do Ambiente do RJ (SEA): formula e coordena a política 

estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos 

recursos hídricos; 

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ): a APAMAN, em conjunto com o 

PEC, receberá uma Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm), iniciativa da 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) em parceria com a Secretaria de Estado de 

Segurança (SESEG). Derivada dos antigos Batalhões de Polícia Florestal, tem como 

objetivos intensificar o combate e a repressão aos crimes ambientais e garantir a 

segurança dos visitantes.  

 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ): a APAMAN 

situa-se nas áreas operacionais do 10º GBM (Angra dos Reis), do 7º GBM (Barra 

Mansa) e do DBM 1/10 (Itaguaí). O DBM 2/13, do Distrito Industrial de Santa Cruz, pode 

prestar ações de apoio em casos emergenciais, assim como o 22º GBM (Volta 

Redonda). 

Além desses órgãos governamentais estaduais, a gestão da unidade de conservação pode vir 

a estabelecer relações ou, ainda, consolidar relações já existentes com ONGs atuantes na 

área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável no estado, tais como
23

: 

 Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado do Rio de 

Janeiro (Aguiperj); 

 Associação do Patrimônio Natural (APN/RJ); 

 Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro (Femerj); 

 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), Programa Brasil 

Democrático e Sustentável;  

 Instituto Boto Cinza (IBC); 

 Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente (Instituto Ipanema); 

 Instituto Nacional de Tecnologia e Uso Sustentável (Innatus); 

                                                

23
 A listagem teve como referência o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas – Conama/CNEA – com 
acesso em 10/03/2012, o que não exclui outras organizações existentes e/ou potencialmente atuantes na área 
da APAMAN. 
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 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA); 

 Instituto Terrazul; 

 Movimento Inter-Religioso (MIR-Iser); 

 Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (Sape); 

 União dos Caminhantes e Escaladores do Rio de Janeiro (Unicerj).  

No campo da educação e da pesquisa, a APA ainda pode vir a estabelecer importantes 

parcerias com instituições públicas ou privadas de ensino superior, reconhecidamente 

atuantes nos setores de conservação e desenvolvimento sustentável, tais como: 

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ): o Programa de Pós-Graduação 

em Meio Ambiente (PPG-MA) da UERJ integra várias unidades acadêmicas da 

universidade. No campo da educação e pesquisa, merecem destaque o Centro de 

Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS), o Núcleo de Referência 

em Educação Ambiental (NUREDAM), os institutos de Geociências, Geografia, Química 

e Biologia, e as faculdades de Educação, Pedagogia e Engenharia, entre outras. 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): por meio do Instituto de Geociências 

e dos diversos laboratórios dos Departamentos de Geologia e Geografia, do Laboratório 

de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação (LATEC/UFRJ), da 

Escola de Comunicação, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências 

e Educação Ambiental (GEA/UFRJ), da Faculdade de Educação, do Laboratório 

Interdisciplinar de Meio Ambiente – LIMA/COPPE, entre outros; 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): diversos institutos são 

potencialmente parceiros, especialmente os de Agronomia, Biologia e de Florestas; 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ): por meio do 

Departamento de Geografia e Meio Ambiente e do Núcleo Interdisciplinar de Meio 

Ambiente – NIMA; 

 Instituto Superior LA SALLE: por meio de convênios ou parcerias com a 

administração do curso de pós-graduação em História, Turismo e Patrimônio do Rio de 

Janeiro. 

2.2 - ANÁLISE REGIONAL 

2.2.1 - Descrição geocartográfica 

A APA está localizada na unidade político-administrativa do Governo Estadual do Rio de 

Janeiro definida como da Costa Verde, da qual fazem parte os municípios de Paraty, Angra 

dos Reis e Mangaratiba (Figura 2.2-1).  
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Figura 2.2-1 - Mapa dos municípios da Costa Verde e Itaguaí em relação à APA de Mangaratiba 
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Para fins de caracterização geral das dinâmicas econômicas regionais e com o intuito de 

proceder à análise comparativa de indicadores socioeconômicos, Itaguaí foi arbitrariamente 

incluído na descrição da Região da Costa Verde, sob o argumento de sua relação histórica e 

atual com os demais municípios dessa região de governo, sem, contudo, desprezar a redação 

da Lei Complementar nº 130, de 21 de outubro de 200924. Tal critério também será aplicado 

parcialmente no Módulo 3.6 (Caracterização dos fatores socioeconômicos). 

Sob a ótica ambiental, a APA está inserida nas regiões hidrográficas do Guandu (RH-II) e da 

Baía da Ilha Grande (RH-I), apresentadas na Figura 2.2-2. Essa subdivisão foi definida pela 

Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) nº 18/2006, sendo utilizada 

como unidades de estudo, planejamento e gestão, além de servirem como referência para a 

regulação e indução das chamadas dinâmicas hidrológicas e sociais (INEA, 2010). A RH-II e a 

RH-I estarão descritas no Módulo 3.1 deste plano de manejo. 

O Decreto Estadual nº 9.802, de 12 de março de 1987 (da criação da APA de Mangaratiba) 

indica a abrangência dessa unidade de conservação, subdividindo-a em subáreas 1 e 2, 

delimitação com referência à base 1:20.000, LAF 1976 (Fundrem), zona 23S, Datum 

horizontal Córrego Alegre (Anexo 1-1). A subárea 1, denominada “matas, capoeiras e 

manguezais”, apresenta 22 pontos de referência para definição de seus limites, além de áreas 

cujos limites foram definidos pela cota altimétrica 100 metros, destacando-se: I - Área 

localizada entre Praia Grande e Muriqui; II- Áreas circundadas pela RFFSA ao sul da RJ-014; 

III- Área entre a Ponta de Itaoca e a BR-101; IV - Área localizada entre os rios Santo Antônio e 

Ingaíba. O setor insular também abrange áreas acima das cotas 100 metros das ilhas Cutiatá-

Açú, Guaibinha, Guaíba, Furtada, Jaguanum, Itacuruçá e Ilha da Marambaia.  

A subárea II, denominada de “manguezais”, abrange parte insular, que corresponde a uma 

porção da Ilha de Itacuruçá, e parte continental que se refere a uma pequena porção do 

distrito de Itacuruçá. Em ambas as áreas encontram-se remanescentes de manguezais, o que 

motivou o título da subárea.   

                                                

24 A Lei Complementar n° 130, de 21 de outubro de 2009, retirou Itaguaí da Região da Costa Verde, incluindo-a na 
Região Metropolitana. Ao mesmo tempo, criou duas microrregiões (não confundir com as do IBGE): Microrregião 
da Baía de Sepetiba: Mangaratiba; Microrregião da Baía da Ilha Grande: Angra dos Reis e Paraty. 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea)  

  

2-31 

 

Figura 2.2-2 - Regiões hidrográficas em relação à APA de Mangaratiba 
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O município de Mangaratiba tem cerca de 70% de sua área sob essa unidade de conservação 

(Quadro 2.2-1). A APA abrange, de modo geral, o grande fragmento de Mata Atlântica 

existente no município. No continente, esse fragmento está sob o domínio das serras 

escarpadas e serras isoladas, englobando quase que a totalidade de suas terras altas até a 

cota 100 metros, a mais baixa. Da mesma forma, abrange as áreas acima da cota 100 metros 

das ilhas acima assinaladas. Portanto, estão contidas na APAMAN praticamente todas as 

nascentes de rios e córregos desse município. Destaca-se que a APAMAN incorpora em uma 

UC de uso sustentável cerca de 22 mil hectares de florestas em estágio médio ou avançado, 

isso é, em bom estado de conservação, e cerca de 250 hectares de manguezais 

remanescentes. 

Quadro 2.2-1 - Percentual de sobreposição das áreas do município  
sob abrangência da APAMAN 

Município Área (ha) Área da APA (%) 

Mangaratiba 36.739,34 25.296,75 68,85 

 

Com relação à infraestrutura logística, a APA abrange trechos das rodovias RJ-149 e BR-101, 

importantes para a interligação entre as regiões do Médio Paraíba e da Costa Verde e para a 

conexão desta à Região Metropolitana e ao litoral paulista. Há também uma grande malha de 

vias municipais e caminhos no seu interior, importantes para os deslocamentos das 

populações residentes.  

Atravessa a APA a rede de transmissão de energia elétrica LT 500 kV Angra-Santa Cruz, em 

um trecho total de cerca de 20 quilômetros, desde a Serra de Itacuruçá até a Serra de 

Capivari, divisa com o município de Angra dos Reis.  

O oleoduto Rio-Baía de Ilha Grande (Orbig) atravessa a APA em um trecho total de cerca de 

22,5 quilômetros, desde a Serra de Muriqui até a Serra do Pinto, divisa com o município de 

Angra dos Reis.  

Os principais núcleos urbanos e cidades são a sede do município de Mangaratiba, as sedes 

dos distritos de Muriqui, Conceição de Jacareí, Itacuruçá e Serra do Piloto e as localidades de 

Praia Grande, Sahy, Bela Vista e Batatal. No entorno, no município de Angra, Guatucaia 

(Garatucaia) e Abraão (Ilha Grande), em Rio Claro, Lídice e, em Itaguaí, Coroa Grande e Ilha 

da Madeira.  

Considerando a metodologia dos estudos do IBGE sobre as regiões de influência das cidades 

(2007), Mangaratiba, embora não seja citada, ocuparia uma posição de Centro Local, ou 

aquele cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo 

apenas aos seus habitantes. Suas conexões na hierarquia das cidades seriam Itaguaí e Angra 

dos Reis (Centro Sub-regional B) e Rio de Janeiro (Metrópole Nacional). Ainda assim, no 
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plano local, o município atrai pequenos fluxos de pessoas dos municípios de Rio Claro e 

Angra dos Reis em busca de serviços de saúde, serviços especializados e comércio. 

O município tem maior força de atração de produtos e serviços relacionados com as 

atividades turísticas, podendo atrair uma população flutuante ou temporária capaz de triplicar 

sua população fixa de cerca de 36 mil pessoas, nos períodos de alta estação, entre dezembro 

e fevereiro. Essa atração específica é, em parte, corroborada pelos dados sobre os domicílios 

no município no Censo 2010: dos 31.673 domicílios particulares, 19.857, ou 62,7% do total, 

eram domicílios não ocupados de uso ocasional ou vagos, indicando um forte perfil turístico 

local. 

A seção 2.2.5 indica os serviços de apoio disponíveis para a unidade de conservação.  

As áreas protegidas abrangidas pela APAMAN, que fazem contato com seus limites ou estão 

muito próximas à ela são a comunidade remanescente de Quilombo da Ilha de Marambaia, 

em situação de demanda pelo reconhecimento oficial como remanescente de Quilombos, o 

Parque Estadual Cunhambebe, o Parque Natural Municipal do Sahy, a APA Municipal da 

Guaíba e Guaibinha e as RPPNs Fazenda Santa Isabel e Fazenda Cachoeirinha.  

Há, ainda, uma série de UCs municipais não implantadas pelo município de Mangaratiba e 

que estão na área de abrangência da APAMAN: 

 Área de Proteção Ambiental da Praia Grande (contato com o setor continental); 

 Parque Municipal da Serra de Muriqui (sobreposição com a APA nas bacias 

hidrográficas dos rios da Prata e Catumby, nas proximidades da sede do distrito de 

Muriqui); 

 Área de Proteção Ambiental da Serra de Muriqui (sobreposição com a APA nas bacias 

hidrográficas dos rios da Prata e Catumby, nas proximidades da sede do distrito de 

Muriqui); 

 Área de Proteção Ambiental do Alto de Itacuruçá – Alto de Muriqui (sobreposição com o 

setor entre os núcleos urbanos de Itacuruçá e Muriqui); 

 Área de Relevante Interesse Ecológico dos Manguezais de Itacuruçá (sobreposição 

com o setor de mangues da APA); 

 Estrada-parque do Atalho (abrangida pela APA). 

Uma listagem mais ampla das UCs localizadas na região adjacente à APA, em uma 

perspectiva regional (mosaico/corredor) pode ser encontrada no Quadro 2.1-4 e sua 

representação espacial na Figura 2.1-11. 
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2.2.2 - Aspectos culturais e históricos 

2.2.2.1 - Região da Costa Verde 

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 é o destaque desta região, concentrando grande parte das atividades 

econômicas e sociais.  

 Século XVII - Ciclo da cana-de-açúcar 

Descoberta oficialmente no início do século XVI, os primeiros núcleos de povoamento se 

instalam na região a partir da metade desse século, tornando-a um importante entreposto 

comercial para as grandes rotas marítimas. Era comum a exploração dos recursos através 

do contrabando de produtos tropicais, assim como as incursões portuguesas em busca de 

nativos para escravizar na lavoura da cana-de-açúcar.  

Durante o século XVII, a cultura originária dos povos indígenas dá lugar à gradativa 

implantação de latifúndios escravistas voltados à produção de açúcar e aguardente, além 

de gêneros alimentícios destinados à população local. Nesse período, Angra dos Reis se 

destaca pelo escoamento da produção de açúcar, sendo transportada para o Rio de 

Janeiro e em seguida para o mercado europeu.  

 Século XVIII - Ciclo do ouro  

Com a descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais e Goiás, ocorre uma 

transformação no espaço regional. A Costa Verde se desenvolve como importante 

entreposto comercial, intensificando a circulação de mercadorias tanto pelo litoral quanto 

pelo interior. 

A fim de evitar o percurso marítimo da região da baía da Ilha Grande, que se encontrava 

acossado por piratas, foi construído o "Caminho Novo”, que fazia a ligação por terra entre 

São Paulo e o interior de Minas Gerais, ligando estas regiões ao Rio de Janeiro. Esta via 

possuía uma conexão com a Costa Verde, através de Lídice e Rio Claro, favorecendo o 

aparecimento de núcleos urbanos e o aumento da população. 

 Século XIX - Do ciclo do café à estagnação econômica 
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O ciclo do café substituiu o ouro, ciclo econômico já decadente, gerando grande 

prosperidade econômica e social, por meio da expansão da lavoura cafeeira e do 

comércio dos grãos, que dava vigor aos portos da região. Neste período a região se 

destaca como uma das principais exportadoras do café oriundo da região do Vale do 

Paraíba, graças a sua posição geográfica estratégica e infraestrutura de vias e portos 

relativamente bem estabelecida. Entretanto, com a construção da estrada de ferro D. 

Pedro II, por volta de 1864, com a posterior abolição da escravidão e a crise da agricultura 

cafeeira, inicia-se um período de decadência e estagnação. A ferrovia, capaz de 

transportar grandes quantidades de carga entre Rio de Janeiro e São Paulo, estabelece 

uma nova rota de escoamento, provocando o esvaziamento das antigas rotas, que, 

mesmo em operação, perdem sua importância. 

Assim, nas ultimas décadas do século XIX, a região entrou em profundo processo de 

estagnação de sua economia. A população decresceu e passou a viver de atividades de 

subsistência, de forma dispersa em povoados caiçaras, sobrevivendo da pesca, do fabrico 

de aguardentes, cestarias e cultivos de cana-de-açúcar, mandioca e banana. Essa 

situação  perdurou até as primeiras décadas do século XX, quando a Costa Verde volta a 

ter novamente importância no cenário nacional, fruto das intervenções do estado nesta 

região. 

 Século XX – Intervenções do Estado 

A região volta a ter importância no cenário nacional a partir da reestruturação de seu 

espaço, direcionada pelo governo federal. Tais transformações ocorrem principalmente no 

município de Angra dos Reis, que é escolhido, em 1930, durante o primeiro governo de 

Getúlio Vargas, a participar das novas atividades econômicas que se processavam no 

país. A posição estratégica da região ― entre as duas principais cidades brasileiras ― 

redefiniu a ocupação de seu território, renovando e recriando infraestruturas e novas 

formas de uso de seu solo.   

Nesse período, os principais vetores de transformação econômico-produtivas e sociais são 

a reforma e ampliação do porto de Angra e a construção da estrada de ferro que ligaria o 

município de Barra Mansa, no Vale do Paraíba, até o porto de Angra dos Reis, com o 

objetivo de escoar a produção de aço da Usina de Volta Redonda (CSN). 

Com a implantação da estrada de ferro Viação Minas-Barra Mansa e a reforma e 

ampliação do porto de Angra, delineava-se a infraestrutura necessária para estimular 

outras indústrias, como a naval, que se instala em Angra em 1959, no distrito de 

Jacuecanga (Angra dos Reis), o estaleiro holandês Verolme (atual Brasfels). A partir da 

década de 1960, a Costa Verde, e em especial o espaço de Angra, transformam-se, 

apresentando taxas de crescimento próximas a 3,4% ao ano. 
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Na década de 1970, teve início a construção do Terminal Petrolífero da Ilha Grande 

(Tebig), da Usina Nuclear Angra I (Itaorna), do Terminal Marítimo da Ilha Guaíba25 

(Mangaratiba) e  a BR-101, atividades acompanhadas por um intenso processo de 

expansão urbana e um grande incremento populacional, especialmente em Angra dos 

Reis. Também são iniciados investimentos imobiliários para a estruturação da indústria do 

turismo na região.  

Particularmente, a estruturação de uma malha viária moderna, para os padrões da época, 

e capaz de articular essa região com a Região Metropolitana, com o litoral norte do Estado 

de São Paulo (BR-101) e com o Vale do Paraíba (RJ-155), ao mesmo tempo em que 

viabilizou as atividades industriais na região, permitiu o desenvolvimento do turismo e dos 

serviços na região, favorecendo a acessibilidade aos vetores de crescimento populacional 

e o estabelecimento de projetos habitacionais (loteamentos), estimulando fortes fluxos 

migratórios, inicialmente microrregionais, passando aos limites do Estado do Rio de 

Janeiro até atingir o restante do território nacional. 

Na década de 1980 a atividade turística começa a ganhar importância devido à facilidade 

de acesso e à valorização de ambientes preservados e de grande beleza cênica. Com 

uma dinâmica indústria imobiliária, que durante os anos 70, 80 e em menores proporções 

até os dias atuais, praticou intensa especulação no mercado imobiliário local, essas terras 

passaram a donos ligados a indústria do turismo, intensificando os conflitos territoriais na 

região. 

Atualmente, a região ressurge como espaço de atração de indústrias, apresentando 

grande crescimento na sua porção leste, especialmente em torno do porto de Itaguaí com 

o estabelecimento de diversos empreendimentos ligados à função portuária, e em sua 

porção oeste, com a retomada da indústria naval em Angra dos Reis e investimentos em 

infraestrutura. Em contraponto, as atividades agropastoris, de menor importância 

econômica, mas de expressão territorial considerável, são praticadas em moldes 

tradicionais, tal como a cultura da banana e a pesca. 

2.2.2.1.1 - Município de Mangaratiba 

 Histórico de ocupação
26

 

A ocupação do município remonta à época em que foram doadas as Capitanias 

Hereditárias (1534). Naquele momento, havia na região grande numero de índios Tamoios 

                                                

25 O Terminal da Ilha de Guaíba é  utilizado para a exportação de minério de ferro produzido pela MBR em Minas 
Gerais, que utiliza  trecho da Ferrovia do Aço, num percurso de 583km.  

26 
Adaptado do site da Prefeitura de Mangaratiba – História: Ocupação, Povoamento e outros Marcos Históricos. 
Disponível em: http://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal/municipio/historia.html.> 

http://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal/municipio/historia.html
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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 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. 

Esse cenário 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 município, 

que se consolida com a abertura da BR-101, na década de 1970. 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

   

2-38 

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.  

 Atrações naturais e culturais 

O município de Mangaratiba encontra-se rodeado por grande beleza cênica e por diversos 

atrativos naturais, tanto em sua porção continental quanto insular. Inserido no bioma da 

Mata Atlântica, o município conta com uma grande diversidade de rios que oferecem 

inúmeras quedas d’água, das quais se destacam as cachoeiras da Bengala, de Conceição 

de Jacareí e a do Rubião. Em sua parte insular, Mangaratiba tem como principal parada 

turística a Ilha de Itacuruçá, com sua infraestrutura turística composta de hotéis, 

restaurantes, residências de veraneio, além de uma vila de pescadores. Essa ilha possui 

também belas praias, entre elas a Grande, Águas Lindas, Cabeça de Boi e das Flexeiras. 

Além da Ilha de Itacuruçá, também se pode ressaltar a Ilha de Jaguanum, com destaque 

para a praia de Araçá. O município conta ainda com muitas praias continentais, como as 

do Saco, do Sahy e Vermelha, entre outras. 

Mangaratiba possui atrações culturais que datam do período de colonização. A Igreja de 

Nossa Senhora das Dores (1760), em conjunto com as igrejas da Matriz de Nossa 

Senhora da Guia, de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, de Nossa Senhora de 

Sant’ana, de São João Marcos (Serra do Piloto) e de São Pedro, localizada na Ilha de 

Jaguanum, são paradas turísticas essenciais para se entender o processo histórico 

ocorrido na região. Outros pontos turísticos municipais são o Centro Cultural Cary 

Cavalcanti, localizado em um prédio de belas linhas arquitetônicas do século XIX, e a 

Estação Ferroviária de Itacuruçá (Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá). 

O município guarda em seu território algumas das mais importantes atrações turísticas do 

estado datadas do período colonial. Entre essas estão o Cruzeiro de Pedra, marco de 

fundação da cidade, trazido em 1700 de Portugal e inaugurado em 1885; a Estrada do 

Príncipe, que conserva pavimentação feita por escravos, estendendo-se por cerca de 2 km 

dentro da Mata Atlântica e com ruínas do período colonial; a Estrada Imperial, histórica 

rota que liga Mangaratiba a Rio Claro através da Serra do Piloto, com cerca de 40 km de 

extensão e considerada a primeira estrada de rodagem brasileira, abrigando também 

importantes ruínas do Sítio Histórico da Estrada Imperial; além de outras, como as do 

Porto do Sahy e do Povoado do Saco. 

 Calendário de festas e eventos 

Alguns dos eventos em Mangaratiba têm caráter experimental e podem não ter 

continuidade, tal como o Festival da Banana e Frutos da Terra e o Encontro de 
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Motociclistas. A programação anual é disponibilizada pela prefeitura municipal e há a 

possibilidade de alteração de datas sem aviso prévio.  

Quadro 2.2-2 - Principais festas e eventos anuais em Mangaratiba 

Festa/evento Descrição Data 

Invasão de Praia Atividades recreativas de verão Janeiro e fevereiro 

Carnamar Eventos pré-carnavalescos Semana anterior ao Carnaval 

Carnaval Eventos carnavalescos Semana do Carnaval 

Encontro de Motociclistas 
Encontro nacional de entusiastas 

do motociclismo 
Março* 

Festival da Banana e 
Frutos da Terra 

Exposição e venda de produtos 
derivados da banana e palestras 

Março* 

Festas Juninas 
Celebração de São João, São 

Pedro e Santo Antônio 
Junho, julho e agosto 

Festa de Nossa Senhora da 
Guia 

Celebração da padroeira do 
município 

8 de setembro 

Festa do Peão e Expo 
Cultural 

Atrações musicais, artísticas e 
culturais 

Variável, podendo ocorrer 
entre os meses de setembro e 

novembro 

Festa de aniversário de 
Mangaratiba 

Comemoração da emancipação 
político-administrativa 

8 de novembro 

(*) de caráter experimental 

2.2.3 - Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes 

2.2.3.1 - Identificação das principais atividades econômicas 

Esta área de estudos que, no passado, constituiu-se em importante área agrícola do Estado 

do Rio de Janeiro, possui hoje características essencialmente urbanas, com sua economia 

centrada nas atividades dos setores secundário e terciário. Desde a década de 1970, o 

planejamento público destina a estes municípios uma vocação turística e industrial, sendo 

implementados diversos investimentos em infraestrutura e destinação de extensas áreas a 

esses ramos de atividade econômica. 

O histórico de ocupação das unidades territoriais indicam três principais vetores de 

crescimento econômico contemporâneos para a região. O primeiro relaciona-se às políticas 

de investimentos em infraestrutura com o objetivo de desenvolver áreas industriais, como o 

polo siderúrgico-portuário de Itaguaí, a reativação do estaleiro Brasfels, a construção da Usina 

Angra 3 e o Terminal da Petrobrás (Tebig). Outro vetor importante é o turístico, observado 

pelo aumento da rede hoteleira, principalmente em Angra dos Reis e Mangaratiba, e pela 

implantação de condomínios de luxo ao longo da costa, fomentando o terceiro vetor, que 

corresponde às atividades complementares nos setores de comércio e serviços, aquecendo o 

mercado de trabalho na região. 
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Dentre as unidades territoriais estudadas, as que apresentaram os maiores PIBs municipais 

em valores totais atualizados com os dados de 2009 (Quadro 2.2-3) foram os municípios de 

Angra dos Reis e Itaguaí. Angra responde por 51,6% de todo o PIB deste conjunto, enquanto 

Itaguaí por 38,2%. O município de Mangaratiba é a unidade de menor produção interna bruta, 

respondendo por 9,8% dos valores totais do PIB do conjunto territorial estudado. 

Quadro 2.2-3 - Produto Interno Bruto, a preços de mercado, proporcional e  
per capita, segundo região de interesse - 2009 

Municípios 
Valores 
totais 

(R$ 1.000)(1) 

 

(%) 
População 
estimada 

 

(%) 
Valores per capita 

(R$ 1,00) 

Angra dos Reis 4.526.169 51,61 168.664 54,97 26.835 

Itaguaí 3.382.730 38,57 105.633 34,43 28.479 

Mangaratiba 860.850 9,82 32.533 10,60 26.461 

Conjunto de 
municípios 

8.769.749 100 306.830 100 22.022 

Fontes: adaptado de Fundação Ceperj e Fundação IBGE, 2010. 

Nota (1): no somatório, a atividade econômica Administração Pública está inserida em Serviços e foram incluídos os 
valores dos impostos sobre produtos. 

Esses valores devem ser considerados em conjunto com os valores do PIB por setor de 

atividade econômica (Quadro 2.2-4 e Quadro 2.2-5), que deixa evidente a identificação de 

alguns traços importantes das características da dinâmica setorial da economia na área de 

estudos. 

A primeira constatação é a irrelevância, do ponto de vista econômico, da participação do setor 

primário nos três municípios: o valor adicionado bruto do PIB municipal representado pela 

agropecuária é de 0,5% em Angra, 0,58% em Itaguaí, e 1,13% em Mangaratiba, em 2009. Ao 

compararem-se os dados de 2005 e 2009, percebe-se uma tendência recente à redução da 

participação dessa atividade no PIB municipal.  

Com relação à indústria, o município de Angra dos Reis apresenta uma situação singular no 

conjunto, em que sua participação no valor adicionado pela indústria (44,45%) no PIB 

equipara-se ao seu setor de serviços (55%), em 2009. Esta situação é indicativa do alto 

dinamismo econômico do setor secundário no município, tendo em vista os grandes 

empreendimentos industriais que se fixaram em seu território. Em uma perspectiva histórica 

recente, é possível averiguar que o setor industrial teve uma ligeira melhoria na participação 

entre os anos de 2006 e 2009. Nesse mesmo período, Mangaratiba teve uma retração de 

cerca de 50% na participação do setor.  
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Quadro 2.2-4 - Valor Adicionado Bruto do PIB municipal, por setor de atividade, em 1.000 R$ – 2005/2009 

 
Administração pública 

Valor (1.000 R$) 

Agropecuária 

Valor (1.000 R$) 

Indústria Serviços (1) 

Valor (1.000 R$) 
Valor Total (1.000 R$) 

 
Valor (1.000 R$) 

Município 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Angra dos Reis 387.847,74 718.037,34 12.419,44 16.829,59 849.856,13 1.503.783,59 1.076.980,88 1.862.116,88 1.939.256,45 3.382.730,05 

Itaguaí 233.559,50 419.764,18 12.676,02 15.047,02 133.639,21 237.606,19 1.606.594,82 2.324.490,10 1.752.910,04 2.577.143,32 

Mangaratiba 87.802,96 160.651,99 7.222,46 9.041,45 34.007,45 42.838,64 231.190,18 745.405,92 272.420,08 797.286,01 

Fonte: Fundação Ceperj, Anuário Estatístico 2010. 

Nota (1): a atividade econômica Serviços inclui a Administração Pública. 

 

Quadro 2.2-5 - Valor Adicionado Bruto do PIB municipal, por setor de atividade, participação dos setores em (%) – 2005/2009 

 

Administração Pública 

Participação (%) 

Agropecuária 

Participação (%) 

Indústria Serviços (1) 

Participação (%) 

 

Participação (%) 

Município 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Angra dos Reis 20,00 21,23 0,64 0,50 43,82 44,45 55,54 55,05 

Itaguaí 13,32 16,29 0,72 0,58 7,62 9,22 91,65 90,20 

Mangaratiba 32,23 20,15 2,65 1,13 12,48 5,37 84,87 93,49 

Fonte: Fundação Ceperj, Anuário Estatístico 2010. 

Nota (1): a atividade econômica Serviços inclui a Administração Pública. 
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Em Itaguaí o setor secundário apresentou um incremento, mas ainda tinha, em 2009, uma 

participação relativa no PIB baixa, levando em consideração sua localização na fronteira da 

zona industrial de Santa Cruz. Nesse aspecto específico, deve-se ressaltar que, em 2009, 

Itaguaí é reincorporada à Região Metropolitana, adotando um planejamento que dá mais 

ênfase à expansão industrial. Assim, destaca-se que há uma tendência de aumento da 

participação desse setor no PIB de Itaguaí, na medida em que após o ano de 2009 diversos 

novos empreendimentos industriais foram implantados ou estão em processo de implantação 

em seu território.   

Em todos os municípios o setor terciário representava o principal componente do PIB. 

Enquanto Angra dos Reis apresentava certo equilíbrio entre as atividades industriais e de 

serviços, com 44,45 e 55% respectivamente, em Itaguaí e Mangaratiba o setor respondia, 

respectivamente, por 90,2 e 93,5% do valor adicionado bruto, o que indica a importância 

predominante deste setor nas economias municipais, ainda que Angra e Itaguaí tivessem uma 

redução no período 2005-2009. Mangaratiba, por sua vez, teve o maior incremento do setor 

no PIB durante esse período. 

Com relação às atividades agropecuárias, dados do Censo Agropecuário de 2006 informam 

que os municípios considerados para a região da APAMAN contavam com 944 

estabelecimentos agropecuários, com uma área total correspondente a 27.077 ha. 

O Quadro 2.2-6 indica certo equilíbrio no conjunto dos municípios, tanto no número de 

estabelecimentos como de área ocupada por esse tipo de atividade. Para o primeiro, Itaguaí 

detém 45,5% do total de estabelecimentos do conjunto com uma área ocupada por essas 

atividades de cerca de 30% do total. Em contrapartida, Angra dos Reis é o que menos dedica 

área de seu próprio território à atividade (aproximadamente 12%), com cerca de 40% do total 

dos estabelecimentos. Itaguaí é o município que mais dedica área de seu próprio território à 

atividade (28%). Mangaratiba, que detém apenas 15% dos estabelecimentos, dedica 25% de 

sua área para a atividade.   

Das classes da atividade, as lavouras temporárias em Angra se sobressaem às dos demais 

municípios, embora sejam todas de proporções modestas. O município de Itaguaí, por sua 

vez, apresenta a melhor produção de cana-de-açúcar e mandioca, os principais cultivos do 

conjunto dos municípios. Das lavouras permanentes, a produção de bananas está presente 

em todos os municípios, sendo Mangaratiba o principal produtor e o que dedica maior área ao 

cultivo. Em Itaguaí a fruticultura é bem representada nos cultivos de coco-da-baía e maracujá.  
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Quadro 2.2-6 - Estabelecimentos e área total, por classes da atividade econômica, segundo a UF e municípios selecionados - 2006 

UF e 
município 

Área (ha) 
do 

município 

Estabeleci-
mentos 

Área (ha) 

Produção de 
lavouras 

temporárias 

Produção de 
lavouras 

permanentes 

Horticultura e 
floricultura 

Produção de sementes, mudas 
e outras formas de 
propagação vegetal 

Estabeleci-
mentos 

Área 
(ha) 

Estabeleci-
mentos 

Área 
(ha) 

Estabeleci-
mentos 

Área 
(ha) 

Estabeleci- 
mentos 

Área (ha) 

Angra dos Reis 82.508 329 10.486 67 935 10 132 117 3.005 1 x 

Itaguaí 27.586 382 7.664 52 595 15 145 189 2.999 - - 

Mangaratiba 35.308 233 8.927 15 78 2 x 170 4.649 - - 

Conjunto de 
municípios 

145.402 944 27.077 134 1.608 27 277 476 10.653 1 x 

 

UF e 
Município 

Pecuária e criação de 
outros animais 

Produção florestal - 
 florestas plantadas 

Produção florestal -  
florestas nativas 

Pesca Aquicultura 

Estabeleci-
mentos 

Área (ha) 
Estabeleci-

mentos 
Área (ha) 

Estabeleci-
mentos 

Área (ha) 
Estabeleci-

mentos 
Área (ha) 

Estabeleci-
mentos 

Área (ha) 

Angra dos Reis 106 6.149 1 x 12 227 - - 15 30 

Itaguaí 123 3.915 - - 2 x - - 1 x 

Mangaratiba 41 4.177 - - 1 x - - 4 12 

Conjunto de 
municípios 

270 14.241 1 x 15 227 - - 20 42 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
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No conjunto dos municípios, Angra dos Reis é o que mais destina áreas ao pastoreio e à 

criação de outros animais, com 43% da área e cerca de 5,3 mil cabeças, em 2006
27

. Itaguaí 

apresentava uma expressiva produção de mel de abelhas, seguido por Angra dos Reis e 

Mangaratiba, com a menor produção. 

Chama a atenção a presença de estabelecimentos dedicados à produção florestal (florestas 

nativas) em Mangaratiba, Angra e Itaguaí já em 2006, e de produção de sementes e mudas, 

em Angra dos Reis, o que indica um bom potencial para o estabelecimento de programas de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Também chama a atenção a inexistência, em 2006, de estabelecimentos de pesca, 

especialmente no litoral. Em contrapartida, a aquicultura tem se desenvolvido nos três 

municípios. 

Com relação ao pessoal ocupado (Quadro 2.2-7), dados da Fundação Ceperj, baseados no 

Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, indicam a maior participação da atividade 

agropecuária na geração de empregos em Itaguaí, ainda que, sob o ponto de vista econômico 

e de pessoal ocupado, a participação no conjunto do total das atividades seja muito baixa.  

Quadro 2.2-7 - Pessoal ocupado na atividade agropecuária nos municípios de  
Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba - 2006 

Município 
Com laços de 

parentesco com o 
produtor 

Sem laços de 
parentesco com o 

produtor 

Total no 
município 

Angra dos Reis 676 97 773 

Itaguaí 595 515 1.110 

Mangaratiba 425 153 578 

Total 1.916 765 2.461 

Fontes: adaptado de Fundação Ceperj, 2010, Fundação IBGE, 2010 e Datasus, 2010. 

No conjunto dos municípios, o pessoal dedicado à atividade sugere que os setores secundário 

e terciário, mais vinculados à condição urbana, tem atraído grande parte da força de trabalho 

para a indústria e serviços.  

A despeito desses dados, deve-se levar em conta que a atividade agropecuária, de modo 

geral, gera emprego para um contingente populacional que normalmente está associado às 

populações tradicionais e de baixa escolaridade, que, nas cidades, estariam sujeitas ao 

subemprego e à marginalidade. Da mesma forma, a atividade é fundamental para o 

abastecimento de produtos agropecuários para a região.  

                                                

27
 Segundo dados da produção pecuária municipal, do IBGE, em 2010 Angra dos Reis detinha cerca de 4,4 mil 
cabeças de gado bovino, para corte e leite. 
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O setor industrial apresenta maior robustez nos municípios de Angra dos Reis e Itaguaí (vide 

Quadro 2.2-4). Os municípios do conjunto contavam, em 2010, com 385 estabelecimentos, 

um aumento de cerca de 40% com relação ao ano de 2005 (Quadro 2.2-8). Dos tipos, a 

construção civil teve melhor desempenho no seu crescimento absoluto em Angra dos Reis e 

Itaguaí, apresentando índices da ordem de 23,9% e 26,5% respectivamente, ou 29 

estabelecimentos no total. Mangaratiba, por sua vez, apresentou retração no período. 

Em termos de crescimento do número de estabelecimentos, a indústria da transformação teve 

bom desempenho no período em Angra dos Reis e Itaguaí, com aumentos relativos de 70 e 

60%, respectivamente. Em números absolutos, isso representa um acréscimo de 78 

estabelecimentos apenas nesses dois municípios. Mangaratiba teve desempenho modesto 

em números absolutos, com um aumento proporcional de cerca de 60% no período, mas que 

representa apenas quatro estabelecimentos. 

No total de estabelecimentos, o melhor desempenho absoluto e relativo foi de Angra dos Reis, 

com um incremento de cerca de 45% no período. Itaguaí teve aumento relativo de 42%, 

representando, em números absolutos, 44 estabelecimentos. Em contraposição, Mangaratiba 

teve pouco incremento no número de estabelecimentos, com aumentos absolutos de 3 

unidades. No total do conjunto dos municípios, o aumento relativo foi de cerca de 40%, com 

acréscimo de 109 estabelecimentos. 

Quadro 2.2-8 - Estabelecimentos da indústria, por tipo, nos municípios selecionados 

Município 
Construção civil 

Indústria de 
transformação 

SIUP (1) 
Total de 

estabelecimentos 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Angra dos Reis 67 83 65 111 6 6 138 200 

Itaguaí 49 62 53 85 2 1 104 148 

Mangaratiba 27 26 7 11 - - 34 37 

Conjunto de 
municípios 

143 171 125 207 8 7 276 385 

Fonte: Fundação Ceperj, 2010 

(1) Serviços Industriais de Utilidade Pública 

Com relação ao pessoal ocupado na indústria, segundo dados da Fundação Ceperj (2010), 

referente aos trabalhadores com carteira assinada, Angra dos Reis supera os demais 

municípios em todas categorias da atividade, absorvendo cerca de 75% desse contingente no 

conjunto de municípios (Quadro 2.2-9). Itaguaí surge como o segundo maior empregador de 

trabalhadores no setor industrial com carteira assinada (25%), já sob influência da ampliação 

dos investimentos em infraestrutura no seu território. Mangaratiba responde por menos de 1% 

das contratações.  
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Quadro 2.2-9 - Pessoal ocupado com carteira assinada por setor de atividade econômica  

industrial, nos municípios selecionados - 2010 

Município Construção civil 
Indústria de 

transformação 
SIUP Total 

Angra dos Reis 4563 9067 2145 15775 

Itaguaí 3550 1712 16 5278 

Mangaratiba 124 53 - 177 

Conjunto de municípios 8237 10832 2161 21230 

Fonte: Fundação Ceperj, 2010. 

Em 2006 a maior proporção de trabalhadores estava inserida nas atividades econômicas do 

setor terciário, tendência consolidada já em 2010, conforme indicam os valores adicionados 

do PIB dos municípios referentes ao setor de serviços (Quadro 2.2-5). Dentre os municípios, 

Mangaratiba é aquele em que praticamente todo o pessoal estava ocupado em atividades 

desse setor, aproximando-se dos 100% (Figura 2.2-3). Essa tendência é confirmada no 

Quadro 2.2-10 e no Quadro 2.2-11, que indicam o aumento do número de estabelecimentos 

de serviços (2005 a 2010) e hoteleiros (2005 a 2009), respectivamente. No período, o 

incremento total de estabelecimentos de serviços foi de 30% e de estabelecimentos hoteleiros 

foi de cerca de 50%. 

Quadro 2.2-10 - Número de estabelecimentos de serviços no período 2005-2010 

Município 2005 2010 Aumento (%) 

Angra dos Reis 863 1150 33,25 

Itaguaí 392 512 30,61 

Mangaratiba 196 229 16,83 

Total 1451 1891 30,3 

Fonte: Fundação Ceperj, 2010 

 

Quadro 2.2-11 - Número de estabelecimentos hoteleiros no período 2005-2009 

Município 2005 2009 Aumento (%) 

Angra dos Reis 105 163 55,23 

Itaguaí 15 20 33,33 

Mangaratiba 15 19 26,66 

Total 135 202 49,6 

Fonte: Fundação Ceperj, 2010 
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Figura 2.2-3 - Proporção do número de pessoal ocupado nos setores da  
economia dos municípios do entorno da APAMAN  

Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006. 

2.2.3.2 - Aspectos da produção agropecuária - 2006 

Tendo como referência os dados da produção agrícola municipal divulgados pelo IBGE em 

2006, destacava-se, no conjunto dos municípios de interesse neste estudo, Itaguaí, que 

respondia por pouco menos de 50% da produção pecuária (Quadro 2.2-12) e praticamente 

60% das lavouras temporárias (Quadro 2.2-13). Dentre os principais rebanhos na área 

estudada, destacavam-se o bovino e o avícola, que tinham em Itaguaí as maiores proporções.  

As principais culturas temporárias cultivadas na área de estudos eram a cana-de-açúcar, a 

mandioca e o feijão, respectivamente. Dentre as culturas permanentes (Quadro 2.2-14), 

destacava-se principalmente a banana, presente em todas as unidades territoriais estudadas. 

Essa cultura também era responsável por grande área cultivada, somando um total de 9.200 

hectares, com destaque para o município de Mangaratiba (o maior produtor) seguido por 

Itaguaí. Cabe ressaltar que o município de Mangaratiba apresentava a maior área cultivada 

por culturas permanentes. 
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Quadro 2.2-12 - Aspectos da produção pecuária - 2006 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006. 

Nota 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.  

Nota 2: Atribui-se a expressão \"Dado não existente\" onde não há ocorrência da variável no município. 

 

Quadro 2.2-13 - Lavouras temporárias - 2006 

Município 
Arroz em 

casca 
(ton) 

Arroz em 
casca (ha) 

Batata 
doce (ton) 

Batata 
doce (ha) 

Cana-de-
açúcar 
(ton) 

Cana-de-
açúcar 

(ha) 

Feijão (em 
grão) (ton) 

Feijão (em 
grão) (ha) 

Mandioca 
(ton) 

Mandioca 
(ha) 

Total 
(ha) 

Total 
% 

Angra dos Reis 6 4 0 0 160 8 6 3 476 34 49 13,92 

Mangaratiba 0 0 0 0 660 33 8 5 754 58 96 27,27 

Itaguaí 0 0 40 2 2.100 70 0 0 2.025 135 207 58,8 

Total 6 4 40 2 2920 111 14 8 3255 227 352 100 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006. 

Nota 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.  

Nota 2: Atribui-se a expressão \"Dado não existente\" onde não há ocorrência da variável no município. 

 

Municípios 

Efetivo dos rebanhos (cabeças) 

Bovinos Suínos Equinos Asininos Muares Bufalinos Ovinos Aves Caprinos Total Total% 

Angra dos Reis 5.000 585 165 6 145 0 0 5.030 135 11.066 24,83 

Mangaratiba 5.100 570 210 5 180 0 0 5.680 140 11.885 26,66 

Itaguaí 10.800 1.555 430 8 200 68 145 8.218 200 21.624 48,51 

Total 20.900 2710 805 19 525 68 145 18.928 475 44.575 100 
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Quadro 2.2-14 - Lavouras permanentes - 2006 

Municípios 
Banana 

(ton) 

Área - 
Banana 

(hectares) 

Coco-da-
baía (mil 
frutos) 

Área - Coco-
da-baía 

(Hectares) 

Laranja 
(ton) 

Área - Laranja 
(Hectares) 

Palmito 
(ton) 

Área - 
Palmito 

(hectares) 
Caqui (ton) 

Área - 
Caqui 

(hectares) 

Angra dos 
Reis 

3.944 1.350 202 15 24 3 188 120 0 0 

Mangaratiba 26.190 4.850 325 25 22 2 48 24 252 21 

Itaguaí 24.000 3.000 8.600 430 60 3 0 0 28 2 

Total 54.134 9.200 9.127 470 106 8 236 144 280 23 

           

Municípios 
Limão 
(ton) 

Área - 
Limão 

(hectares) 

Manga 
(ton) 

Área - Manga 
(hectares) 

Maracujá 
(ton) 

Área - 
Maracujá 
(hectares) 

Goiaba 
(ton) 

Área - 
Goiaba 

(hectares) 
Área total 

Área total 
% 

Angra dos 
Reis 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.488 15 

Mangaratiba 182 13 0 0 0 0 0 0 4.935 49,75 

Itaguaí 30 2 216 9 2.400 3 940 47 3.496 35,24 

Total 212 15 216 9 2.400 3 940 47 9.919 100 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006. 

Nota 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.  

Nota 2: Atribui-se a expressão \"Dado não existente\" onde não há ocorrência da variável no município. 
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2.2.3.3 - Dinâmica setorial da economia local28 

Mangaratiba apresentou, no quinquênio 2000-2005, crescimento de suas unidades 

empresariais e de seu pessoal ocupado. Seus setores primário e secundário, ambos de 

pequena representação, tiveram crescimento negativo no período (exceto as indústrias de 

transformação e construção). O crescimento da economia e a geração de empregos em 

Mangaratiba estão, portanto, centrados no setor terciário, principalmente nas atividades 

comerciais e de alojamento e alimentação, além do setor de educação, que apresentou um 

grande incremento no período. As atividades englobadas na categoria “Alojamento e 

alimentação”, diretamente relacionada ao turismo, apresentaram crescimento significativo no 

período, colocando-se como a segunda maior empregadora no município em 2005. A 

categoria “Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados à empresa” que, conforme 

visto, incorpora a informática e a terceirização de serviços, além de atividades relacionadas ao 

turismo local, era o principal empregador em Mangaratiba, em todo o período estudado. 

Quadro 2.2-15 - Dados gerais das unidades locais por faixas de pessoal ocupado total – Mangaratiba 

Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 

(CNAE) 

Variável X Ano 

Número de 
unidades 

locais 
(unidades) 

Número de 
unidades 

locais 
(percentual) 

Pessoal 
ocupado total 

(pessoas) 

Pessoal 
ocupado total 
(percentual) 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

A Agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração 
florestal 

2 2 0,34 0,25 X X X X 

B Pesca - 1 - 0,13 - X - X 

C Indústrias extrativas 3 2 0,52 0,25 362 X 7,82 X 

D Indústrias de 
transformação 

8 20 1,37 2,54 20 54 0,43 0,34 

E Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

1 - 0,17 - X - X - 

F Construção 10 28 1,72 3,56 495 135 10,69 0,85 

G Comércio, reparação de 
veículos automotores, 
objetos pessoais e 
domésticos 

234 265 40,21 33,67 675 854 14,58 5,39 

H Alojamento e alimentação 140 155 24,05 19,7 652 1.265 14,08 7,98 

I Transporte, armazenagem e 
comunicações 

33 39 5,67 4,96 98 805 2,12 5,08 

J Intermediação financeira, 
seguros, previdência 
complementar e serviços 
relacionados 

3 6 0,52 0,76 13 21 0,28 0,13 

                                                

28
 Informações com base em dados de 2000 a 2005. 
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Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 

(CNAE) 

Variável X Ano 

Número de 
unidades 

locais 
(unidades) 

Número de 
unidades 

locais 
(percentual) 

Pessoal 
ocupado total 

(pessoas) 

Pessoal 
ocupado total 
(percentual) 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

K Atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços 
prestados às empresas 

87 130 14,95 16,52 1.194 9.213 25,79 58,12 

L Administração pública, 
defesa e seguridade social 

4 5 0,69 0,64 864 2.556 18,66 16,13 

M Educação 1 17 0,17 2,16 X 13 X 0,08 

N Saúde e serviços sociais 4 9 0,69 1,14 9 31 0,19 0,2 

O Outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais 

52 108 8,93 13,72 220 279 4,75 1,76 

P Serviços domésticos - - - - - - - - 

Q Organismos internacionais 
e outras instituições 
extraterritoriais 

- - - - - - - - 

Total 582 787 100 100 4602 15226 99,39 96,06 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

Nota: os dados com menos de três informantes estão identificados com o caractere X e interferem nos resultados percentuais 
totais. 

2.2.3.4 - Tendências e/ou problemas ambientais decorrentes 

O município de Mangaratiba apresenta problemas ambientais relacionados com a atividade 

turística, a especulação imobiliária e a ampliação das ocupações humanas, além do manejo 

agropecuário. Por estar situado entre dois eixos de desenvolvimento industrial (Angra e 

Itaguaí) e por seu forte apelo turístico, apresenta problemas ambientais advindos das 

pressões pela ampliação das áreas urbanas, como o desmatamento, ocupação das encostas 

e erosão, alteração dos corpos hídricos e assoreamento, aterro de mangues, ampliação das 

ocupações irregulares, superpopulação na alta temporada turística, deficiências no 

abastecimento de água e grandes lacunas no esgotamento sanitário, destinação inadequada 

dos resíduos sólidos, poluição e contaminação dos corpos hídricos, favelização, conflitos de 

terra, exploração vegetal irregular e caça.  

O principal reflexo dos problemas sociais e ambientais na região é a extrema fragmentação da 

Mata Atlântica e a formação de efeitos de borda, que modifica suas características originais 

remanescentes, podendo causar alterações na estrutura, composição e na abundância 

relativa das espécies na parte marginal do fragmento e, ainda, a perda de espécies nativas e 

a invasão por espécies exóticas; erosão do solo; e perda de qualidade da água nas bacias de 

drenagem locais. 
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Especificamente sobre a APA, é comum a ocorrência de ocupações e loteamentos 

irregulares, principalmente nas franjas dos núcleos urbanos do litoral, ocupando áreas de 

risco geológico e faixas marginais de proteção de cursos hídricos. Fluxos de populações são 

estimulados pelos novos empreendimentos industriais ou pelas atividades turísticas, fazendo 

surgir aglomerados que nem sempre são acompanhados por um planejamento territorial. Isso 

favorece a ocupação desordenada do solo e gera conflitos fundiários entre a população local, 

o poder público e setores imobiliários. A segurança pública pode ser considerada um 

problema na APA, onde existe, por exemplo, pontos de abandonos de veículos, focos de 

tráfico de drogas, entre outros. 

O manejo agropecuário muitas vezes não é realizado da forma adequada, sendo comum a 

substituição de áreas florestadas por bananais ou por pastagens. O uso indiscriminado do 

fogo também é comum na região. A caça, o aprisionamento da fauna e a exploração florestal 

irregular são frequentes e há forte tendência à prática do turismo desordenado. Também são 

comuns a captação não autorizada de água e lavras minerais de pequeno porte. A presença 

de indústrias situadas nas adjacências da APA favorece a dispersão de poluentes 

atmosféricos, tais como dióxido de enxofre (SO2), partículas totais em suspensão (PTS), 

partículas inaláveis (PM10), monóxido de carbono (CO), oxidantes fotoquímicos expressos 

como ozônio (O3), hidrocarbonetos totais (HC) e dióxido de nitrogênio (NO2). 

Em decorrência dos tipos de problemas apresentados acima, muitas espécies da flora e da 

fauna estão desaparecendo devido à destruição de seu habitat, com destaque para a palmeira 

juçara (Euterpe edulis), e para o maior primata das Américas, o mono-carvoeiro ou muriqui 

(Brachyteles arachnoides). 

2.2.4 - Ações ambientais exercidas por outras Instituições 

 Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro 

Os principais projetos sob responsabilidade da SEA na área de interesse são: 

- Programa ICMS-Verde (ou Ecológico): criado em 2007, pela Lei Estadual nº 5.100, 

incluiu o critério de conservação ambiental na repartição da quarta parte do ICMS a que 

as cidades do estado fluminense têm direito. A medida tem por objetivo estimular a 

conservação ambiental e o saneamento, ressarcindo os municípios pela restrição ao uso 

de seus territórios, notadamente através da criação de unidades de conservação da 

natureza e da proteção e conservação dos mananciais de abastecimento, além de 

recompensá-los por investimentos ambientais realizados, tais como o tratamento do 

esgoto e na correta destinação dos resíduos. Indiretamente, o programa também 

estimula os municípios a estruturar seus sistemas de meio ambiente.  
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A estimativa de distribuição de ICMS-Verde para o ano de 2013 era da ordem de 

R$ 177,7 milhões. O montante estimado para o município de Mangaratiba nesse mesmo 

ano era de R$ 2.036.128 milhões, ocupando a 34ª posição no ranking estadual, duas 

posições abaixo do ranking do ano anterior.  

Se a lógica da aplicação dos recursos indica que quanto mais o gestor investir em ações 

que melhorem os indicadores verificados no ICMS-Verde, mais o município receberá no 

próximo ano, percebe-se um ótimo potencial de crescimento desse tipo de arrecadação 

para Mangaratiba, na medida em que apresenta uma grande vocação para a 

conservação e sustentabilidade ambientais. 

- Programa de Apoio às Unidades Municipais de Conservação (PROUC): visa dar 

apoio à criação de novas UC municipais, identificando e mapeando áreas com potencial 

para conservação, participando na consulta pública e realizando os estudos básicos 

para criação. Também objetiva dar apoio na gestão das unidades de conservação, 

promovendo capacitação dos gestores municipais nas  atividades de criação, 

elaboração de projetos para implantação, técnicas de gestão das unidades de 

conservação e constituição do Conselho Gestor.  

- Agenda Água na Escola: objetiva fortalecer a Política de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo à comunidade escolar oficinas de 

mobilização e nivelamento da informação ambiental, vinculadas à manutenção e 

recuperação de corpos hídricos. Atua, entre outras, na RH-I (Baía da Ilha Grande) e RH-

II (Guandu).  

- Campanha pelas espécies ameaçadas de extinção no Rio de Janeiro (Abrace 

essas 10!): destinada à conservação de dez espécies da fauna apontadas como as 

mais ameaçadas de extinção no território fluminense devido a ações do homem. Das 

espécies com possível ocorrência na APA, a lista inclui a ave jacutinga, o muriqui, a 

preguiça-de-coleira, o boto cinza e o tatu-canastra. 

- Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio de Janeiro (ZEE-RJ): instrumento 

estratégico de planejamento regional e gestão territorial, envolvendo estudos sobre o 

meio ambiente, os recursos naturais e as relações entre a sociedade e a natureza. Os 

estudos servem como subsídio para negociações sobre um conjunto de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

- Programa Parques Fluviais: visa à preservação dos rios e ao incentivo ao lazer e ao 

ecoturismo, a partir da instalação de diversos equipamentos urbanos e do plantio de 

milhões de árvores nas margens de importantes rios do estado, como o Guandu. 
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- Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): o mecanismo de PSA, no âmbito da 

gestão de recursos hídricos, estipula “formas de retribuição, monetária ou não” a 

iniciativas prestadas por agricultores que favoreçam a conservação e a restauração de 

florestas. O projeto tem grande potencial de execução no município de Mangaratiba, por 

meio dos produtores agrícolas e comunidades tradicionais, como os quilombolas da Ilha 

da Marambaia.  

 Fundação SOS Mata Atlântica 

A Fundação SOS Mata Atlântica foi responsável pela elaboração do "Atlas da Evolução 

dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio Mata Atlântica" 

nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e atualmente prepara o lançamento da 6ª 

edição, sendo possível a visualização do mapeamento digital no endereço eletrônico: 

http://mapas.sosma.org.br. 

 Ibama 

O Ibama mantém o escritório regional de Angra dos Reis que tem priorizado suas ações 

na proteção dos recursos marinhos e gerenciamento costeiro, além do licenciamento 

ambiental de grandes obras na região e fiscalização de atividades.  

Por meio de convênio entre o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), o Instituto 

de Zootecnia da UFRRJ, a RPPN Fazenda São Benedito e em parceria com a Associação 

Bichos do Mato é desenvolvido o projeto de soltura de aves apreendidas pela fiscalização 

do órgão. As solturas ocorrem em áreas protegidas, tecnicamente denominadas Áreas de 

Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres. 

 ICMBio 

O ICMBio atua na região da APAMAN com a implantação do Plano de Ação Nacional para 

Conservação dos Muriquis (PAN Muriquis). O início da elaboração do plano ocorreu em 

2005, com a definição das metas para a conservação das duas espécies (Brachyteles 

arachnoides e Brachyteles hypoxanthus), desdobrado em 2008, com o estabelecimento do 

objetivo, a revisão e priorização das metas e elencadas as ações. Em 2010, foram 

revisadas as ações e elaborados protocolos para subsidiar a implementação do PAN 

Muriquis, oficialmente aprovado por meio da Portaria nº 87, de 27 de agosto de 2010, do 

Instituto Chico Mendes e com conclusão prevista para agosto de 2015.  

O objetivo do plano de ação é aumentar o conhecimento e a proteção das populações de 

muriquis para reduzir genuinamente (sensu IUCN) em pelo menos um nível sua categoria 

de ameaça de extinção até 2020, passando Brachyteles hypoxanthus de “Criticamente em 

perigo” para “Em perigo”, e Brachyteles arachnoides de “Em Perigo” para “Vulnerável”. 
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A coordenação do plano corresponde ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Primatas Brasileiros (CPB), com supervisão da Coordenação-Geral de Espécies 

Ameaçadas da Diretoria de Conservação da Biodiversidade – CGESP/DIBIO.  

Há ainda o potencial de desenvolvimento de projetos ou programas vinculados ao Centro 

de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul (Cepsul) nas 

baías de Mangaratiba e Sepetiba. 

 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) 

A Emater desenvolve uma série de projetos e programas relacionados com a assistência 

técnica e extensão rural que beneficiam prioritariamente os agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária, descendentes de quilombolas, agricultores 

empreendedores, indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, e comunidades 

extrativistas.  

Um dos principais projetos da Emater na região de interesse é o Programa de 

Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas (Rio Rural), que tem 

como meta a melhoria da qualidade de vida no campo, conciliando o aumento da renda do 

produtor rural com a conservação dos recursos naturais.  Utiliza a microbacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e intervenção, envolvendo diretamente as comunidades 

residentes neste espaço geográfico. Participam do programa os municípios de 

Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro. Além desse, a Emater mantém os seguintes projetos: 

- Frutificar: desenvolvimento da fruticultura (Mangaratiba);  

- Rio Horti: desenvolvimento da olericultura (Mangaratiba); 

- Cultivar Orgânico: programa especial de fomento agropecuário e tecnológico, cujo 

objetivo é estimular a conversão de práticas agrícolas convencionais para a agricultura 

orgânica e apoiar os produtores rurais que já trabalhem nesta atividade. 

 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) 

Organização privada, sem fins lucrativos, trabalha desde 1998 em favor de 

desenvolvimento sustentável, com ações que integram desde educação ambiental e 

mobilização de grupos organizados até a implantação de áreas de restauração florestal e 

unidades de conservação da natureza. Promoveu a restauração e/ou conservação de 

mais de 100 mil hectares nativos da Mata Atlântica, bioma foco dessa ONG. Desenvolve 

projetos na bacia do rio Guandu, nas áreas de restauração florestal, plantio planejado de 

mudas; implantação de sistema de pagamentos por serviços ambientais (PSA) e 

mobilização comunitária (conselhos consultivos, turismo de base comunitária, ações 

prioritárias para implantação de UCs etc.). 
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 Prefeitura Municipal de Mangaratiba 

- Fundação Mário Peixoto: a Fundação Mário Peixoto está vinculada administrativamente 

à Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Mangaratiba e se destina a fins que vão da 

administração, restauração, conservação, fiscalização e proteção do patrimônio 

histórico, artístico, paisagístico e ambiental do município. Tem como finalidades 

principais propugnar pela conservação e utilização do patrimônio arqueológico, histórico, 

turístico, arquitetônico, cultural, paisagístico, científico e ecológico do município de 

Mangaratiba solicitando, sempre que cabível, o tombamento, a restrição de usos, a 

desapropriação ou qualquer outro procedimento legal que possibilite a consecução dos 

objetivos. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: criação do Grupamento de Proteção Ambiental 

(GPA), que tem por objetivo qualificar os agentes para o trabalho no Parque Estadual 

Cunhambebe (PEC) e na Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba (APAMAN). 

- Secretaria de Educação: capacitação do corpo técnico de educadores em arqueologia e 

educação patrimonial (convênio com o Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB). 

2.2.5 - Serviços de apoio disponíveis para a unidade de conservação 

As informações apresentadas foram obtidas por meio de consultas no próprio município de 

Mangaratiba e, por meio eletrônico, consultas aos órgãos oficiais que contenham e 

disponibilizem bancos de dados em seus sistemas, tal como Datasus, Ministério das 

Comunicações, páginas eletrônicas das polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), páginas eletrônicas oficiais da prefeitura, entre outros meios. 

Também foram consultadas listas de agências bancárias na página da Federação Brasileira 

de Bancos e das agências nacionais de Transportes Terrestres (ANTT) e de Energia Elétrica 

(Aneel),  

Como a APA de Mangaratiba faz fronteira com diversos municípios e tem possíveis acessos 

pelas estradas que os ligam, optou-se por apresentar os serviços de apoio existentes em 

todos eles, a saber: Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. Os Quadros 2.2-16 a 

2.2-19 indicam os equipamentos urbanos e serviços nesses municípios. 
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Quadro 2.2-16 - Equipamentos urbanos e serviços do município de Mangaratiba 

Equipamentos 

Saúde 33 unidades, sendo 1 hospital geral e 3 unidades móveis de urgência. 

Segurança pública 
165ª DP - Mangaratiba. Polícia Militar do ERJ, 33º BPM, 1ª 
Companhia - Mangaratiba.  

Comunicação 

Agências dos Correios (Centro, Conceição de Jacareí e Muriqui); 

Telefonia fixa: Oi (antiga Telemar); 

Telefonia Móvel: Vivo, Tim, Claro e Oi, todas com restrições de sinal. 

Energia elétrica Ampla S/A (110V). 

Turismo 
Mangaratiba conta com uma infraestrutura de hospedagem que 
inclui pousadas, hotéis e resorts. 

Serviços 

Comércio 
Relativamente bem estruturado, voltado para o turismo e a pesca, 
além de artesanato e produtos rurais. 

Bancos Agências dos Bancos do Brasil (BB), Itaú e Bradesco. 

Postos de gasolina e oficinas 
mecânicas 

Há 6 postos de gasolina no município e cerca de 15 oficinas 
mecânicas (algumas oferecem serviço de borracheiro). 

Transporte 

Ônibus da Viação Costa Verde: Rio-Mangaratiba-Rio; 

Ônibus especial Rio de Janeiro (Castelo)-Mangaratiba; 

Ônibus urbanos do Centro de Mangaratiba até Rio Claro e até o Vale 
do Sahy; serviço de taxi em diversos distritos. 

 

Quadro 2.2-17 - Equipamentos Urbanos e Serviços do Município de Itaguaí 

Equipamentos 

Saúde 
103 unidades, sendo 1 hospital geral, 2 prontos-socorros e 1 unidade móvel 
de urgência. 

Segurança pública 
50ª DP - Itaguaí; 24º Batalhão de Polícia Militar, apoio do 27º Batalhão de 
Polícia Militar; DPO da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Estadual.  

Comunicação 

Agências dos Correios (Centro e Coroa Grande); 

Telefonia fixa: Oi (antiga Telemar); 

Telefonia Móvel: Vivo, Tim, Claro e Oi, todas com restrições de sinal. 

Energia elétrica Light S/A (110V). 

Turismo Há pousadas em Mazomba, localidade rural próxima ao parque.  

Serviços 

Comércio 
A sede do município oferece diversas opções de comércio, concentrado em 
poucos estabelecimentos. A localidade de Mazomba é pouco estruturada. 

Bancos 
Agências do Banco do Brasil (BB), Santander Brasil, Caixa Econômica 
Federal, HSBC, Itaú e Bradesco. 

Postos de gasolina e 
oficinas mecânicas 

Há postos de gasolina na BR-101, no trecho entre a saída da Av. Brasil e o 
bairro Brisa Mar, próximos à entrada da Mazomba. Alguns oferecem 
serviço de borracheiro; 

Há oficinas mecânicas na área urbana do município (Centro) e no bairro 
Brisa Mar. 

Transporte 

Do Rio de Janeiro, deve-se embarcar para Mangaratiba; 

Segundo a Prefeitura de Itaguaí, há conduções regulares como vans e 
ônibus urbanos que vão para o bairro do Mazomba 
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Quadro 2.2-18 - Equipamentos urbanos e serviços do município de Rio Claro 

Equipamentos 

Saúde 
28 unidades, sendo 1 hospital geral e 1 pronto-socorro geral; 

3 farmácias em Lídice e 4 em Rio Claro 

Segurança Pública 
168ª DP – Rio Claro; Defesa Civil; Posto da Policia Rodoviária Estadual; Polícia 
Militar do ERJ, 33° BPM, 4ª Companhia - Rio Claro. Defesa Civil. 

Comunicação 

Agências dos Correios (Rio Claro e Lídice); 

Telefonia fixa: Oi (antiga Telemar); 

Telefonia Móvel: Vivo, Tim, Claro e Oi, todas com restrições de sinal. 

Energia Elétrica Light S/A (110V) 

Turismo 
Poucas opções de hospedagem em Rio Claro. Em Lídice há 4 pousadas, algumas 
oferecem camping. Getulândia também oferece opções de hospedagem. 

outros DETRAN em Rio Claro. 

Serviços 

Comércio 

O comércio em Lídice oferece produtos básicos, sem muita variedade. Rio 
Claro tem mais variedade de produtos.  

Diversos produtores oferecem seus produtos, tais como queijos, leite, aves, 
ovos e produtos artesanais em lojas de fazendas e sítios. 

Bancos Agências do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. 

Postos de gasolina e 
oficinas mecânicas 

Postos de Gasolina em Rio Claro, Getulândia e na rodovia BR-116;  

3 oficinas mecânicas em Rio Claro. 

Transporte 

A viação Costa Verde faz o trajeto Rio de Janeiro-Rio Claro; a viação Cidade do 
Aço faz a ligação Rio de Janeiro – Barra Mansa. 

Ônibus para Lídice partindo de Barra Mansa e Angra dos Reis, passando por 
Lídice. Em alguns dias e horários específicos há o roteiro Volta Redonda - 
Lídice.  

Em Lídice podem ser contratados serviços de táxi. 

 

Quadro 2.2-19 - Equipamentos urbanos e serviços do município de Angra dos Reis 

Equipamentos 

Saúde 
268 unidades, sendo 5 hospitais gerais, 1 pronto-socorro geral, 5 unidades 
móveis de emergência e 1 unidade de atenção à saúde indígena. 

Segurança pública 
166ª DP - Angra dos Reis. Polícia Militar do ERJ, 33º BPM, 2ª Companhia - 
Angra dos Reis. Postos da Polícia Rodoviária Federal e Estadual; fiscalização da 

Polícia Ambiental; Defesa Civil. 

Comunicação 

Agência dos Correios (Centro, Frade e Verolme); 

Telefonia fixa: Oi (antiga Telemar); 

Telefonia Móvel: Vivo, Tim, Claro e Oi, todas com restrições de sinal. 

Energia elétrica Ampla S/A (110V). 

Turismo 
O município oferece inúmeras opções de hospedagem, desde pousadas a 
resorts.  

Serviços 

Comércio Bem estruturado, voltado para o turismo e a pesca 

Bancos 
Agências do Banco do Brasil (BB), Santander Brasil, Caixa Econômica Federal, 
HSBC, Itaú e Bradesco. 

Postos de gasolina e 
oficinas mecânicas 

Cerca de 20 postos de gasolina espalhados pelo município; 

Cerca de 15 oficinas mecânicas espalhadas pelo município. 

Transporte 
Linhas interestaduais, intermunicipais (a viação Costa Verde faz o trajeto Rio de 
Janeiro - Angra dos Reis), municipais (para Mangaratiba e Lídice) e circulares; 
frota de táxi; aeroporto para pequenas aeronaves. 
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2.2.6 - Potencialidades de cooperação e apoio institucional 

Alguns dos potenciais parceiros públicos e privados foram enumerados no item 2.1.1 

(contextualização internacional) e no item 2.1.3 (contextualização estadual).  

As unidades de conservação presentes no entorno com maior potencial para o 

estabelecimento de parcerias na gestão integrada das áreas e para o intercâmbio de 

experiências, programas e projetos de cooperação interinstitucional estão listadas no Quadro 

2.2-20, a seguir. 

Quadro 2.2-20 - Unidades de conservação com potencial para o estabelecimento  
de cooperação interinstitucional 

Unidade Órgão gestor Grupo Município/estado 

PN Bocaina ICMBio Proteção integral 
Angra dos Reis e Paraty (RJ), Areias, 

Cunha, S. J. do Barreiro e Ubatuba (SP) 

PE Cunhambebe INEA Proteção integral 
Angra dos Reis, Rio Claro, Itaguaí e 

Mangaratiba 

PE da Ilha 
Grande 

INEA Proteção integral Angra dos Reis 

PNM do Sahy 
SEMAP - 

Mangaratiba 
Proteção integral Mangaratiba 

APA Guandu INEA Uso sustentável 

Miguel Pereira, Paracambi, Piraí, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, 

Seropédica, Nova Iguaçu, Japeri, 
Queimados, Vassouras e Rio Claro  

APA Tamoios INEA Uso sustentável Angra dos Reis 

APA Municipal 
Guaiba e 
Guaibinha 

SEMAP - 
Mangaratiba 

Uso sustentável Mangaratiba 

ESEC Tamoios ICMBio Proteção integral Angra dos Reis 

 

Destaca-se que a seleção seguiu critérios de localização geográfica e de estágio atual de 

relacionamento interinstitucional, não significando isso a exclusão de outras UCs federais, 

estaduais ou municipais no que tange ao intercâmbio de experiências, programas ou projetos. 
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MÓDULO 3 - ANÁLISE DA UC E ENTORNO 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM – FATORES FÍSICOS 

A pesquisa foi realizada com base em bibliografia específica e em dados secundários 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (INEA). 

Para a caracterização dos fatores físicos, sobretudo a geologia, geomorfologia e pedologia, 

foram consultadas as cartas topográficas MARAMBAIA (SF-23-Z-C-III-1) MANGARATIBA 

(SF.23-Z-A-V-4), ILHA GRANDE (SF-23-Z-C-II-2) e ITAGUAÍ (SF.23-Z-A-VI-3/MI-2744/3) 

produzidas, respectivamente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela 

Diretoria do Serviço Geográfico do Ministério da Guerra (DSG), em escala 1:50.000, mapas 

geológicos na escala 1:100.000, elaboradas pelo CPRM (Pronageo), o mapa geomorfológico 

do estado do Rio de Janeiro, produzido pelo CPRM (2000), a classificação realizada pelo 

INEA na Secretaria de Estado do Ambiente (2011), mapas geológicos do DRM, o Serviço 

Geológico do Estado do Rio de Janeiro, a base SIGMINE do Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM) e consultas e análises das imagens Quickbird (2009). 

3.1.1 - Clima e condições meteorológicas 

Neste item serão analisados, de forma integrada, aspectos físicos e os sistemas atmosféricos 

de meso e macro escala que atuam na região e que contribuem na formação das 

características climáticas regionais e influenciam as condições ambientais da Área de 

Proteção Ambiental de Mangaratiba (APAMAN). 

A importância do conhecimento da dinâmica climática relaciona-se com a gestão da UC de 

um modo geral e mais especificamente na prevenção e combate aos incêndios florestais. A 

análise do comportamento sazonal dos parâmetros meteorológicos pode servir de alerta à 

gestão de risco da UC, da ocorrência de incêndios na vegetação (INEA, 2012). Outro aspecto 

relevante para o manejo é conhecer o período de maior índice pluviométrico e associá-lo a 

encostas sensíveis a deslizamentos de terras, o que pode estar relacionado com a 

vulnerabilidade das populações residentes. 

Foram consultados dados secundários dos parâmetros meteorológicos disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e apresentam-se dados médios mensais de 

precipitação pluviométrica, temperatura (média, máxima e mínima), umidade relativa do ar, 

insolação, direção e velocidade dos ventos. O período da coleta dos dados é de 1972 a 1990, 

que constituem as Normais Climatológicas, obtidas através do cálculo das médias dos 

parâmetros meteorológicos (INMET, 2009). 
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Os dados meteorológicos são da estação meteorológica mais próxima da APAMAN, que está 

localizada na Ilha Guaíba, e pertencente ao município de Mangaratiba. A apresentação 

desses dados é feita através de tabelas e gráficos. No Quadro 3.1.1-1 são apresentadas 

informações da estação.  

Quadro 3.1.1-1 - Estação meteorológica utilizada para análise climática 

Estação/código 
Localização Alt. 

(m) 

Período de 
Coleta 

Órgão 
Responsável 

Município 
Lat Long 

Ilha Guaíba/83758 23,00° S 44°01 O 64 1972-1990 6º DISME/INMET Mangaratiba 

Fonte: Inmet, 2009 

3.1.1.1 - Característica climática regional 

Na região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro predomina o clima Tropical subquente 

úmido e subúmido (IBGE, 2006).  

A APAMAN, por ser muito próxima ao oceano Atlântico, apresenta diferentes peculiaridades 

climáticas por influências geográficas como o relevo, a altitude, ou proximidade com o mar. 

Recebe grande influência de umidade, principalmente dos ventos que sopram na direção 

oceano-continente, conhecidos como brisa marítima. O relevo íngreme da Serra do Mar 

influencia na precipitação local, por ocasionar as chuvas orográficas na vertente atlântica da 

Serra. É comum a ocorrência de maiores precipitações no verão, com índices de 208,7 

milímetros em dezembro, e a diminuição das chuvas no inverno, com índice de 48,7 

milímetros em junho. 

A classificação climática segundo Köppen (1948) caracteriza a região do entorno da 

APAMAN considerando a precipitação e a temperatura. Essa região apresenta, 

predominantemente, o tipo climático Af, denominado tropical úmido, que apresenta chuvas 

bem distribuídas ao longo do ano e ausência de estação seca – bem típico ao longo do litoral 

do estado.  

Outros fatores geográficos relacionados com a escala macroclimática que influenciam e 

caracterizam o clima na região da APA são: 

 Relevo / altitude 

O aumento da altitude acarreta na diminuição da temperatura, conforme o ar vai se 

tornando rarefeito e a pressão do ar diminui. Em média, a temperatura diminui 0,6 °C a 

cada 100 metros de altitude.  

As cotas altimétricas na UC variam de 100 a 1.000 metros, e, por isso, pode exercer 

influência na temperatura e precipitação. Além disso, é comum a ocorrência de chuvas 

orográficas devido ao encontro das massas de ar com a barreira da Serra do Mar. 
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 Influência marítima 

As áreas próximas ao litoral apresentam menores diferenças de temperatura, 

principalmente da amplitude térmica diária, sendo o oceano um moderador térmico. Como 

a APA está bem próxima ao oceano, é comum apresentar baixa amplitude térmica (de 

aproximadamente 4 °C) entre o verão e o inverno. Outros fatores importantes são as 

correntes oceânicas, quando frias, condicionam um clima mais seco e ameno, já as 

correntes quentes, tornam o clima quente e úmido (SENTELHAS e ANGELOCCI, 2009). A 

região litorânea do RJ é influenciada pela Corrente do Brasil (corrente quente).  

3.1.1.2 - Sistemas atmosféricos e suas influências na APA Mangaratiba 

Os sistemas atmosféricos que atuam em uma região influenciam fortemente as condições de 

tempo e clima. A Figura 3.1.1-1 apresenta os principais sistemas atmosféricos que atuam na 

América do Sul. A seguir são apresentados os principais sistemas atmosféricos que 

influenciam na precipitação e temperatura da área de estudo da APA de Mangaratiba. 

 
Figura 3.1.1-1 - Sistemas atmosféricos atuantes no  

continente sul-americano 

Fonte: Nimer, 1990 
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 Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (Asas) 

O Asas atua na parte leste do continente sul-americano durante quase todo o ano, mas 

passa por variações sazonais em sua posição: desloca-se a leste do continente no mês de 

outubro e abril, e se posiciona mais a oeste em julho/agosto e de janeiro a março (ITO e 

AMBRIZZI, 2012). A temperatura e umidade em seu interior são relativamente elevadas, 

principalmente no verão, pela intensa radiação solar incidente sobre o sistema. No 

inverno, o Asas exerce uma maior penetrabilidade continental, ficando os estados da 

região Sudeste sob seu domínio e em condições de maior estabilidade atmosférica.  

O Asas atua na região da APA de Mangaratiba, principalmente no período de inverno, com 

a queda de temperatura, em especial quando encontra frentes polares que chegam na 

região no período de inverno. Também ocorre diminuição da precipitação devido à 

dificuldade de formação de nuvens e ocorrência de calmaria (os ventos são mais fracos 

nesse período). 

 Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

A ZCAS é caracterizada por uma banda de nebulosidade quase estacionária, por períodos 

que variam de 4 a 20 dias, orientada na direção NW/SE, estendendo-se desde a 

Amazônia até o oceano Atlântico Sul (CARVALHO et al., 2004; SEABRA, 2004; 

ROBERTSON e MECHOSO, 2000; 1997; MARTON, 2000; KODAMA, 1993). De acordo 

com o Inmet (2010), ainda não são bem definidos os mecanismos de formação desse 

sistema, mas é conhecida por alterar o regime das chuvas nas regiões por onde passa no 

período de verão, incluindo o Sudeste do Brasil onde se localiza a APAMAN, período em 

que são comuns as fortes chuvas.  

A Figura 3.1.1-2 apresenta a imagem do satélite GOES 12 - Infra 4 no dia 02 de janeiro de 

2012. É possível perceber uma grande nebulosidade influenciando todo Estado do Rio de 

Janeiro, e a região Sul do estado (área da APA) marcada com um polígono vermelho. 

 Linhas de Instabilidade Tropicais (LITs) 

As LITs são normalmente formadas pelo encontro de uma massa de ar úmido vindo do 

oceano com uma massa de ar seco do continente (SANT'ANNA NETO, 2005). Geralmente 

as LITs antecedem a passagem de uma frente fria, e estão associadas a fortes pancadas 

de chuva, granizo, descargas elétricas ou trovoadas (CPTEC, 2010). São mais comuns no 

período de verão, que é o período de maior índice pluviométrico na área em estudo, 

podendo ocorrer também no inverno com menor frequência. A Figura 3.1.1-3 mostra a 

presença de uma linha de instabilidade pré-frontal atuando e provocando chuvas fortes 

sobre o Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 3.1.1-2 - ZCAS sobre o Estado do RJ e a área em estudo com polígono vermelho.  
Imagem do satélite GOES 12 – Infra 4 no dia 02 de janeiro de 2012 às 09:00:00 

Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DAS)/CPTEC, 2012 

 

Figura 3.1.1-3 - LITs sobre o estado do RJ, e a área em estudo com polígono vermelho.  
Imagem do satélite GOES 12 – Infra 4 no dia 19 de maio de 2010 às 00:00:00 

Fonte: Divisão de satélites e sistemas ambientais (DAS)/CPTEC, 2012 

 Sistemas frontais 

Um sistema frontal é composto por uma frente fria, e uma frente quente acompanhadas de 

um centro de baixa pressão (Master USP, 2012). As frentes frias, também chamadas de 

sistemas transientes, se configuram a partir do deslocamento das massas polares em 

direção às latitudes mais baixas. No inverno é comum a entrada de massa de ar polar, 

chamada de Anticiclone Polar Migratório (APM), no continente Americano, sendo a frente 

fria a “faixa de separação” entre o ar polar e o ar tropical. Essas frentes são responsáveis 

pela queda da temperatura no Sudeste do Brasil, incluindo toda região da APAMAN. 

As frentes frias que atingiram a região do litoral do Rio de Janeiro, do período de 1999 a 

2002, são apresentadas no Quadro 3.1.1-2, onde estão quantificadas as frentes que 

passaram entre Paraty e Cabo Frio.  
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Quadro 3.1.1-2 - Quantidade de frentes frias que atingiram o litoral do Estado do  
Rio de Janeiro entre janeiro de 1999 e julho de 2002 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1999 2 2 3 3 6 5 4 3 5 3 5 6 

2000 5 5 5 3 4 4 6 5 3 3 5 4 

2001 1 1 2 3 3 3 4 0 4 2 4 3 

2002 2 1 1 1 3 4 5 - - - - - 

Fonte:  adaptado de EIA Angra 3 (2004), retirado do boletim Climanálise (CPTEC/Inpe) 

 Brisa  

As regiões litorâneas são influenciadas pelos sistemas de brisas, que podem ser marítima 

(quando ventos, próximo à superfície, vêm no sentido oceano-continente nos períodos da 

tarde) ou terrestre (quando ventos, próximos à superfície, vêm no sentido continente-

oceano nos períodos noturnos). A brisa ocorre pela diferença de temperatura entre a 

superfície do mar e do continente. É importante formadora de precipitação, e de 

convergência de umidade em regiões litorâneas, principalmente quando atinge uma 

barreira orográfica (BERNARDET, 1992). A região de estudo da APAMAN recebe 

influência de brisas vindas do oceano Atlântico, que, ao encontrarem as escarpas da Serra 

do Mar, ocasionam chuvas orográficas. 

 El Niño e La Niña 

O El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento anormal 

das águas superficiais (ou Temperatura Superficial do Mar - TSM) do Pacífico Equatorial. 

Mesmo ocorrendo em um local específico, este fenômeno influencia na dinâmica oceano-

atmosfera do planeta. 

A Figura 3.1.1-4 representa um esquema mostrando a circulação atmosférica em 

condições normais (sem El Niño) e em condições de El Niño. 

 

Figura 3.1.1-4 - Circulação atmosférica em condições normais e com El Niño 

Fonte: Oliveira, 2001 
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O Sudeste do Brasil, onde está localizada a APAMAN, pode apresentar temperaturas mais 

altas, tornando o inverno menos frio. O aquecimento e o subsequente resfriamento num 

episódio típico de El Niño duram de 12 a 18 meses (CPTEC, 2010). A Figura 3.1.1-5 (a e b) 

apresenta a influência climática desse fenômeno para os meses de junho, julho e agosto 

(inverno) e dezembro, janeiro e fevereiro (verão). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1.1-5 - Distribuição das condições climáticas em anos de El Niño para os meses de  

(a) junho, julho e agosto (inverno) e (b) dezembro, janeiro e fevereiro (verão) 

Fonte: CPTEC, 2012 

O último episódio de El Niño ocorreu em 2010, quando fortes chuvas acima da média histórica 

atingiram a região Sudeste do país. No Rio de Janeiro, a região de Angra dos Reis foi 

bastante afetada por fortes chuvas que culminaram em muitos deslizamentos de encostas e 

teve como principal causa a persistência deste fenômeno na região do Pacífico Equatorial 

(INFOCLIMA-CPTEC, 2010). A situação de fortes chuvas já vinha ocorrendo desde dezembro 

de 2009, período em que o El Niño começava a se intensificar. Há discussões no meio 

científico sobre os efeitos desse fenômeno no clima da região Sudeste do Brasil, as anomalias 

no regime de chuvas e, por conseguinte, nas vazões dos rios e nos impactos sobre as 

atividades agropecuárias (MARENGO, 2007). De modo geral, durante o El Niño todo o país 

tende a apresentar temperaturas do ar mais elevadas, seja no verão ou no inverno. 

O fenômeno La Niña resulta do resfriamento anômalo da TSM do Pacífico Tropical. Quando 

ocorre, os ventos alísios sopram com maior intensidade, transportando uma grande massa de 

água superficial, e mais aquecida, para a costa da Austrália. Com isso, o volume de águas 

profundas e frias que afloram na costa oeste da América do Sul é maior, alterando a TSM. A 

Figura 3.1.1-6 mostra um esquema com a circulação atmosférica em período de La Niña. 

(a) Junho / Julho / 

Agosto 

(b) Dezembro / Janeiro / Fevereiro 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

 

3-8 

 

Figura 3.1.1-6 - Condições atmosféricas em período de La Niña 

Fonte: Oliveira, 2001 

Na região Sudeste pode ocorrer a diminuição das temperaturas entre dezembro e fevereiro, e 

temperaturas abaixo da normal climatológica entre junho e agosto. No inverno de 2011, o La 

Niña estava em declínio, mas foi intensa a entrada de massas de ar frio e seco sobre o 

Sudeste, favorecendo a valores baixos de temperatura. A Figura 3.1.1-7 representa a 

influência climática do La Niña para o período entre dezembro e fevereiro, e junho a agosto. 

 
 

Figura 3.1.1-7 - Distribuição das condições climáticas em períodos de La Niña para os  
meses de junho, julho e agosto / dezembro, janeiro e fevereiro 

    Fonte: CPTEC, 2012 

No Quadro 3.1.1-3 são apresentados os anos de ocorrência e a intensidade com que ocorreu 

o fenômeno El Niño, e no Quadro 3.1.1-4 os anos de ocorrência do La Niña. 

Dezembro / Janeiro / Fevereiro Junho / Julho / Agosto 
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Quadro 3.1.1-3 - Anos de ocorrência e intensidade do El Niño 

1877 – 1878 1888 – 1889 

1896 – 1897 1899 

1902 – 1903 1905 – 1906 

1911 – 1912 1913 – 1914 

1918 – 1919 1923 

1925 – 1926 1932 

1939 – 1941 1946 – 1947 

1951 1953 

1957 – 1959 1963 

1965 – 1966 1968 – 1970 

1972 – 1973 1976 – 1977 

1977 – 1978 1979 – 1980 

1982 – 1983 1986 – 1988 

1990 – 1993 1994 – 1995 

1997 - 1998 2002 – 2003 

2004 – 2005 2006 – 2007 

2009 – 2010 – 

Legenda: Forte Moderada Fraco 

Fonte: CPTEC, 2012 

Quadro 3.1.1-4 - Anos de ocorrência e intensidade do La Niña 

1886 1903 – 1904 

1906 – 1908 1909 – 1910 

1916 – 1918 1924 – 1925 

1928 – 1929 1938 – 1939 

1949 – 1951 1954 – 1956 

1964 – 1965 1970 – 1971 

1973 – 1976 1983 – 1984 

1984 – 1985 1988 – 1989 

1995 – 1996 1998 – 2001 

2007 – 2008 – 

Legenda: Forte Moderada Fraco 

Fonte: CPTEC, 2012 

3.1.1.3 - Parâmetros meteorológicos 

3.1.1.3.1 - Precipitação pluviométrica 

A análise das médias de precipitação na região em estudo será apresentada com base nos 

dados da estação meteorológica localizada no entorno da UC. É possível perceber que o 

índice pluviométrico vai diminuindo entre maio e setembro, e aumentando de outubro a abril. 

Na região em estudo a precipitação média mensal fica acima de 100 milímetros entre os 

meses de setembro e abril. Os maiores índices pluviométricos se concentram em dezembro, 
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janeiro e abril (208,7; 177,7 e 161,7 milímetros respectivamente). Os menores índices 

pluviométricos ocorrem no período de junho a agosto, com médias entre 48,7 e 56,5 

milímetros. Na Figura 3.1.1-8 podemos visualizar o comportamento médio da precipitação 

mensal na estação da Ilha Guaíba, em Mangaratiba.  

O comportamento sazonal da precipitação apresentado para Ilha Guaíba mostra um período 

de maior precipitação que se configura no verão, e um período de diminuição de precipitação 

ocorrendo no inverno.  

 

Figura 3.1.1-8 - Precipitação média mensal de 1972 a 1990, na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet, 2009 

A sazonal da precipitação indica que o índice pluviométrico tende a diminuir entre os meses 

de maio e setembro (outono e inverno) e aumentar no período entre os meses de outubro e 

abril (primavera e verão), tal como apresentado na Figura 3.1.1-9. O Quadro 3.1.1-5 

apresenta os valores acumulados da precipitação em cada período. A Figura 3.1.1-10 

apresenta a distribuição espacial das médias mensais de precipitação. 

 

Figura 3.1.1-9 - Sazonalidade da precipitação média mensal  
de 1961 a 1990 na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet, 2009 
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Figura 3.1.1-10 - Médias de precipitação anual - APAMAN 
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Quadro 3.1.1-5 - Precipitação acumulada (em mm) por período sazonal  
de 1972 a 1990 na estação Ilha Guaíba 

Estação do ano Ilha Guaíba 

Verão 445,7 

Outono 297,9 

Inverno 217,2 

Primavera 475,2 

 Fonte: Inmet, 2009 

3.1.1.3.2 - Temperatura 

O parâmetro meteorológico de temperatura do ar, associado ao parâmetro precipitação 

pluviométrica, entre outros, pode ser utilizado como índice de referência para o 

monitoramento de queimadas na área do entorno da APA.  

A temperatura média mensal, em Mangaratiba, varia entre 24,9 a 26,2 °C de dezembro a 

março, e apresenta médias entre 21,2 a 21,5 °C (junho a setembro). A amplitude térmica 

anual é de 5 °C, com mês mais quente em fevereiro, e o mês mais frio em julho. No verão, é 

comum a entrada de massas de ar úmida e quente, promovendo o aumento das 

temperaturas, além disso, nesse período do ano, a região recebe maior quantidade de 

radiação solar. A Figura 3.1.1-11 indica como a temperatura média mensal se comporta 

durante o ano. 

 

Figura 3.1.1-11 - Temperatura média mensal de 1972 a 1990 na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet,2009 
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Figura 3.1.1-12 - Temperaturas médias anuais na área da APAMAN 
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3.1.1.3.3 - Umidade relativa do ar 

O parâmetro de umidade relativa (UR) define-se por quão próximo o ar está da saturação, e 

não a quantidade real de vapor d’água no ar, sendo a razão entre o conteúdo real de vapor 

d’água (e) e o conteúdo que deveria ter para saturar (es) multiplicados por 100 que 

corresponde a porcentagem, onde: 

UR= e/es x 100 

Alterações na UR podem vir da alteração da temperatura ambiente, pois a umidade relativa do 

ar é inversamente proporcional à temperatura do ar. Vale ressaltar que, a variação anual da 

UR também estará relacionada às condições atmosféricas locais, e fatores como localização 

das fontes e sumidouros de vapor d’água (VAREJÃO, 2006). A Figura 3.1.1-13 representa o 

comportamento médio mensal da umidade relativa do ar em Mangaratiba. 

 

Figura 3.1.1-13 - Umidade relativa do ar média mensal de 1972 a 1990  
na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet, 2009 

A umidade relativa do ar pode ser associada à diferenciação da cobertura vegetal na UC, às 

condições de maiores precipitações e a condições favoráveis a incêndios florestais em 

períodos mais secos. 

3.1.1.3.4 - Insolação 

A insolação é a radiação solar recebida pela Terra, e compreende-se como um elemento 

climático importante para uma UC, visto que, a radiação solar está associada à produtividade 

das plantas pelo processo da fotossíntese, transpiração, floração e maturação (BASTOS, 2005). 

A estação meteorológica da Ilha Guaíba tem, em média, 2.031,6 horas de brilho solar por ano. 

O período entre janeiro e fevereiro recebe, em média, 183,6 a 186,2 horas de insolação. 
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Nessa época do ano o maior aquecimento da superfície acarreta na formação de nuvens de 

grande desenvolvimento vertical (Cúmulos), provocando fortes chuvas, normalmente rápidas 

e no final da tarde. O número de horas de insolação pode estar ligado com o período de verão 

e recebimento de maior quantidade de radiação, se levado em consideração a posição 

latitudinal da região, mas também a nuvens mais espessas que se formam no período e 

constituindo-se como uma barreira para a passagem da radiação direta à superfície. Ao 

contrário no inverno, a aproximação do Anticiclone do Atlântico Sul (Asas) com o continente, 

força o ar para baixo (subsidência), dificultando a formação de nuvens. Com isso a atmosfera 

fica mais “transparente” para que a radiação chegue à superfície. O resultado disso é que, no 

inverno, ocorre o maior número de insolação na região. O valor de insolação média no 

período de maio a agosto é entre 177,8 e 197,5 horas, totalizando 740,3 horas nesse período. 

Podemos visualizar a insolação média mensal na Ilha Guaíba na Figura 3.1.1-14. 

 

Figura 3.1.1-14 - Insolação média mensal de 1972 a 1990 na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet, 2009 

3.1.1.3.5 - Direção e velocidade dos ventos 

A avaliação sobre ventos na região foi restrita, devido à falta de dados e informações oficiais 

sobre direção predominante dos ventos. O comportamento de direção e intensidade dos 

ventos na área de estudo da APAMAN teve como referência dados da estação de Ilha 

Guaíba, disponibilizados pelo Inmet (2009). 

As diferentes condições de pressão atmosférica fazem com que o ar seja deslocado de uma 

área de maior pressão (alta pressão), para uma área de menor pressão (baixa pressão), e 

esse movimento dá origem aos ventos (MUNHOZ e GARCIA, 2008). Os ventos também são 

influenciados pelo movimento de rotação da Terra, pela topografia, consequentemente, do 

atrito do ar com a superfície. A direção do vento também é muito variável no tempo e no 

espaço, quando levados em consideração os aspectos geográficos do local como rugosidade 

do terreno, a topografia, a vegetação e a época do ano (sazonalidade).  
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Os ventos apresentam pequena variação na intensidade durante o ano. Segundo a escala de 

ventos Beaufort, a calmaria tem a característica de ventos muito fracos, com intensidade 

menor que 1 km/h. A maior intensidade média aparece na Ilha Guaíba, com 3,35 m/s no mês 

de setembro, e em março ocorre a menor intensidade, de 2,63 m/s. Ambas as intensidades 

são consideradas “bafagem” na escala de Beaufort. A Figura 3.1.1-5 mostra a intensidade 

média dos ventos ao longo do ano. 

De acordo com o EIA da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (2004), em 

Angra dos Reis, a direção predominante dos ventos na região é N e NE, e a segunda 

predominância, S e SW, respectivamente, na estação a 10 m de altura. Essas direções estão 

associadas à atuação do Asas e das brisas terrestres. Direções como SW/S ocorrem quando 

relacionadas às passagens de frentes frias e brisas marítimas. A frequência de calmarias 

variou para o período de 1982 a 2001 de 9,5 a 18,3% ao longo ano. 

 

Figura 3.1.1-15 - Intensidade média mensal dos ventos de 1972 a 1990  
na estação Ilha Guaíba 

Fonte: Inmet, 2009 

A intensidade e direção dos ventos constituem-se como parâmetros importantes na análise de 

dispersão dos poluentes atmosféricos. As indústrias e os automóveis são uma das principais 

fontes geradoras de impactos na qualidade do ar, emitindo gases de combustão e material 

particulado para a atmosfera. Os municípios próximos à APAMAN possuem grandes 

indústrias, como a Usina de Angra e a CSA, e terminais portuários, como o Porto de Itaguaí. 

Além de emissão de gases, o aumento do tráfego nessa região pode alterar a qualidade do ar. 

De acordo com o estudo implementado para o Terminal Ilha Guaíba, em Mangaratiba, 

realizado pela empresa EcoSoft em 2008, a qualidade do ar nessa região vem se mantendo 

dentro dos padrões da Resolução Conama 03/1990. Da mesma forma, o estudo da Usina 3 

de Angra (EIA Unidade 3 - CNAA, 2004) mostrou que os níveis de Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) na estação Pesagro-Itaguaí (UTM: 0635038; 7482691) para o período de 

1989 a 2000, encontraram-se abaixo do limite fixado como padrão, com média anual de 

80 µg/m³.  
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3.1.1.3.6 - Balanço hídrico climatológico 

O balanço hídrico é o somatório da quantidade de água que entra e sai de uma determinada 

porção do solo em um intervalo de tempo. A quantidade de água líquida que fica disponível às 

plantas é o resultado desse balanço (TOMASELLA e ROSSATO, 2005). 

O método para cálculo do balanço hídrico proposto por Thornthwaite-Mather (1955) é utilizado 

como base para uma classificação climática, e possibilita prever a variação temporal do 

armazenamento de água no solo. Para obter o resultado desse balanço hídrico é necessário 

definir a capacidade de água disponível (CAD), ou seja, a quantidade máxima que uma 

determinada porção do solo consegue armazenar. Com o valor da CAD, do total de 

precipitação e da evapotranspiração potencial, é possível obter os valores de 

evapotranspiração real, deficiência hídrica, excedente hídrico e o total de água que é retirada 

do solo em um período (PEREIRA, 2005). A diferença entre a evapotranspiração potencial e a 

real indica que há uma deficiência hídrica no solo, enquanto que a diferença entre a 

precipitação e a evapotranspiração potencial indica que há um excedente hídrico no solo 

(CIIAGRO, 2009). 

Na estação da Ilha Guaíba há um único mês no ano que apresenta deficiência hídrica de 

0,3 mm (agosto). Os meses de fevereiro, junho e julho apresentam os menores excedentes 

médios ao longo do ano (7,1 3,1 e 2,3 milímetros, respectivamente). Em dezembro e janeiro 

ocorrem os maiores índices médios de excedentes hídricos, com 93,4 e 72,1 milímetros, 

respectivamente. O mês de agosto não apresenta excedente ou déficit de água no solo.  

O Quadro 3.1.1-6 e a Figura 3.1.1-16 apresentam os dados para o cálculo do balanço hídrico. 

Quadro 3.1.1-6 - Balanço hídrico climatológico de 1972 a 1990 para a estação Ilha Guaíba. 

Mês ETP 
P-ETP 

mm 
NEG-AC 

ARM 

mm 

ALT 

mm 

ETR 

mm 

DEF 

mm 

EXC 

mm 

Jan 139,92 72,1 0,0 100,00 0,00 139,9 0,0 72,1 

Fev 132,90 7,1 0,0 100,00 0,00 132,9 0,0 7,1 

Mar 132,03 30,0 0,0 100,00 0,00 132,0 0,0 30,0 

Abr 102,91 65,1 0,0 100,00 0,00 102,9 0,0 65,1 

Mai 83,94 29,1 0,0 100,00 0,00 83,9 0,0 29,1 

Jun 65,90 3,1 0,0 100,00 0,00 65,9 0,0 3,1 

Jul 66,66 2,3 0,0 100,00 0,00 66,7 0,0 2,3 

Ago 70,56 -7,6 -7,6 92,71 -7,29 70,3 0,3 0,0 

Set 70,19 41,8 0,0 100,00 7,29 70,2 0,0 34,5 

Out 86,32 25,7 0,0 100,00 0,00 86,3 0,0 25,7 

Nov 105,89 28,1 0,0 100,00 0,00 105,9 0,0 28,1 

Dez 128,63 93,4 0,0 100,00 0,00 128,6 0,0 93,4 

Total 1185,87 390,1  1193 0,00 1185,6 0,3 390,4 

P-ETP = diferença entre precipitação e evapotranspiração potencial; ETP = evapotranspiração potencial; ETR= 
evapotranspiração real; ARM = armazenamento de água no solo; DEF= deficiência hídrica; EXC = excedente hídrico; 
NEG-AC = negativo acumulado de água no solo; ALT = alteração entre o ARM do mês atual e o ARM do mês anterior. 

Fonte: Embrapa, 2003 
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Figura 3.1.1-16 - Representação gráfica do extrato do balanço hídrico (deficiência  
e excedente) para Ilha Guaíba 

Fonte: Embrapa, 2003 

3.1.1.4 - Considerações sobre o clima e condições climatológicas 

A criação da APAMAN colabora com a manutenção das características climáticas do seu 

entorno. As condições e parâmetros climatológicos são influenciados sobremaneira pelo 

relevo, que exerce grande influência na diferenciação da precipitação e umidade nas 

vertentes. O relevo escarpado da Serra do Mar funciona como uma barreira orográfica para as 

massas de ar e sistemas atmosféricos, favorecendo uma maior precipitação nessa vertente, e 

a passagem do ar mais seco para os contrafortes da serra. Com isso, é comum a ocorrência 

de maiores índices pluviométricos na vertente sul.  

A altitude também influencia as condições térmicas, pois o aumento da altitude ocasiona 

diminuição da temperatura. Na região da APAMAN a altitude ultrapassa 1.000 metros em 

alguns pontos, contribuindo para ocorrência de menores temperaturas nas partes mais altas.  

No verão, o continente é influenciado pelo centro de baixa pressão: o maior aquecimento 

nessa época faz com que o ar se aqueça e ocorram movimentos convectivos, sendo comuns 

as fortes precipitações no final do dia. No período do inverno é o centro de alta pressão que 

influencia o continente, causando subsidência de ar (o ar é empurrado “para baixo”), 

dificultando a formação de nuvens. Com a ausência de movimentos convectivos as noites de 

inverno ficam com o céu claro, sem nebulosidade, e calmaria. 
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3.1.2 - Geologia 

O item Geologia aborda o contexto geológico regional, enfatizando os processos de formação 

e evolutivos da entidade tectônica, denominada Faixa ou Orógeno Ribeira, seu conjunto 

litológico e características principais. Com essas informações, serão indicadas as 

potencialidades, restrições, riscos geológicos e usos conflitantes no interior da UC. 

3.1.2.1 - Contexto geológico regional 

A APA de Mangaratiba (APAMAN) situa-se na Serra do Mar do sul fluminense, na região 

costeira frontal às baías de Sepetiba e da Ilha Grande. O substrato geológico desta região é 

caracterizado por um terreno metamórfico de alto grau constituído por rochas gnáissicas e 

graníticas de idade Pré-cambriana a Eo-paleozóica. 

Esse terreno está relacionado a uma importante entidade tectônica, denominada Faixa ou 

Orógeno Ribeira, que se estende ao longo da faixa costeira do Sudeste do Brasil, desde o 

litoral do Paraná e sul de São Paulo até o Espírito Santo. A Faixa Ribeira representa a raiz 

erodida de uma cadeia de montanhas formada pela colisão continental ocorrida durante o 

Ciclo ou Orogênese Brasiliana, com idade entre 650 e 480 milhões de anos (Ma). Durante 

este marcante evento, que envolveu a colisão de duas placas tectônicas, as rochas foram 

deformadas por dobramento e cisalhamento, associados a intenso metamorfismo e 

magmatismo que afetaram sedimentos marinhos de idade Neoproterozóica (1000–700 Ma) e 

um embasamento Paleoproterozóico (pré-1800 Ma) (HEILBRONET al., 2000). 

A região da APA de Mangaratiba situa-se no limite entre os terrenos Oriental e Ocidental do 

segmento central da Faixa Ribeira (Figura 3.1.2-1), que representa placas envolvidas na 

colisão continental durante a Orogênese Brasiliana. 

O Terreno Oriental apresenta um conjunto litológico composto por rochas metassedimentares, 

gnaisses granitóides e granitos (Figura 3.1.2-2). Destaca-se que as rochas 

metassedimentares de alto grau (gnaisses, quartzitos e mármores) que constituem as rochas 

encaixantes do magmatismo, não ocorrem na área em torno da unidade de conservação. 

Nesse terreno ocorrem três gerações de rochas magmáticas, subdivididas em relação à etapa 

colisional da Orogênese Brasiliana: pré-colisionais, sin-colisionais e pós-colisionais. As rochas 

plutônicas pré-colisionais consistem de gnaisses granitóides conhecidos regionalmente como 

Complexo Rio Negro. O magmatismo sin-colisional do Terreno Oriental é caracterizado por 

granitóides porfiríticos foliados e leucogranito gnaisse, sendo esta última, uma rocha que 

ocorre desde pequenos veios centimétricos a espessas soleiras concordantes com as rochas 

encaixantes. Além destes, ao final da etapa sin-colisional, ocorreram intrusões graníticas com 

textura gnáissica de dimensões quilométricas, como por exemplo, as suítes Serra dos Órgãos 

e Ilha Grande, que interceptam o Complexo Rio Negro e os gnaisses sin-colisionais.  
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Os granitos pós-colisionais ocorrem em diversos maciços circunscritos, como, por exemplo, 

Mangaratiba, Dois Rios, Mambucaba, Paratyi e Pedra Branca. 

O Terreno Ocidental, na região, é representado pelo domínio estrutural Juiz de Fora (Figura 

3.1.2-2), constituído por uma intercalação tectônica entre as rochas miloníticas do 

embasamento ortoderivado e unidades metassedimentares. 

A associação litológica do embasamento paleoproterozóico é representada pelo Complexo 

Juiz de Fora, constituído por granulitos derivados de ortognaisses migmatíticos. A associação 

metassedimentar neoproterozóica é conhecida como Grupo Andrelândia, representado, na 

região, por gnaisses bandados com intercalação de quartzito, anfibolito e rocha 

calcissilicática. 

Diversos tipos de ortognaisses foram gerados no Terreno Ocidental. Na etapa sin-colisional 

da Orogênese Brasiliana, leucogranitos a duas micas (tipo S), biotita granitos porfiróides com 

granada, turmalina e mica branca (híbridos) e granitos porfiríticos com enclaves de rochas 

dioríticas. 

Estruturalmente por cima do Terreno Ocidental ocorre o Terreno Paraíba do Sul (Figura 

3.1.2-2 e Figura 3.1.2-2), composto por uma associação litológica que compreende: 

ortognaisses do Complexo Quirino (embasamento paleoproterozóico), cobertura metavulcano-

sedimentar do Grupo Paraíba do Sul e diversas gerações de rochas granitóides. 

A Faixa Ribeira apresenta uma orientação NE-SW (Figura 3.1.2-2 e Figura 3.1.2-2) com uma 

trama de estruturas resultante de uma complexa evolução tectônica. Neste contexto, estão 

incluídos a foliação metamórfica principal, dobras deitadas, zonas de cisalhamento de baixo a 

alto ângulo, dobramentos normais e zonas de cisalhamento tardias com direção ortogonal à 

faixa. 

Na região abordada ocorrem diversos depósitos sedimentares quaternários associados à 

dinâmica fluvial, de encosta e marinha. Destacam-se as coberturas sedimentares costeiras 

relacionadas ao baixo curso dos rios que descem da vertente da Serra do Mar em direção às 

baías de Sepetiba e da Ilha Grande. 
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Figura 3.1.2-1 - a) Mapa tectônico do Sudeste brasileiro modificado de HEILBRON et al. (2004), 
com as principais unidades do setor central do Sistema Orogênico Mantiqueira  

Legenda: 1) Bacia do Paraná e riftes/sedimentos cenozóicos; 2) rochas alcalinas do Neocretáceo e Paleógeno; Orógeno Brasília: 
3) nappes inferiores, 4) nappes superiores; Cráton do São Francisco (CSF): 5) embasamento, 6) Supergrupo São Francisco, 7) 
metassedimentos do Domínio Autóctone; Faixa ou Orógeno Ribeira: 8 e 9) Terreno Ocidental (Domínios Andrelândia e Juiz de 
Fora), 10) Terreno (ou Klippe) Paraíba do Sul, 11) Terreno Oriental incluindo 12) arco magmático Rio Negro, 13) Terreno Cabo 
Frio, 14) Terreno Embú; 15) Orógeno Apiaí (Terreno São Roque). LTC - Limite Tectônico Central (ou CTB) 

O retângulo preto tracejado refere-se à área do mapa da Figura 3.1.2-2 e o retângulo preto (apontado pela seta) refere-se à 
situação aproximada do Parque Estadual Cunhambebe. 

b) Seção tectônica AB transversal ao segmento central da Faixa Ribeira (modificado de HEILBRON et al., 
2004). Traço do perfil e legenda vide mapa acima, sendo que 8a, 9a, 10a, 11a,b,c e 13a correspondem às sequências 

metassedimentares, enquanto 8b, 9b,10b e 13b ao embasamento dos respectivos terrenos. 11a - Domínio Cambuci (C), 11b - 
Domínio Italva (IT), 11c - Domínio Costeiro (CO), 12a - Arco Magmático Rio Negro e 12b - granitos colisionais 
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Figura 3.1.2-2 - Mapa tectônico do segmento central da Faixa Ribeira, destacando os terrenos  
tectônicos e principais traços estruturais (modificado de Heilbron et al., 2010). O retângulo preto apontado 

pela seta corresponde a situação aproximada da APA de Mangaratiba 

 

3.1.2.2 - Geologia da APA de Mangaratiba e seu entorno 

3.1.2.2.1 - Unidades litológicas 

As rochas aflorantes foram subdivididas em três conjuntos principais: os gnaisses, rochas 

mais antigas, de idade pré-cambriana (>540 milhões de anos), intrudidas pelos granitos 

cambro-ordovicianos (540-480 milhões de anos) e, posteriormente, cortados pelos diques de 

diabásio no Mesozóico. Superpondo-se ao substrato rochoso encontram-se os depósitos 

sedimentares inconsolidados do Cenozóico (Figura 3.1.2-3 - Mapa geológico). 

a) Gnaisses (Pré-Cambriano) 

Os gnaisses predominam no substrato geológico da APA de Mangaratiba. São rochas 

metamórficas de alto grau foliadas ou bandadas, classificadas como orto ou paragnaisses, em 

função de sua rocha original, se ígnea ou sedimentar, respectivamente. Na área da unidade 

de conservação afloram: a) um paragnaisse associado a outras rochas metassedimentares 

(Megasequência Andrelândia); b) diversas unidades de mapeamento contendo ortognaisses 
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(Complexos Juiz de Fora e Rio Negro; Suítes Rio Turvo e Ilha Grande; Granito Foliado Serra 

do Piloto).  

Os paragnaisses são produto do metamorfismo de rochas sedimentares que se depositaram 

em uma antiga margem continental, estima-se que entre 1000 e 800 milhões de anos atrás. 

Os ortognaisses foram gerados pelo metamorfismo de rochas ígneas que: a) são mais antigas 

(cerca de 2,0 bilhões de anos) e representavam o embasamento cristalino durante a 

sedimentação dos paragnaisses (Complexo Juiz de Fora); b) são mais novas que os 

paragnaisses, com idades entre 630 e 560 milhões de anos (as demais unidades contendo 

ortognaisses). 

Ortognaisses Paleoproterozóicos 

Estes complexos metamórficos contêm rochas plutônicas gnaissificadas. O magmatismo 

destas rochas ocorreu no Paleoproterozóico, e foi datado entre 2,0-2,2 bilhões de anos. 

Complexo Juiz de Fora (PP2jfgl) – encontrado a norte do limite da APA de Mangaratiba em 

uma lente com cerca de 40 km de extensão na direção nordeste, e espessura aparente de 4 

km. Nos cortes bilaterais da rodovia Rio Claro-Mangaratiba (RJ-149) pode-se observar o 

ortognaisse charnockítico típico desta unidade. Trata-se de uma rocha de grão grossa, 

leucocrática, de tom esverdeado devido à cor do feldspato e do quartzo. Cristais marrons de 

hiperstênio podem ser observados com lupa de mão. Estes ortogranulitos do Complexo Juiz 

de Fora consistem do embasamento do Terreno Ocidental (Figura 3.1.2-2). 
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Figura 3.1.2-3 - Mapa geológico da APAMAN 
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Paragnaisse da Megassequência Andrelândia 

Na área da unidade de conservação encontram-se duas associações litológicas desta unidade 

estratigráfica: a) biotita gnaisse bandado (NPabgn) (Prancha de fotos Figura 3.1.2-4 a, b) 

com intercalações de quartzito, granada gnaisse, anfibolito e rocha meta-ultramáfica; b) 

granada-biotita gnaisse com intercalações de gondito (NPaggn), rocha calcissilicática, 

anfibolito, biotita gnaisse e quartzito. A primeira associação está na base da sequência 

sedimentar e a outra em sua parte superior.  

A associação basal predomina na área, enquanto que a associação superior ocorre somente 

no extremo norte da APAMAN ou em sua área de entorno. São comuns as intercalações de 

camadas ou lentes de quartzitos (Figura 3.1.2-4 d) e de rochas calcissilicáticas. A 

Megassequência Andrelândia corresponde a uma cobertura supracrustal do Terreno Ocidental 

(Figura 3.1.2-2), e a idade de sedimentação das rochas desta unidade ainda não foi 

determinada, porém, estima-se que tenha ocorrido entre o Meso e o Neoproterozóico. Esta 

unidade, junto com o Complexo Rio Negro (abaixo), abrange uma extensa área no interior da 

APA de Mangaratiba, aflorando principalmente na vertente norte (interior) da Serra do Mar, 

mas também na porção leste da escarpa sul.  

Ortognaisse e Granitos Deformados (Neoproterozóico) 

São rochas originadas durante o processo orogênico colisional que ocorreu ao final do 

Proterozóico, que gerou a Faixa Ribeira (Figura 3.1.2-1) durante a formação do 

Supercontinente Gondwana. A unidade mais velha é o Complexo Rio Negro, seguido das 

Suítes Rio Turvo e Ilha Grande e pelo Granito Foliado Serra do Piloto. 

Complexo Rio Negro (NP2y1rn) – trata-se de uma unidade estratigráfica de grande 

distribuição na Faixa Ribeira e bem representada no interior da APA de Mangaratiba. Na área 

desta unidade de conservação o Complexo Rio Negro é representado por biotita-hornblenda 

gnaisse bandado migmatizado em várias intensidades (Figura 3.1.2-5), ocorrendo muitas 

vezes, fácies ricas em porfiroblastos de feldspatos. Está situada no Terreno Oriental (Figura 

3.1.2-2), aflorando na escarpa sul da Serra do Mar, na região costeira e em algumas ilhas, 

como a de Itacuruçá. Rochas desta unidade foram datadas no interior da Faixa Ribeira em 

630 milhões de anos. Ótimos afloramentos dos gnaisses do Complexo Rio Negro ocorrem na 

rodovia RJ-149 entre o povoado da Serra do Piloto e a confluência com a BR-101. 

Suíte Rio Turvo (NP3y2rt) – constituída por um biotita gnaisse porfiroblástico, de grão 

grosso, com foliação bem desenvolvida, do tipo de uma xistosidade. Localmente, contém 

granada e turmalina. Está sempre associado a paragnaisses da Megassequência 

Andrelândia. Análises petrográficas, geoquímicas e de afloramento (Figura 3.1.2-6) permitem 

inferir sua fonte a partir da fusão parcial dos paragnaisses da Megassequência Andrelândia. 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

 

3-26 

Granito Foliado Serra do Piloto (NP3y2sp) – rocha de aspecto peculiar, devido ao tamanho 

exagerado dos megacristais de feldspato potássico (Figura 3.1.2-7), correspondendo a um 

granito deformado com textura porfirítica. É encontrada em sua localidade-tipo, no interior da 

APA de Mangaratiba. A rocha pode se apresentar pouco deformada embora chegue a 

desenvolver foliação e, localmente, uma textura milonítica no contato com as demais 

unidades. 

Suíte Ilha Grande (NP3y3ig) – incluída no grupo das rochas metaplutônicas sin a tardi-

colisionais, os charnockitos desta unidade predominam na sua localidade-tipo, com pequenas 

ocorrências nos costões rochosos do litoral. São rochas de grão grosso, tom esverdeado, com 

arranjo equigranular predominante e com porções porfiríticas muito localizadas. Esta unidade 

aflora na Ilha da Marambaia, no extremo sudeste da APA de Mangaratiba. 

b) Granitos (Paleozóico Inferior) 

Granito Mangaratiba (C3y6mg) 

Os granitos são rochas ígneas cuja mineralogia é formada, predominantemente, por 

feldspatos, quartzo e biotita. Os granitos aflorantes na unidade de conservação foram gerados 

após a colisão que gerou a Faixa Ribeira, em estágio distensional de colapso tectônico do 

orógeno que teria se formado à época. 

O granito é encontrado, principalmente, próximo ao litoral e na parte insular, porém também 

ocorrem corpos na escarpa sul da Serra do Mar. Muitas vezes, ocorrem no sopé da escarpa 

sul, campos de blocos e matacões arredondados deste granito. De acordo com trabalhos 

anteriores, três tipos graníticos são encontrados, de oeste para leste: Mombaça (C3y6mb), 

Vila Dois Rios (C2y5dr) e Mangaratiba (C3y6mg). No presente diagnóstico os três corpos 

serão tratados conjuntamente como Granito Mangaratiba, com diversas fácies de mineralogia 

e textura própria, a seguir (Figura 3.1.2-8). 

Fácies porfirítica: biotita granito porfirítico, com megacristais de K-feldspato rosa de 2 a 5 cm 

de comprimento (Figura 3.1.2-8 a), enclaves máficos microgranulares e xenólitos de rochas 

charnockíticas. 

Fácies equigranular leucocrática: trata-se de uma rocha de coloração cinza clara com alguns 

“clots” de minerais máficos (Figura 3.1.2-8 d). Sua granulometria varia de fina a média e 

apresenta textura hipidiomórfica inequigranular. Xenólitos de ortognaisses do Complexo Rio 

Negro, e também de composição diorítica, ocorrem com frequência. 

De modo geral, o Granito Mangaratiba é uma rocha homogênea, resistente ao intemperismo e 

erosão, muitas vezes sustentando escarpas e picos, gerando relevo acidentado. 
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c) Diabásio em Diques (Cretáceo) 

Na área ocorre um enxame de diques de diabásio, que são rochas ígneas da família dos 

basaltos toleíticos. Esses diques de diabásio são corpos intrusivos tabulares e estão 

relacionados à fragmentação do Supercontinente Gondwana, evento distensivo que precedeu 

a abertura do Oceano Atlântico Sul (fase pré-rifte), no limite entre o Jurássico e o Cretáceo 

(cerca de 140 milhões de anos). 

Os diques de diabásio que afloram na região apresentam, geralmente, espessuras de poucos 

centímetros até poucos metros, e comprimentos que alcançam até dezenas a centenas de 

metros. Os diabásios são rochas homogêneas, máficas, de granulometria fina a média, e 

normalmente são bem fraturados. As características dos diabásios quando intemperizados 

são a formação de esfoliação esferoidal e solo avermelhado escurecido e argiloso (Figura 

3.1.2-9 a). Os diques de diabásio da região encontram-se orientados segundo duas direções 

preferenciais: N10-20E e N50-60E. Regionalmente, esses corpos estão relacionados aos 

enxames de diques da Serra do Mar e da baía da Ilha Grande-Resende (GUEDES, 2007). 

Importante ressaltar que os diques de diabásios, geralmente, controlam a orientação da 

drenagem, já que são corpos estreitos e alongados, e também são rochas susceptíveis ao 

intemperismo e erosão. 

d) Depósitos Sedimentares (Cenozóico) (N4a) 

Diversos depósitos de sedimentos inconsolidados ocorrem na região seguindo dimensões 

variadas. Essas coberturas sedimentares recentes são classificadas segundo o ambiente 

deposicional em que foram formadas, são eles: 

a) depósitos de colúvios, tálus e leques aluviais, associados a ambientes de encostas 

(Figura 3.1.2-9 b); 

b) depósitos fluviais, relacionados à dinâmica dos rios (Figura 3.1.2-9 c); 

c) depósitos fluviomarinhos (N34fm), situados em ambientes costeiros onde ocorre tanto 

sedimentação fluvial na porção mais proximal ao sopé da escarpa sul da Serra do Mar, como 

sedimentação marinha junto aos estuários dos rios e as planícies de marés (Figura 3.1.2-9 d). 

Os depósitos das planícies fluviais, em geral, ocorrem na forma de restritos alvéolos 

sedimentares, especialmente aqueles situados na vertente norte da Serra do Mar. 

Já os depósitos fluviomarinhos, situados na vertente sul e junto à costa, são mais extensos, 

aplainados e com maior volume sedimentar. Destacam-se os extensos depósitos situados no 

fundo da baía de Mangaratiba, associados às planícies dos rios da Lapa (ou do Saco) (Figura 

3.1.2-9 d), rio São Brás (e do Bagre) e rio Ingaíba. Outros depósitos fluviomarinhos 
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importantes são aqueles situados na costa NE da baía de Sepetiba, em Itacuruçá, Muriqui e 

no Vale do Sahy. 

3.1.2.3 - Geologia estrutural 

Observam-se dois conjuntos distintos de estruturas tectônicas relacionadas à deformação das 

rochas: a) deformação dúctil de idade pré-cambriana a eo-paleozóica, cujos gnaisses situados 

em profundidade da crosta apresentavam um comportamento plástico; b) deformação rúptil 

mesozóica-cenozóica, relacionada à quebra e fraturamento das rochas situadas numa crosta 

fria e rígida. 

As estruturas geológicas exercem um marcante controle sobre as feições do relevo, 

principalmente, sobre a orientação e forma da rede de drenagem e das encostas. 

3.1.2.3.1 - Estruturas dúcteis 

As estruturas dúcteis referem-se à deformação das rochas causada pela Orogênese 

Brasiliana que gerou a Faixa Ribeira durante o Neoproterozóico e o Cambriano-Ordoviciano. 

As principais estruturas dúcteis observadas são: foliação dos gnaisses (xistosidade e 

bandamento) (Figura 3.1.2-5 c, Figura 3.1.2-10 a), dobras e zonas de cisalhamento com 

faixas de rochas miloníticas. 

A foliação são estruturas planares que orientam a trama mineral das rochas bem como os 

corpos das unidades litológicas. Na região enfocada os diversos gnaisses e granitóides 

foliados das unidades Serra do Piloto e Rio Turvo (Figura 3.1.2-10 b) possuem orientação 

NE-SW e mergulhos moderados (30-55 o) para NW, como pode ser observado no diagrama 

da Figura 3.1.1-12  a, baseado nas medidas de foliação feitas em campo. As dobras ocorrem 

em todos os gnaisses e correspondem a uma deformação posterior a geração da foliação ou 

do bandamento gnáissico.  

As zonas de cisalhamento dúcteis ocorrem localmente na maioria das unidades gnáissicas, 

porém, deve-se ressaltar a presença de uma importante zona de cisalhamento de expressão 

regional: Central Tectonic Boundary (CTB) ou Limite Tectônico Central (LTC). O CTB ou LTC 

possui de direção N50-60E e corresponde à zona de sutura (contato) entre os terrenos 

Ocidental e Oriental da Faixa Ribeira que se colidiram durante a Orogênese Brasiliana 

(Figura 3.1.2-1 e Figura 3.1.2-2). Deste modo, o CTB representa uma importante sutura entre 

duas paleoplacas litosféricas. 

A foliação e o CTB condicionam a orientação dos alinhamentos serranos, da rede de 

drenagem de direção NE-SW e das encostas (Figura 3.1.2-11 a).  
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3.1.2.3.2 - Estruturas rúpteis 

As estruturas rúpteis são formadas pela deformação distensional associada à abertura do 

oceano Atlântico Sul (140-125 milhões de anos), iniciada pela fragmentação do Continente 

Gondwana Ocidental durante o Cretáceo Inferior, e também à reativação tectônica durante o 

Cretáceo Superior e o Paleógeno ou Terciário. Neste contexto, ocorrem falhas e inúmeras 

fraturas (ou juntas), além dos diques de diabásio, descritos acima, que possivelmente 

preenchem fraturamentos. 

As fraturas são frequentes em praticamente todos os afloramentos de todas as unidades 

litológicas mapeadas. As fraturas podem ser de dois grandes tipos: fraturas tectônicas e de 

alívio (Figura 3.1.2-10 c). As fraturas tectônicas são superfícies, geralmente, com mergulhos 

de médio a alto ângulo (>50º) e ocorrem em todas as direções (Figura 3.1.2-10 d), porém, 

predominam os sets com orientação N40-70W e N10-20E, como mostra o diagrama de roseta 

de fraturas da Figura 3.1.2-12 b. Já as fraturas de alívio estão associadas a denudação e 

exposição dos maciços rochosos, e diferentes das fraturas tectônicas, são superfícies curvas 

e de baixo a médio ângulo de mergulho. 

a b 

  

c d 

  
Figura 3.1.2-4 - Aspectos de campo de rochas da Megassequência Andrelândia - (a) e (b) 

biotita gnaisse com foliação dada pela orientação da biotita e por porfiroblastos de feldspato; 
(c) lente de rocha calcissilicática em gnaisse (esquerda do martelo); (d) saibreira abandonada 
na RJ-149 em espesso pacote de quartzito, cujas camadas mostram mergulhos para estrada 

(p/ esquerda) 
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Assim, como os planos de foliação e zonas de cisalhamento, as fraturas exercem um 

marcante condicionamento na orientação e formas da rede de drenagem e das encostas. 

Pode-se observar no Mapa de Sistemas Hidrográficos a direção de canais fluviais 

controlados tanto pelas fraturas NW (Figura 3.1.2-10 d), como pelas fraturas (e foliação) NE. 

 

a b 

  

c d 

  
Figura 3.1.2-5 - Complexo Rio Negro (CRN) - (a) frente da Serra do Mar, em Coroa Grande, 

cachoeiras em lajes aflorantes de gnaisse do CRN; (b) bandamento composicional em gnaisse 
anfibolítico do CRN na represa da Cedae no rio Itingussu; (c) bandamento migmatítico e 

blastese de feldspato em gnaisse do CRN, córrego Benguela; (d) bandas gnáissicas 
ressaltando na escarpa acima da Cachoeira dos Escravos, na RJ-149 
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a b 

  

c d 

  
Figura 3.1.2-6 - Suíte Rio do Turvo (SRT) - (a) bloco de rocha com relicto de paragnaisse de 

manchas de gnaisse SRT, PEC 39, margem da RJ-149; (b) aspecto macroscópico textural em 
gnaisse do SRT no mesmo ponto; (c) corte bilateral da RJ-149 em grande afloramento de 

gnaisse do SRT; (d) laje exposta de gnaisse do SRT com arranjo isotrópico no mesmo ponto 
anterior 
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a b 

  

c d 

  
Figura 3.1.2-7 - Granito foliado Serra do Piloto (SP) - (a), (b) e (c) extensa laje no leito do rio do 
Bálsamo, expondo textura porfirítica levemente foliada com recristalização dos megacristais 

de K-feldspatos; (d) matacões a meia encosta de granito foliado 
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a b 

  

c d 

  
Figura 3.1.2-8 - Granito Mangaratiba - (a) fenocristais tabulares de microclina alinhados em fluxo 
magmático. Pedreira abandonada ao lado da BR-101 em Monsuaba; (b) textura equigranular fina 
em biotita granito leucocrático, matacão na meia encosta na vertente do córrego da Fortaleza; 

(c) textura equigranular média em granodiorito mesocrático, corte bilateral da BR-101; (d) 
textura inequigranular média, no interior da Fazenda Bom Jardim, Mangaratiba 
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a b 

  

c d  

  
Figura 3.1.2-9 - Dique de diabásio - (a) bloco de diabásio mostrando esfoliação esferoidal. 

Depósitos sedimentares inconsolidados - (b) depósito de tálus com blocos de granitos no vale do 
Ribeirão das Pedras; (c) depósito fluvial no vale do rio do Bagre e ao fundo escarpa da Serra do 

Mar, Mangaratiba; (d) depósito fluviomarinho no vale do rio da Lapa (ou do Saco), ao fundo a 
ocupação humana da praia do Saco, fundo da baía de Mangaratiba 
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a b 

  

c d  

  

Figura 3.1.2-10 - Estruturas dúcteis - (a) foliação e bandamento migmatítico em gnaisse do 
Complexo Rio Negro; (b) foliação orientando o Granito Serra do Piloto porfirítico. Estruturas 
rúpteis - (c) fraturas tectônicas subverticais e fraturas de alívio sub-horizontais no Granito 

Mangaratiba, afloramento na RJ-149; (d) fraturas tectônicas subverticais de direção NW no Granito 
foliado Serra do Piloto, controlando a orientação do segmento de canal do rio do Bálsamo 
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a 

SE                                                        NW 

b 

SW                                                       NE 

  

c d  

  
Figura 3.1.2-11 - Os condicionantes geológicos sobre as formas do relevo - (a) vertente do vale do 

ribeirão das Pedras, na vertente norte da Serra do Mar, mostrando as encostas assimétricas 
associadas ao mergulho dos gnaisses para NW (para direita); (b) escarpa sul da Serra do Mar, 

destacando os picos da Pedra Chata (mais alto a direita) e das Três Orelhas, abaixo a esquerda; 
(c) Pedra do Bispo, na vertente interior da Serra do Mar, maciço do Granito Serra do Piloto, 

mostrando forma arredondada tipo “Pão-de-Acúcar”; (d) matacão de Granito Mangaratiba no sopé 
da encosta, escavado para a passagem da estrada, Fazenda Bom Jardim, vertente sul da Serra do 

Mar (Mangaratiba) 
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Figura 3.1.2-12 - (a) estereograma de polos de foliação dos gnaisses, mostrando a densidade de polos 
concentrada no quadrante SE (máximo: 158/49), indicando que a direção de mergulho da foliação é para 

direção NW (máximo: 338/41); (b) diagrama de roseta de fraturas tectônicas com mergulho de médio a alto 
ângulo, mostrando que a orientação predomina em dois sets: N40-70W (máximo: N50-60W) e N10-30E 

3.1.2.4 - Potencialidades, restrições e usos conflitantes na APA de Mangaratiba 

3.1.2.4.1 - Potencial geológico 

Os aspectos geológicos da região junto aos geomorfológicos possuem um grande potencial 

para ser utilizado pelo ecoturismo. Um exemplo seria a elaboração de um roteiro geológico 

geomorfológico e arqueológico vinculado ao Projeto Caminhos Geológicos 

(http://www.caminhosgeologicos.rj.gov.br/sitept/home/). Um lugar favorável seria, por 

exemplo, a rodovia RJ-149 (“Estrada Imperial”) que possui trechos adequados para a 

implantação deste projeto, com local de mirante panorâmico, bons afloramentos rochosos e 

também sítios arqueológicos significativos. O objetivo do Projeto Caminhos Geológicos é a 

divulgação pública e preservação do patrimônio geológico do Estado do Rio de Janeiro. 

Outro potencial de ecoturismo com apelo aos aspectos geológicos seria a sinalização das 

trilhas a serem utilizadas para caminhadas e também as vias de escaladas em rocha no 

interior da unidade de conservação. A região possui ótimos locais de caminhadas e travessias 

da Serra do Mar, destacando-se a porção mais elevada a oeste da APA de Mangaratiba, onde 

estão localizados os Picos das Três Orelhas, a Pedra Chata, os Picos do Papagaio e das 

Lages, que apresentam altitudes entre 1.300 e 1.700 metros (Figura 3.1.2-11 b). 
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Em relação à escalada em rocha, a APA de Mangaratiba apresenta belos paredões rochosos 

de granitos e gnaisses, como por exemplo, a Pedra da Conquista no Sahy, que apresenta 

potencial para vias de escalada. Para consultar a existência ou viabilidade de abertura de vias 

de escalada recomenda-se o contato com a Federação de Montanhismo do Estado do Rio de 

Janeiro - Femerj (http://www.femerj.org/). 

Outro potencial inegável é o desenvolvimento de pesquisas geológicas, visando tanto 

aprofundar a investigação da evolução tectônica da região, como estudos aplicados acerca 

dos condicionantes geológicos sobre as formas de relevo, processos erosivo-deposicionais e 

riscos naturais. 

3.1.2.4.2 - Restrições e riscos geológicos 

O principal risco geológico está relacionado à atuação de processos erosivos, especialmente, 

os movimentos de massa (deslizamentos, escorregamentos, quedas de blocos) que ocorrem 

recorrentemente nas encostas das vertentes da Serra do Mar e nos taludes das rodovias. Em 

geral, esses processos erosivos estão associados a eventos intensos de precipitação de 

chuvas, que causam a instabilidade dos solos e rochas sobre as encostas íngremes. Observa-

se, por exemplo, que o risco geológico aumenta quando as rochas são muito fraturadas. 

Neste contexto, uma atenção deve ser dada à análise da suscetibilidade à erosão das rochas 

e solos da unidade de conservação (e seu entorno) e sua relação com outras variáveis, como 

o relevo, a vegetação e a ocupação do solo. 

Outro processo de risco são as inundações nas planícies sedimentares fluviais ou 

fluviomarinhas, também associadas a eventos de alta pluviosidade e tempestades, que 

causam danos às comunidades e ao patrimônio natural. Ainda neste contexto, outro fator de 

risco é a formação de cabeças d’água, que eventualmente ocorrem nas cabeceiras de 

drenagens das áreas montanhosas (vertentes sul e norte da Serra do Mar), durante eventos 

de chuvas intensas. 

3.1.2.4.3 - Usos conflitantes 

O principal uso conflitante no interior da unidade de conservação relacionado à geologia 

seriam os casos dos locais com ocorrências de recursos minerais, especialmente aqueles que 

possuem processos de requerimento ou concessão para pesquisa mineral ou lavra em 

andamento. Este assunto será tratado no tópico Processos minerários, entretanto, no 

interior da APA de Mangaratiba ocorrem algumas extrações ativas de areia e saibro. 

3.1.2.5 - Considerações sobre a geologia da APAMAN 

História geológica peculiar: a APA de Mangaratiba está situada na junção (contato) de dois 

paleocontinentes, o São Francisco (Terreno Ocidental) e o Congo (Terreno Oriental) que 
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colidiram no Neoproterozóico (~580 milhões de anos) durante a Orogênese Brasiliana. O 

contato entre esses dois terrenos (ou paleoplacas tectônicas) é representado pela estrutura 

denominada de Central Tectonic Boundary (CTB) ou Limite Tectônico Central (LTC). Esta 

colisão de placas tectônicas resultou na formação da Faixa Ribeira e na amalgamação do 

Supercontinente Gondwana Ocidental. Este evento orogênico foi responsável pelo 

metamorfismo que formou grande parte dos gnaisses e pelo magmatismo que gerou os 

granitos. 

Posteriormente, a região foi palco da atuação tectônica responsável pela fragmentação do 

Supercontinente Gondwana e abertura do Atlântico Sul durante e a partir do limite Jurássico-

Cretáceo (~140 milhões de anos). Neste período ocorreu a intrusão do enxame de diques de 

diabásio de direção NNE e NE (Enxames da baía da Ilha Grande-Resende e da Serra do Mar). 

a) Recomenda-se o estudo da instalação em trechos da rodovia RJ-149 (“Estrada Imperial”) 

de placas e sinalizações vinculadas ao Projeto Caminhos Geológicos, como por exemplo, 

ocorre no Parque Estadual da Ilha Grande. Este projeto é desenvolvido pelo Serviço 

Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM), em cooperação com as universidades (p. 

ex. Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ), DER, TurisRio, entre outros órgãos. Isto visa a divulgação 

do conhecimento e preservação do patrimônio geológico. 

b) Recomenda-se ampliar os estudos sobre a suscetibilidade das rochas (unidades 

litológicas) e seus produtos de intemperismo (saprolito, solos) à erosão, especialmente em 

relação aos processos de movimento de massa e, também, voçorocamento, que ocorrem 

principalmente nas encostas. A elaboração de mapa de risco a acidentes geológicos (ou 

naturais) poderia ser um produto a ser desenvolvido em parceria com outras instituições. 

Neste sentido, importante seria a integração com os esforços do DRM, que vem 

desenvolvendo trabalhos de mapeamento e conhecimento geotécnico dos municípios do 

estado, em cooperação com universidades ou na contratação de empresas do setor. 

3.1.3 - Processos minerários 

Serão analisadas neste item as ocorrências e jazimentos minerais inseridos nos limites e 

entorno da APA de Mangaratiba, bem como suas situações legais. Os jazimentos minerais 

serão abordados do ponto de vista factual, ou seja, o que realmente é conhecido em termos 

de depósitos, jazidas e minas. Quanto à situação legal, será apresentada uma relação e 

quantificação dos títulos minerários associando-os com as substâncias requeridas. 

Com relação ao potencial dos recursos minerários dentro da área de estudo, foram levantadas 

e identificadas as ocorrências minerais que constam no mapa geológico das folhas Angra dos 

Reis e Volta Redonda, escala 1:100.000 (Pronageo, elaboradas pelo Serviço Geológico do 

Brasil/CPRM e Uerj). Além disso, as substâncias e áreas requeridas para pesquisa ou lavras 
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foram listadas através de consulta ao banco de dados do SIGMINE, do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), e a localização em mapa das áreas por meio de SIG. 

3.1.3.1 - Potencial dos recursos e processos minerários 

As principais ocorrências minerais na região abordada estão relacionadas a materiais de 

emprego imediato na construção civil (Classe II, p. ex. areia, saibro), minerais industriais 

(Classe VII, p. ex. granito, gnaisse quando utilizados para brita) e água mineral (Classe VIII). 

Os depósitos de saibro correspondem ao saprolito (rocha intemperizada) de granitos e 

gnaisses que ocorrem na unidade geológica do Complexo Rio Negro e na Megassequência 

Andrelândia. Os granitos e gnaisses para fins de brita, revestimento e agregados para uso na 

construção civil ocorrem de modo generalizado na área abordada. A água mineral está 

relacionada, principalmente, às fontes junto às drenagens situadas nas áreas montanhosas.  

O Quadro 3.1.3-1 apresenta as seguintes informações dos processos minerários, segundo o 

cadastro do SIGMINE/DNPM consultado em janeiro de 2012: área requerida, fase do 

processo, nome do requerente, substância mineral e uso. A Figura 3.1.3-1 apresenta os 11 

processos no território da APA de Mangaratiba e seu entorno. 

Quadro 3.1.3-1 - Processos minerários situados na área da APA de Mangaratiba,  
registrados no SIGMINE/DNPM em janeiro de 2012 

Processo 
Área 
(ha) 

Fase Nome Substância Uso 

890246/2006 1428,13 
Requerimento de 

pesquisa 
Granigeo Consultoria 

Ltda 
Ilmenita Industrial 

890226/2006 1590,51 
Requerimento de 

pesquisa 
Granigeo Consultoria 

Ltda 
Ilmenita Industrial 

890222/2010 902,63 
Autorização de 

pesquisa 
João 

PanayotisDamatis 
Saibro Construção civil 

890196/2002 50 
Autorização de 

pesquisa 
Irene Kuner 

Água 
mineral 

Engarrafamento 

890514/2009 36 
Autorização de 

pesquisa 

Tractor 
Terraplenagem Ltda. 

Me 
Saibro Construção civil 

890263/2011 56,88 
Autorização de 

pesquisa 
João Panayotis 

Damatis 
Granito Revestimento 

890349/2011 48,56 
Autorização de 

pesquisa 
Comat Materiais de 
Cosntrução Ltda. 

Saibro Construção civil 

890904/2011 46,48 
Requerimento de 

pesquisa 
João Panayotis 

Damatis 
Saibro Construção civil 

890869/2011 47,5 
Requerimento de 

pesquisa 
João Panayotis 

Damatis 
Granito Brita 

890980/2011 43,37 
Requerimento de 

pesquisa 
Oclam Minerações 

Ltda. 
Granito Brita 

890905/2011 16,21 
Requerimento de 

pesquisa 
João Panayotis 

Damatis 
Saibro Construção civil 

Fonte: SIGMINE/DNPM, janeiro de 2012 
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Figura 3.1.3-1 - Imagem ilustrando os processos minerários na região da APAMAN 

Fonte: DNPM (sigmine.dnpm.gov.br). Acesso em: 06/05/2015 
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Os recursos minerais que suscitaram interesse para aproveitamento econômico são 

referentes às seguintes substâncias: água mineral, ilmenita, granito e saibro.  

O Quadro 3.1.3-2 apresenta o quantitativo das fases dos processos minerários. A maior parte 

não se encontra, à data deste estudo, com autorização de lavra. A grande maioria dos 

processos encontra-se tramitando no DNPM como autorização de pesquisa (2ª etapa do 

processo no DNPM). 

Quadro 3.1.3-2 - Quantitativo das fases dos processos minerários em  
trâmite no DNPM em janeiro de 2012 

Fase Número de títulos 

Requerimento de lavra 0 

Concessão de lavra 0 

Requerimento de pesquisa 6 

Autorização de pesquisa 5 

Total 11 

 

3.1.3.2 - Considerações sobre atividades minerárias no entorno da APAMAN 

Cabe ressaltar que os trâmites legais junto ao DNPM podem sofrer modificações em relação à 

fase dos processos minerários apresentados, na presente data, neste relatório. Dessa forma, 

a consulta ao banco de dados do SIGMINE/DNPM deve ser feita regularmente, pelo menos 

de 6 em 6 meses. 

A apresentação desses dados de processos minerários justifica-se pela necessidade de 

neutralizar ou minimizar as interferências e conflitos que porventura ocorram na área da 

unidade de conservação com as áreas em concessão pelo DNPM. Futuramente deverão ser 

elaboradas diretrizes para que se avalie a necessidade de solicitação de bloqueio desses 

títulos minerários em virtude de estarem conflitantes com o plano de manejo da APA de 

Mangaratiba. 

3.1.3.3 - Considerações hidrogeológicas no contexto das atividades minerárias 

As características cristalinas do embasamento geológico altamente fraturado da APAMAN 

fazem com que predominem aquíferos fissurais no interior da UC, que ora podem ser 

classificados como confinados, ora como livres ou semiconfinados. Este sistema de aquífero é 

definido pela concentração e fluxo d’água através das famílias de fraturas, juntas e falhas 

presentes nas rochas que compõem o substrato geológico, de maneira que a infiltração 

existente está intimamente relacionada à presença destas estruturas rúpteis. 
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O potencial de armazenamento e produção de água neste sistema depende da soma direta 

dos microespaços presentes no interior do maciço rochoso fraturado e, no caso da APAMAN, 

é responsável pela rica rede hidrográfica que aflora na UC. 

Ainda no domínio das rochas cristalinas do cristalino da APAMAN, outro aquífero relevante 

está alojado na camada de solo residual gerada pelo intemperismo de gnaisses e granitos em 

ambiente tropical (ACWORTH 1987). Esta camada, que pode ser denominada de colúvio-

eluvionar, chega a atingir a espessura de dezenas de metros. O maior potencial de ocorrência 

deste tipo de aquífero está situado no domínio do Granito Mangaratiba, que gera solo residual 

com clastos de quartzo em matriz feldspática parcialmente caulinizada. Este material 

apresenta porosidade considerável e baixa condutividade hidráulica, e o fluxo d’água não 

obedece à Lei de Darcy (YIN, 2009). O posicionamento do granito na encosta sul da Serra do 

Mar, com alto índice pluviométrico, favorece a ocorrência deste tipo de aquífero. Em outras 

seções da Serra do Mar este sistema funciona como zona de recarga de aquíferos 

aluvionares na planície costeira (BARBOSA e SILVA JR., 2005).   

De acordo com o mapeamento realizado pelo CPRM (2000), há na área de estudo uma alta 

favorabilidade do sistema de aquífero fissural nos fundos de vale e nas encostas de baixa 

declividade, entretanto, nos locais onde o relevo é mais movimentado, com vertentes 

íngremes e escarpadas, a favorabilidade do sistema é baixa. 

3.1.4 - Geomorfologia 

O relevo da região de estudo foi caracterizado segundo os aspectos morfológicos e 

morfométricos das encostas (declividade, densidade de drenagem e amplitude topográfica), 

bem como a dinâmica dos processos geomorfológicos. Compreende-se que a formação do 

relevo resulta tanto das forças endógenas e exógenas da terra (PENK, 1956) como da relação 

entre degradação/denudação e agradação/deposição (ROSS, 1990). 

Consultas a bases bibliográficas e estudos de solos, geologia, hidrogeologia, geomorfologia 

do Projeto Rio de Janeiro (CPRM/EMBRAPA, 2001) e do Estado do Ambiente (INEA, 2011), 

em conjunto com as imagens do Shuttle Radar Topography Mission- SRTM (Folhas SF-23-Z-

A e SF-23-Z-C) e da imagem de satélite de alta resolução Quickbird, foram realizadas para a 

análise, objetivando o estudo dos processos evolutivos de dissecação do relevo.   

A partir das imagens de radar, dados numéricos do relevo foram extraídos, possibilitando a 

elaboração das curvas de nível, da rede de drenagem e de modelos digitais do terreno 

(Figura 3.1.4-1). 
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Figura 3.1.4-1 - Modelo esquemático mostrando alguns dos produtos derivados das imagens  
de radar SRTM 

3.1.4.1 - Contexto geológicos sobre as formas do relevo 

A APA Mangaratiba encontra-se inserida na porção Sudeste do país, na denominada Faixa 

Móvel Ribeira, com estruturas geológicas preferencialmente na direção NE-SW (HEILBRON 

et al., 2004). No contexto geomorfológico a APA Mangaratiba situa-se na escarpa da Serra do 

Mar com planícies costeiras e, subordinadamente, ilhas litorâneas. Deste modo, observa-se 

que as formas do relevo desta região são condicionadas tanto pelo arcabouço litoestrutural do 

substrato geológico, como pela topografia íngreme da escarpa atlântica. Esta vertente da 

Serra do Mar orienta-se preferencialmente segundo a direção ENE (Figura 3.1.4-2) 

controlada pelo strike da foliação das rochas metamórficas (gnaisses) pré-cambrianas que 

mergulham normalmente para noroeste (ver Figura 3.1.2-11 a), mas também por fraturas e 

falhas mesozóicas-cenozóicas. Em relação à linha de costa, nota-se nítida orientação NE-SO 

e NNE-SSO sobre as formas das enseadas e a Ponta de Mangaratiba, além dos alinhamentos 

das ilhas entre a Ponta da Marambaia e Itacuruçá (Figura 3.1.4-2). 
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Figura 3.1.4-2 - Principais lineamentos morfoestruturais regionais, ilustrando a  

correlação entre o strike da foliação das rochas e a orientação nordeste da Serra do Mar 

Ocorre também na área de estudo vários diques de diabásio de direção Norte-Nordeste e de 

falhas e fraturas na direção noroeste e norte/nordeste (ver Figura 3.1.2-11 b), que foram 

geradas durante e após a ruptura crustal do supercontinente Gondwana e abertura do 

Atlântico Sul, a partir dos eventos tectônicos distensivos Mesozóico-Cenozóicos. Este sistema 

de estruturas rúpteis influenciou fortemente o relevo regional bem como seu recobrimento 

sedimentar, ocasionando à rede de drenagem da APAMAN um eventual encaixe sobre esses 

sets de fraturas/falhas e diques (Figura 3.1.4-3).  

 

Figura 3.1.4-3 - Correlação entre as estruturas tectônicas e o encaixe da rede de drenagem 
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As orientações predominantes das drenagens são NO-SE e NE-SO, sendo a primeira 

controlada pelos planos de fraturas e falhas subverticais mesozóicas e cenozóicas. As 

drenagens NE-SO são condicionadas pela direção dos planos de foliação das rochas 

metamórficas pré-cambrianas (gnaisses diversos), além dos planos de fraturas. 

Subordinadamente, as drenagens de orientação N-S e L-O também obedecem, em grande 

parte, o controle exercido pelas fraturas e também pela inclinação das encostas íngremes da 

escarpa da Serra do Mar. A Figura 3.1.4-4 ilustra a orientação da rede de drenagem sobre o 

relevo e a Figura 3.1.4-5 representa na forma de roseta a direção percentual dos segmentos 

de canais dentro da APAMAN. 

 
Figura 3.1.4-4 - Orientação da rede de drenagem dentro da APAMAN 
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Figura 3.1.4-5 - Orientação da rede de drenagem na APAMAN 

3.1.4.2 - Caracterização geomorfológica da APAMAN 

Configurado geomorfologicamente pelo relevo escarpado da Serra do Mar, a APAMAN se 

caracteriza, notadamente, pela orientação preferencial do seu eixo central na direção SW-NE. 

Em função do alto grau de fraturamento do embasamento geológico, a Serra do Mar 

apresenta feições bastante recortadas, formando baías e enseadas pelos promontórios 

rochosos que adentram o oceano. A cidade de Mangaratiba, cercada de montanhas, está 

situada em uma dessas enseadas, entre matacões na estreita planície fluviomarinha (Figura 

3.1.4-6). 

 

Figura 3.1.4-6 - Vista da enseada do rio do Saco e a Serra Três Orelhas  
desde a cidade de Mangaratiba (UTM 598035/7461135) 
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O relevo presente na APA encontra-se bastante trabalhado pela evolução geomorfológica de 

longo tempo. A presença de maciços costeiros ao longo da franja tropical atlântica, 

especialmente no litoral sul fluminense, deriva da combinação entre rochas ígneas e 

metamórficas de alto grau e altos índices de pluviosidade, que sujeitas à dinâmica intempérica 

configuraram na paisagem encostas íngremes com alta declividade, que estão sujeitas aos 

desastres associados aos movimentos de massa. Essa dinâmica é frequentemente observada 

ao longo da BR-101 (Rio – Santos), especialmente no trecho dentro do município de 

Mangaratiba, onde são visíveis diversas cicatrizes erosivas. 

Segundo Leopold (1964), os trópicos úmidos são considerados como uma das regiões onde 

as vertentes estão mais sujeitas aos movimentos de massa. A abundância das precipitações 

ao lado da existência de espessos mantos de alteração promovem as condições ideais para a 

ativação destes processos. Dentro da APAMAN, em geral, os mantos de intemperismo mais 

espessos estão localizados nas vertentes convexas, na ruptura de declive entre as escarpas 

da Serra do Mar e as planícies fluviomarinhas. 

De acordo com Meis e Silva (1968), em todo o Brasil tropical atlântico estão presentes 

testemunhos da ação dos movimentos de massa, sob a forma de cicatrizes e depósitos 

(colúvios e tálus). A maior parte destes depósitos, segundo autores como Tricart (1959); 

AB’Saber (1962); Bigarella et al., (1965); Mousinho e Bigarella (1965), derivam de episódios 

ocasionados no pleistoceno ou sub atuais, relacionados a condições morfoclimáticas 

diferentes das atuais. As marcas desses processos erosivos antigos se dão por meio da 

presença de encostas com rupturas de declive abruptas, que se encontram, em sua maioria, 

reafeiçoadas, com formas arredondadas e colonizadas por vegetação em estágio sucessional 

secundário (Figura 3.1.4-7).  

 

Figura 3.1.4-7 - Depósito de colúvio/tálus na ruptura de declive da  
escarpa da Pedra da Conquista (UTM 603012/7464727) 
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Com relação à variação de cotas altimétricas, a topografia da APA alterna elevações ao longo 

do eixo principal da Serra do Mar, atingindo a altura máxima de 1.566 metros na Serra das 

Lajes, de 210 metros próximo à cidade de Mangaratiba e 310 metros na Ilha de Itacuruçá. 

Esta amplitude topográfica pode ser observada no Quadro 3.1.4-1, que registra as principais 

toponímias do relevo presentes na APAMAN.  

A faixa altimétrica predominante está entre os 250 e 500 metros, configurando um predomínio 

de média e baixa encosta dentro da área da APA. Esta característica faz com que seja 

comum dentro da UC movimentos de massa, especialmente nas áreas de maior declividade, 

nas concavidades e nas estradas que cortam a APA, sobretudo na Rio-Santos (Figura 3.1.4-8 

- Mapa topográfico e hipsométrico). 

Na área da UC a Serra do Mar recebe diversos nomes locais, como Serra da Campanha, 

Serra das Lajes, Serra Três Orelhas, Serra do São Brás, Serra da Mazomba, entre inúmeros 

outros, ilustrando a imensa quantidade de cristas alinhadas e picos denteados presentes no 

maciço. 

Os picos montanhosos, assim como alguns vales suspensos, além de limitar a UC ao norte 

marcam o divisor hidrográfico entre as bacias Atlânticas e as que drenam para o médio vale 

do rio Paraíba do Sul. Ao observar o perfil topográfico A-B (Figura 3.1.4-9), nota-se que no 

vale suspenso do rio do Saco, próximo à localidade de Boa Vista, as encostas possuem 

menor declividade, os vales são mais abertos, com vertentes separadas por singelas planícies 

aluviais. Após o nível de base local (knickpoint) que sustenta este vale suspenso, as encostas 

tornam-se mais escarpadas e os vales mais entalhados, fazendo com que o rio do Saco 

apresente um regime torrencial. À medida que o rio do Saco se nivela ao nível de base do 

Atlântico, quebras em seu perfil longitudinal são observadas por meio de diversas cachoeiras 

sobre o embasamento geológico cristalino. Posteriormente, no baixo curso, o rio perde 

energia e meandra, em uma baixada plana com as vertentes da serra afastadas. 

Quadro 3.1.4-1 - Principais toponímias das serras presentes na APAMAN 

Nome Altitude (m) Coord. E Coord. N 

Serra da Coroa Grande 875 614261 7468671 

Serra de Itacuruçá 816 611488 7466754 

Morro do Saci 380 610988 7464543 

Serra de Muriqui 1.200 610251 7467755 

Pedra da Conquista 418 604029 7464529 

Serra do Saí 799 604929 7466369 

Morro Pouso Triste 875 602041 7466869 

Serra da Cachoeira 838 598322 7467701 

Serra de Itaguaçu 838 599289 7469581 

Serra do Gaspar 538 597145 7465936 
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Nome Altitude (m) Coord. E Coord. N 

Serra São Brás 1.321 593656 7469169 

Pedra do Patrimônio 576 592871 7466497 

Pedra Santo Antônio 769 589010 7465334 

Serra de Capivari 1.112 583316 7461622 

Serra das Lajes 1.566 584855 7464800 

Serra de Jacareí 1.157 585859 7457864 

Serra do Pinto 1054 588593 7455866 

Serra Grande 981 588151 7457963 

Serra da Mazomba 925 612049 7468602 

Ilha de Itacuruçá 310 613341 7461930 

Ilha Jaguanum 228 609975 7456610 

Fonte: Cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Diretoria do Serviço Geográfico do 
Ministério da Guerra (DSG) 

 

 

Figura 3.1.4-8 - Mapa topográfico e hipsométrico 
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Figura 3.1.4-9 - Frente de dissecação atlântica avançando sobre o vale suspenso do rio do Saco 

Este regime torrencial da rede de drenagem pode ser observado em praticamente todas as 

drenagens da APA. O perfil C-D (Figura 3.1.4-10), ilustra a ausência de um extenso vale 

suspenso próximo ao divisor, mas confirma as rupturas no perfil longitudinal dos rios até a 

baixada. Neste perfil, o rio do Bagre, por meio de seus dois tributários ― Córrego Três 

Orelhas e Córrego das Lajes ― registram o aspecto encachoeirado característico das 

drenagens da APAMAN. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4-10 - Escarpa da vertente sul da serra do Mar dentro da APA,  
por onde drena o rio do Bagre 

A característica íngreme das encostas da APA e o alto grau de fraturamento do maciço da 

Serra do Mar influenciam na formação dos deslizamentos e a chegada do material aos sopés 

e eixos de drenagem por meio de movimentos de massa e avalanches detríticas. Pela 

constância dos deslizamentos é comum que os fundos de vale estejam entulhados com 

depósitos de colúvio com blocos. Mesmo nos vales mais abertos da APA os depósitos 

coluvionares dominam os fundos de vale, sendo no máximo retrabalhados pelas drenagens, 

formando depósitos de alúvio, entre campos de blocos. Por este motivo, não é incomum a 

presença de matacões nos leitos fluviais e planícies de inundação, registrando o regime 

torrencial dessas drenagens (Figura 3.1.4-11). 

Boa Vista 

Baixada do 
rio do Saco 

Baixada do Rio 
do Bagre 

Serra do Bagre 
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Figura 3.1.4-11 - Blocos no leito do rio Saí, configurando o  
regime torrencial das drenagens (UTM 603531/7465987) 

3.1.4.3 - Mapeamento geomorfológico 

Os sistemas de relevo foram identificados e delimitados a partir de uma divisão hierárquica 

em três diferentes táxons. O primeiro táxon, unidade morfoestrutural, é tido como base para a 

compartimentação do relevo e suas formas são interpretadas como consequência da estrutura 

geológica local, de acordo com sua gênese. O segundo táxon, unidade morfoescultural, é 

marcada pela ação de agentes morfogenéticos exógenos (clima, ventos, águas e tempo de 

exposição) sobre as diversas estruturas geológicas. O terceiro táxon, denominado sistemas 

de relevo, pode ser descrito como áreas que demonstram um elevado grau de semelhança, 

com um conjunto típico de padrões morfométricos, de geometria das encostas, densidade de 

drenagem e coberturas inconsolidadas. As cinco unidades geomorfológicas identificadas são 

ilustradas na Figura 3.1.1-12 e indicadas no Quadro 3.1.4-2. A Figura 3.1.4-13 apresenta o 

mapeamento geomorfológico da APAMAN. 

Quadro 3.1.4-2 - Divisão geomorfológica da APA em táxons 

Unidade 
morfoestrutural 

Unidade morfoescultural Sistema de relevos mapeados 

Cinturão Orogênico 
do Atlântico 

Escarpas Serranas Escarpas Serranas D
e
g
ra

d
a
ç
ã
o

 

Maciços Costeiros Ilhas Litorâneas 

Depressões 
Interplanálticas 

Morros dos Vales Suspensos  

Bacias 
Sedimentares 
Cenozóicas 

Planícies Fluviais 

Depósitos Coluvionares e Alúvios 
Associados 

D
e
p
o
s
iç

ã
o

 Depósitos Aluvionares 

Fonte: adaptado do Projeto Rio de Janeiro, CPRM (2001) 
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Na Figura 3.1.4-12 observa-se com clareza o predomínio da unidade geomorfológica de 

Escarpas Serranas dentro da APAMAN. A dominância desta unidade dentro da UC requer 

atenção por parte de seus gestores, sobretudo no que diz respeito aos processos erosivos. O 

Quadro 3.1.4-3 ilustra quantitativamente a área e a porcentagem das unidades de 

mapeamento geomorfológicas. 

 

Figura 3.1.4-12 - Percentual das unidades geomorfológicas dentro da APA 

Quadro 3.1.4-3 - Área e percentual das unidades geomorfológicas dentro da APAMAN 

Unidade Área m² Percentagem% 

Planícies Fluviais 1451946 0.6 

Morros dos Vales Suspensos 12050776 4.9 

Depósitos Coluvionares e alúvios associados 18913637 7.7 

Ilhas Litorâneas 21761273 8.9 

Escarpas Serranas 189889103 77.6 

 

0,6 
4,9 

7,7 

8,9 

77,6 

Unidades geomorfológicas da APAMAN (%) 

Planícies Fluviais

Morros dos Vales
Suspensos

Depósitos Coluvionares e
alúvios associados

Ilhas Litorâneas

Escarpas Serranas
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Figura 3.1.4-13 - Mapeamento geomorfológico da APAMAN 

3.1.4.4 - Unidades de mapeamento 

3.1.4.4.1 - Planícies fluviais 

Composta por sedimentos holocênicos inconsolidados depositados pela rede de drenagem, 

esta unidade geomorfológica ocorre em toda a área da APAMAN, localizando-se sempre às 

margens dos principais rios. Estes depósitos encontram-se nos fundos de vales das colinas, 

morros e serras, variando conforme a topografia local (Figura 3.1.4-14). Os depósitos 

coluvionares por vezes se interdigitam ou se sobrepõem aos depósitos aluviais, sendo, 

portanto, eventualmente mapeados na mesma unidade. 

De topografia plana, predominam solos do tipo Neossolo Flúvico. Normalmente o nível freático 

é elevado, o que aumenta a susceptibilidade à inundação durante eventos pluviométricos 

extremos. Ocorrem em associação, sempre a montante, aos knickpoints
1
 (níveis de base 

locais).  

As principais planícies fluviais mapeadas dentro da APA encontram-se nas margens dos 

seguintes rios: Córrego Benguela; Córrego Piloto; Rio do Saco; Rio Grande. 

                                                

1
 Pontos que consistem em feições litológicas resistentes, não dissecadas pelos processos de incisão da rede de 

drenagem. 
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Figura 3.1.4-14 - Planície Fluvial no vale suspenso do rio do Saco.  
Nota-se na imagem o depósito coluvionar, na porção convexa da  
encosta, sobrepondo-se ao depósito aluvionar que preenche o  

fundo de vale (UTM 603045/7471546). 

3.1.4.4.2 - Depósitos coluvionares e alúvios associados 

Os depósitos coluvionares e alúvios associados são originados pela característica de alta 

declividade das encostas, ao alto grau de fraturamento da Serra do Mar e aos eventos 

pluviométricos extremos originando deslizamentos e o consequente transporte do material aos 

eixos de drenagem e encostas em movimentos de massa e avalanches detríticas (Figura 

3.1.4-15), sendo, portanto, comum que os fundos de vale estejam entulhados com depósitos 

de colúvio com blocos (Figura 3.1.4-16) e a presença de matacões nos leitos fluviais e 

planícies de inundação, indicando o regime torrencial dessas drenagens. 

  
Figura 3.1.4-15 - Depósito de colúvio às margens da 

estrada RJ-149, no vale suspenso do rio do Saco 
(UTM 603045/7471546) 

Figura 3.1.4-16 - Blocos em meio ao depósito 
aluvionar do rio das Pedras (UTM 583766/7467237) 
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3.1.4.4.3 - Morros dos vales suspensos 

Esta unidade é marcada por relevo de morros convexos altamente dissecados, com 

declividade média, em uma interface entre o ajuste da rede de drenagem ao nível de base do 

Atlântico (o antigo, voltado para o Médio Vale do Rio Paraíba do Sul). Este relevo apresenta 

intenso trabalho erosivo e registra a transição entre o ambiente das escarpas serranas e das 

colinas existentes próximas ao vale do Ribeirão das Lajes (Figura 3.1.4-17). 

A declividade média das encostas e o ajuste ao nível de base reduzem a energia de 

transporte de sedimentos, reduzindo a probabilidade de processos erosivos. Entretanto, o uso 

do solo mal planejado, com cortes de encostas para construção de estradas e casas, 

prescinde cuidado em relação à voçorocamentos, dado os espessos mantos de intemperismo 

formado pelos Latossolos Vermelho Amarelos. 

 

Figura 3.1.4-17 - Paisagem de morros no vale suspenso  
do rio Benguela (UTM 602207/7468587) 

3.1.4.4.4 - Escarpas serranas 

Com cristas alinhadas lotadas de escarpas, esta unidade compõe o eixo central da Serra do 

Mar, elevando-se do nível do mar a mais de mil metros de altitude em menos de um 

quilômetro de distância, formando uma verdadeira muralha para quem a observa da baixada. 

Este fato faz com que estas encostas tenham alta declividade e apresentem afloramentos, 

inibindo naturalmente a sua ocupação. 

As drenagens diretas para o Atlântico descem a Serra do Mar encaixadas, com poucas 

planícies fluviais até chegarem próximas ao mar, onde são formadas extensas planícies 

fluviomarinhas, como as dos rios Sahy e do Saco (Figura 3.1.4-18). Em meio a um ambiente 

serrano, com encostas de alta declividade, as planícies fluviomarinhas que bordejam a 

unidade de Escarpas Serranas consistem no ambiente mais concorrido para a ocupação 

dentro da APA, em função de sua topografia mais suave. 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

 

3-57 

 

Figura 3.1.4-18 - Panorama da vertente sul da APA, ilustrando o contraste da topografia acidentada das 
escarpadas da Serra do Mar e a topografia plana da baixada do rio do Saco (UTM 602191/7470719) 

Nesta unidade geomorfológica está a maior amplitude topográfica da APA, sendo, do ponto de 

vista dos processos erosivos, o relevo com as maiores energias de transporte de material. O 

equilíbrio morfodinâmico presente neste local depende da relação direta entre as rochas 

graníticas e metamórficas de alto grau (gnaisses) com as intempéries.  

Atividades antrópicas não planejadas podem deflagrar processos erosivos acelerados nesta 

unidade, uma vez que a susceptibilidade à erosão é alta neste ambiente serrano por conta das 

encostas com alta declividade e dos solos rasos que recobrem este relevo (Figura 3.1.4-19). 

As encostas da Serra do Mar voltadas para o sul apresentam vales com cabeceiras íngremes 

que entalham a serra até o nível de base do oceano Atlântico. Obviamente, apresentam 

durante seu percurso interrupções no perfil longitudinal de seus canais, na forma de 

cachoeiras (knickpoints). Estas drenagens encaixam-se em planos de falhas ou de fraturas 

orientando-se ora para norte, ora para sudeste, conforme os alinhamentos tectônicos. 

 

Figura 3.1.4-19 - Encostas íngremes da Serra do Mar com  
densa cobertura florestal (UTM 577079/7470921) 
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3.1.4.4.5 - Planícies fluviomarinhas 

Esta unidade geomorfológica localiza-se nos ambientes transicionais entre as 

desembocaduras fluviais e o mar, sendo caracterizada por uma sedimentação de interface 

fluvial e marinha. Assim como as planícies fluviais, as planícies fluviomarinhas possuem 

topografia predominantemente plana, com as camadas sedimentares areno-argilosas 

dispostas em superfícies sub-horizontais, de gradiente extremamente suave, convergente em 

direção ao litoral. 

3.1.4.4.6 - Ilhas litorâneas 

Localizada no extremo sul da APA, esta unidade é formada por um arquipélago constituído 

por ilhas onde promontórios rochosos marcam uma amplitude de relevo de pelo menos 200 

m, com presença de afloramentos rochosos em feições do tipo “pão de açúcar” (Figura 

3.1.4-20).  Estas ilhas, com aspecto montanhoso, registram a ação erosiva do mar, com 

formação de terraços marítimos e falésias. A paisagem geomorfológica das ilhas é resultado 

de grandes movimentos eustáticos, que em resposta ao abaixamento e soerguimento do nível 

do mar, moldaram a forma do litoral. 

 
Figura 3.1.4-20 - Face Noroeste da Ilha da Marambaia 

Rodeiam esses maciços depósitos arenosos marinhos que formam praias e planícies 

fluviomarinhas, sobre as quais se instala vegetação de mangue e restinga. As planícies 

fluviomarinhas localizadas nas ilhas de Itacuruçá, Jaguanum e da Marambaia estão sendo 

atualmente afetadas por aterros, além de serem impactadas por contaminação de metais 

pesados oriundos de indústrias instaladas na baía de Sepetiba. 

3.1.4.5 - Considerações sobre os aspectos geomorfológicos 

Por meio deste estudo foi possível observar que dentro da APAMAN há um predomínio do 

relevo de escarpas serranas, em que os movimentos de massa são os principais processos 

geomorfológicos transformadores do relevo. A partir dos levantamentos de campo verificou-se 
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que os escorregamentos presentes no entorno e dentro da APA foram, em sua maioria, 

induzidos pela ação humana, tanto pela construção de estradas quanto por obras de 

drenagens antigas ou mal efetuadas. A BR-101 e a RJ-149 apresentam diversos pontos de 

instabilidade de encostas, o que demanda a maior atenção dos gestores no planejamento da 

APA. 

Nesse sentido, Christofoletti (1980) destaca que “o planejamento sempre envolve a questão 

da espacialidade, pois incide na implantação de atividades em determinado território, 

constituindo um processo que repercute nas características, funcionamento e dinâmica das 

organizações espaciais”. Desta forma, para se pensar o espaço, deve-se levar em 

consideração os aspectos dos sistemas ambientais físicos, incluindo os domínios da Mata 

Atlântica, e os socioeconômicos para pensar um futuro das relações sociais e ambientais. 

Por fim, para os futuros trabalhos científicos a serem desenvolvidos dentro da APAMAN, no 

âmbito da geomorfologia, destacam-se: o processo de captura das drenagens continentais 

pelo ajuste ao nível de base do atlântico; o estudo dos movimentos de massa nas encostas; a 

ação erosiva nas cabeceiras de drenagem e a recuperação de áreas degradadas. 

3.1.5 - Pedologia 

Neste item é apresentado o estudo do levantamento pedológico e da avaliação e 

hierarquização da susceptibilidade à erosão dos solos que ocorrem na APAMAN, objetivando 

sua identificação, caracterização e delimitação cartográfica.  

As referências bibliográficas e os levantamentos de solos já existentes subsidiaram as 

atualizações das nomenclaturas das classes, ajustes na delimitação de unidades e 

mapeamento daquelas novas identificadas em campo, de acordo com Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) e de dados disponíveis no INEA. 

Para a descrição dos perfis foram utilizados os conceitos das unidades de mapeamento de 

solos, de acordo com Embrapa (1988a) e Santos et al., (2005). Foram gerados mapas de 

pedologia e de susceptibilidade estimada à erosão das unidades de mapeamento de solos 

ocorrentes na UC, na escala de 1:150.000. 

3.1.5.1 - Atributos, conceitos e fases para descrição e mapeamento de solos 

 Horizontes diagnósticos superficiais 

1. Horizonte A fraco: é um horizonte superficial que apresenta teores de carbono orgânico 

inferiores a 5,8 g/kg, cores muito claras, com estrutura fracamente desenvolvida. 
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2. Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta teores de carbono 

orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaçam as condições requeridas 

para caracterizar um horizonte A chernozêmico ou proeminente. 

3. Horizonte A proeminente: constitui horizonte superficial relativamente espesso (pelo 

menos 18 cm de espessura) com estrutura suficientemente desenvolvida para não ser 

simultaneamente maciço e duro, ou mais coeso, quando seco, ou constituído por 

prismas maiores que 30 cm. É um horizonte de cor escura (croma úmido inferior a 3,5 

e valores mais escuros que 3,5 quando úmido, e que 5,5 quando seco) com saturação 

por bases (V) inferior a 65% e conteúdo de carbono igual ou superior a 6,0 g/kg. 

 Horizontes diagnósticos subsuperficiais 

4. Horizonte B latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial, cujos constituintes 

evidenciam avançado estágio de intemperização, explícito pela alteração completa dos 

minerais primários menos resistentes ao intemperismo e/ou minerais de argila 2:1, 

seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases e concentração residual de 

sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao intemperismo. Em 

geral é constituído por quantidades variáveis de óxidos de ferro e de alumínio, minerais 

de argila 1:1, quartzo e outros minerais mais resistentes ao intemperismo, podendo 

haver a predominância de quaisquer desses materiais. 

5. Horizonte B incipiente: horizonte mineral subsuperficial que sofreu alteração física e 

química em grau não muito avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor 

ou de estrutura, no qual mais da metade do volume de todos os sub-horizontes não 

deve consistir em estrutura da rocha original. 

 Grupamentos de classes de textura 

A textura, em ciência do solo, corresponde à composição granulométrica da terra fina seca 

ao ar (TFSA), obtida em laboratório. 

Foram consideradas as seguintes classes de textura, conforme os teores de argila, areia e 

silte determinados em laboratório: 

6. textura muito argilosa: identifica solos com mais de 600 g de argila/kg; 

7. textura argilosa: quando o solo tem entre 350 e 600 g de argila/kg; 

8. textura média: quando o solo contém 350 g de argila e mais de 150 g de areia/kg, 

excluídas as classes texturais areia e areia-franca; 

9. textura arenosa: refere-se às classes texturais areia e areia-franca. 
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 Fases 

O critério de fases tem como objetivo fornecer informações adicionais sobre as condições 

ambientais. São comumente empregadas fases de relevo, pedregosidade, rochosidade e 

de vegetação, essa última utilizada quando não são elaborados mapas de uso e ocupação 

do solo, como auxílio na avaliação das condições. No presente trabalho não foram usadas 

fases de vegetação, uma vez que foi realizado levantamento da flora para compor o 

presente diagnóstico. 

10. Pedregosidade: utilizam-se os termos fase pedregosa ou fase muito pedregosa para 

caracterizar solos com quantidades de calhaus e matacões, na parte superficial ou 

subsuperficial do solo. 

11. Rochosidade: denominam-se solos pela fase rochosa quando há presença de 

matacões com diâmetro maior do que 100 cm à superfície do solo ou para designar a 

presença de lajes de rochas com uma camada ou um horizonte de solo (A) à 

superfície. 

 Relevo 

O tipo de relevo acompanha a descrição da unidade de solos com o intuito de serem 

fornecidos subsídios ao estabelecimento de limitações de uso e, mediante avaliação da 

declividade e comprimento das vertentes, auxiliar na determinação da susceptibilidade à 

erosão. As formas de relevo que acompanham a designação das unidades de solo são as 

seguintes: 

12. relevo plano: corresponde a superfícies de topografia esbatida ou horizontal, onde os 

desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis entre 0 e 3%; 

13. relevo suave ondulado: caracteriza superfícies de topografia pouco movimentada, 

constituída por conjuntos de colinas (elevações de altitudes relativas até 100 m), 

apresentando declives suaves, entre 3 e 8%; 

14. relevo ondulado: designa superfícies de topografia pouco movimentada, constituídas 

por conjunto de colinas, com declives moderados, entre 8 e 20%; 

15. relevo forte ondulado: corresponde a superfícies de topografia movimentada, 

formadas por morros (elevações de 100 a 200 m de altitudes relativas) e, raramente, 

colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%; 

16. Relevo montanhoso: caracteriza superfícies com topografia vigorosa, com predomínio 

de formas acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas e maciços 

montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes (superiores a 

200 m) e declives fortes ou muito fortes, predominantemente variáveis de 45 a 75%; 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

 

3-62 

17. Relevo escarpado: caracteriza superfícies com predomínio de formas abruptas, 

compreendendo superfícies muito íngremes, usualmente ultrapassando 75%, 

constituídas por aparados, frentes de cuestas, falésias e vertentes de declive muito 

forte. 

A classificação da susceptibilidade dos solos à erosão refere-se à maior ou menor resistência 

dos solos à ação dos agentes da erosão e pretende estabelecer a hierarquização dos 

diversos solos encontrados na APA quanto a esta característica. Para tal, esta avaliação foi 

efetuada inicialmente com base nas características e propriedades físicas dos solos e nas 

condições do relevo regional em que ocorrem. 

3.1.5.2 - Descrição das classes de solo ocorrentes na APAMAN 

As principais classes de solo ocorrentes na área do APAMAN, identificados no trabalho como 

componentes dominantes e codominantes associados por inclusão nas unidades de 

mapeamento, estão descritas a seguir. Foram observadas e descritas cinco classes de solo e 

Afloramentos de Rocha, que estão distribuídas em sete unidades de mapeamento. Tais 

unidades de mapeamento estão espacializadas na Figura 3.1.5-1. 

3.1.5.2.1 - Composição das unidades de mapeamento 

Foram identificadas as seguintes unidades de mapeamento de solos na APAMAN: 

CXbd1 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa fase 

não rochosa ou rochosa relevo montanhoso ou escarpado + LATOSSOLO VERMELHO 

AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado textura argilosa relevo forte 

ondulado/montanhoso (inclusão: Neossolo Litólico distrófico A fraco textura média fase 

rochosa relevo montanhoso/escarpado).  

Unidade de mapeamento correspondente ao CXbd4, adaptado de INEA. 

CXbd4 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa + 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado ou proeminente textura argilosa 

+ LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado textura 

argilosa relevo forte ondulado/montanhoso. 

Unidade de mapeamento correspondente ao CXbd6, adaptado de INEA. 

LVAd1 – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa ou 

muito argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado 

textura argilosa/muito argilosa +CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura 

argilosa média, todos relevo montanhoso.  
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Unidade de mapeamento correspondente ao LVAd26, adaptado de INEA. 

LVAd3 – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa + 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura argilosa, ambos relevo forte 

ondulado.  

Unidade de mapeamento correspondente ao LVAd27, adaptado de INEA. 

RLd1 – NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico A fraco textura média ou argilosa fase rochosa + 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa + AR, todos 

relevo montanhoso/escarpado.  

Unidade de mapeamento correspondente ao RLd, adaptado de INEA. 

RYbd1 – NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico A moderado textura média arenosa relevo 

plano/suave ondulado. 

Unidade de mapeamento correspondente ao RYbd2, adaptado de INEA. 

AR – Afloramento de rocha (NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico), ambos relevo 

montanhoso/escarpado. 

 

Figura 3.1.5-1 - Unidades de mapeamento dos solos 
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3.1.5.2.2 - Descrição detalhada das classes de solo 

 CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico (CXbd) 

Compreende solos minerais pouco desenvolvidos, em estágio incipiente de evolução, que 

apresentam sequência de horizontes A-Bi-C. Esta classe de solo possui geralmente perfil 

raso ou pouco profundo, em relevo ondulado a forte ondulado e montanhoso. São solos 

não hidromórficos, moderado a acentuadamente drenados, apresentando na maioria dos 

casos saturação em bases baixas, textura média arenosa ou argilosa, com argila de 

atividade baixa e por vezes fase pedregosa e rochosa. A presença de minerais primários 

facilmente decomponíveis indica o baixo grau de intemperismo atuante nos perfis de solo. 

Na área de estudo esta classe apresenta no geral horizonte A moderado ou proeminente, 

textura média ou argilosa, estrutura granular pequena. O horizonte Bi apresenta textura 

um pouco mais argilosa e estrutura em blocos pequenos subangulares. Quanto à litologia, 

esta classe está associada aos gnaisses e dioritos, rochas metamórficas de médio/alto 

grau e granulometria média. 

Constatou-se no estudo que na área da APAMAN esta classe de solo é dominante em 

duas unidades de mapeamento (CXbd1, CXbd4). A                 Figura 3.1.5-2, a              

Figura 3.1.5-3 e a             Figura 3.1.5-4  mostram perfis de Cambissolo abertos no 

campo e suas associações com as unidades de mapeamento. No total, essas unidades 

ocupam cerca de 65% da área de estudo. Observa-se, portanto, predomínio desta classe 

de solo na APAMAN, sendo bastante comum ocorrerem principalmente nos taludes de 

declividade considerável que influenciam a formação de solos pouco desenvolvidos e, em 

alguns casos, associados a depósitos de tálus. 

O Cambissolo Háplico da                 Figura 3.1.5-2 representa um perfil típico da unidade 

de mapeamento CXbd1. Conforme ilustra a figura, seu ambiente de ocorrência inclui 

domínio montanhoso, aberto na porção média/alta do rio das Pedras, próximo ao limite da 

APAMAN. Neste local foi observado contato de dique de diabásio com biotita gnaisse, 

sendo o segundo correspondente ao embasamento que deu origem a esse solo. Este 

perfil foi numerado como P2. 
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                Figura 3.1.5-2 - Cambissolo Háplico Tb distrófico léptico A fraco textura areno-argilosa  
relevo forte ondulado montanhoso (UTM P2: 582869 / 7469640) 

O Cambissolo Háplico da              Figura 3.1.5-3 representa um perfil da unidade de 

mapeamento CXbd1 em contato com a unidade RLd1, uma vez que este perfil (ponto P3) 

foi aberto no topo da Pedra Chata, também denominado Pedra do Pão de Açúcar na carta 

do IBGE. Este pico, a terceira maior altitude da APAMAN, a 1.590 m de altitude, foi 

alcançado subindo-se uma trilha íngreme, de dificuldade moderada a forte, pelo alto do 

Rio das Pedras. Infelizmente, no momento de chegada ao pico, o céu encontrava-se 

encoberto, mas caso estivesse aberto seria possível visualizar na vertente atlântica uma 

bela vista do mar e, no reverso, o vale do rio das Pedras, o Pico do Papagaio e o Pico do 

Sinfrônio, denominado de Morro das Lajes na carta do IBGE. Como características gerais 

deste ponto, observa-se nesse compartimento geomorfológico de escarpas serranas uma 

vegetação herbácea-arbustiva de altitude cobrindo um solo raso com embasamento 

saprolítico de biotita gnaisse aparente a 27 cm de profundidade. 

  

             Figura 3.1.5-3 - Cambissolo Háplico Tb distrófico léptico A fraco textura argilosa relevo  
montanhoso escarpado (UTM P3: 585719 / 7466960) 

Os Cambissolos Háplicos da             Figura 3.1.5-4 (ponto P16) representativos da 

unidade de mapeamento CXbd4 ocupam praticamente a borda da APAMAN na vertente 

atlântica, margeando, portanto, a BR-101. Trata-se de solos sobre a unidade 
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geomorfológica escarpas serranas com embasamento litológico do Granito Rio Negro. 

Conforme será descrito no capítulo de susceptibilidade à erosão, essa unidade de 

mapeamento é caracterizada como de susceptibilidade forte/muito forte, devido à baixa 

estabilidade dos taludes, influenciados principalmente pelos cortes de estrada realizados 

para a construção da BR-101. 

  
            Figura 3.1.5-4 - Cambissolo Háplico Tb distrófico A moderado textura média relevo forte  

ondulado (UTM P16: 580088 / 7453291) 

 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico (RLd) 

São solos minerais não hidromórficos, rasos ou muito rasos, com sequência típica de 

horizontes A-C ou A sobre rocha. Trata-se, portanto, de solo jovem com franja de 

intemperismo pouco desenvolvida e evoluído de forma que o contato com a rocha é 

abrupto. Possuem textura variável, frequentemente média ou argilosa, e também são 

heterogêneos quanto às propriedades químicas. Vale ressaltar que as características de 

estrutura e consistência encontradas usualmente para a classe Neossolo Litólico são 

estrutura fraca granular muito pequena para o horizonte A e maciça para o horizonte C; 

consistência úmida friável no horizonte A e muito friável no C. 

Solos com essas propriedades podem ser bastante susceptíveis à erosão, uma vez que 

ocorrem em relevo montanhoso a escarpado e pela frequente presença das fases 

pedregosidade e rochosidade. A susceptibilidade, geralmente classificada como muito 

forte, é potencializada com a remoção da cobertura vegetal protetora. 

Em termos de distribuição de ocorrência na área de estudo, ocupam toda a cadeia 

montanhosa escarpada da Serra do Mar, configurando, portanto, uma unidade 

segmentada pelo alinhamento serrano. Seus nomes locais são a Serra da Campanha, 

Serra das Três Orelhas, Serra do Bagre, Serra São Braz e Serra de Itaguaí (parte). O 

limite da APA se dá, em sua maioria, na linha de cumeada das serras supracitadas, 

portanto, somente as encostas voltadas para o mar encontram-se inseridas nos limites da 

UC. Compreende uma unidade de mapeamento (RLd1) em associação a Cambissolos e 
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Afloramento de Rocha. Esta unidade de mapeamento ocupa cerca de 14,1% da área de 

estudo. Em sua maioria, constituem os solos da transição das rupturas de declive das 

altas encostas, com formação mais associada à topografia do que ao tipo de material de 

origem. A              Figura 3.1.5-5 mostra perfil de Neossolo Litólico aberto e descrito no 

campo e suas associações com as unidades de mapeamento. 

  

             Figura 3.1.5-5 - Neossolo Litólico distrófico A fraco textura arenosa relevo montanhoso  
           (UTM P14: 509877 / 7466990). Perfil aberto próximo a um tributário do rio Três Orelhas 

Nessa figura o perfil conta com a presença de um Horizonte A (0-10 centímetros) em 

contato litólico, com cascalho, estrutura granular e conteúdo razoável de matéria orgânica 

e camadas de serrapilheira. Este perfil, numerado como ponto P14 no Mapa de 

Pedologia, representa um exemplo de inclusão de Neossolo Litólico na unidade de 

mapeamento CXbd1. Este ponto se encontra no contato da unidade CXbd1 com a 

unidade LVAd3. 

 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico (LVAd) 

Esta classe compreende solos minerais, profundos a muito profundos, com horizonte A 

moderado ou proeminente, horizonte B latossólico (Bw) e geralmente caráter distrófico e 

ácido. Apresentam pequena diferenciação entre seus horizontes, textura argilosa, elevada 

porosidade e permeabilidade devido à estabilidade dos agregados, conferindo-lhes boa 

capacidade de infiltração e drenagem. 

Na área de estudo, os perfis possuem horizonte A com cores bruno amareladas, estrutura 

granular média e transição entre os horizontes A e B plana e difusa. O horizonte Bw 

apresenta espessura maior, cores amareladas e/ou avermelhadas, textura argilosa, 

estrutura granular grande e em blocos subangulares pequenos. 

Têm como características a pequena reserva de nutrientes, a baixa fertilidade natural e 

acidez, resultado de sua evolução e do intenso processo de lixiviação a que estiveram 

sujeitos. Possuem litologia de origem diversa, mas geralmente relacionada às rochas 
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metamórficas e granitóides. O relevo regional também diversificado é composto por 

colinas e morros com vertentes côncavo-convexas e declividades que variam de 10 a 50% 

(ondulados ou forte ondulados) formando unidades da paisagem constituídas por “mares 

de morros”, depósitos coluviais e sopés de montanhas, áreas constituídas por colinas, 

morros e montanhas menos abruptas.  

Nos limites da APAMAN, esta classe ocorre como componente principal em duas 

unidades de mapeamento (LVAd1 e LVAd3). Encontram-se em associação com 

Cambissolos Háplicos além de inclusões de parcelas com Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico pouco profundo e Neossolos Flúvicos conforme ilustram a Figura 3.1.5-6 e a 

Figura 3.1.5-7. As unidades de mapeamento LVAd1 e LVAd3 ocupam aproximadamente 

19% da área em estudo. 

  

Figura 3.1.5-6 - Paisagem degradada por pastagem extensiva dentro da APA a caminho da localidade 
Boa Vista. Área coberta por associações de LVAd + CXbd em relevo forte ondulado  

(UTM da foto 605317 / 7473532) 

 

Figura 3.1.5-7 - Paisagem típica de associação de  
Latossolo Vermelho Amarelo com Neossolo Flúvico  

Nessas áreas é recomendável que sejam implantados projetos de recuperação de áreas 

degradadas e reflorestamento com espécies nativas. 
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Com relação aos perfis de Latossolo Vermelho Amarelo descritos em campo, foram abertos 

dois representantes da unidade de mapeamento LVAd1 (Figura 3.1.5-8 e Figura 3.1.5-9).  

  

Figura 3.1.5-8 - Latossolo Vermelho Amarelo distrófico pouco profundo A moderado textura 
argilosa relevo forte ondulado/montanhoso (UTM P6: 603430/7470074). Observa-se calhaus de 

gnaisse aparentes a partir de 70 centímetros. Perfil aberto na localidade Matutu em área de floresta 
bem conservada próximo ao limite da APAMAN (Ponto P6) 

  

Figura 3.1.5-9 - Latossolo Vermelho Amarelo distrófico A moderado ou proeminente 
textura argilosa relevo ondulado. Perfil aberto no trecho mais alto da bacia do córrego 

Benguela no Rubião (UTM ponto P7: 602207/7468587) 

Em termos geomorfológicos, os perfis dos pontos P6 e P7 estão relacionados e foram abertos 

nos sopés da unidade Escarpas Serranas. Estes perfis de solos ocorrem em ambientes 

montanhosos, já na transição da unidade LVAd1 para a unidade pedológica de CXbd1. 

Quando há a ocorrências de serranias imponentes de maiores declividades, os Latossolos 

surgem apenas como codominantes ou como inclusão em outras unidades de mapeamento. A           

Figura 3.1.5-10 ilustra um perfil de Latossolo Vermelho Amarelo pouco profundo 

representante codominante da unidade de mapeamento CXbd1. Trata-se de um exemplo do 

processo de transição de um Cambissolo Háplico com horizonte B latossólico para o 

Latossolo Vermelho Amarelo pouco profundo sobre granada biotita-gnaisse da unidade 

Morros do Vale Suspenso do rio da Prata. Perfil aberto dentro da Fazenda Rio da Prata 

marcado como Ponto P5. 
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          Figura 3.1.5-10 - Latossolo Vermelho Amarelo distrófico pouco profundo A moderado textura 
média argilosa relevo ondulado/forte ondulado (UTM P5: 599936 / 7471869) 

 NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico (RYbd) 

São solos minerais que possuem características muito variáveis, dependendo da natureza 

e da forma de distribuição dos depósitos dos sedimentos originários. Podem apresentar, 

portanto, perfis profundos ou não, estratificados em algumas camadas ou compostos por 

somente dois horizontes distintos, não havendo necessariamente relação pedogenética 

entre si. Outra característica marcante dos Neossolos Flúvicos é a sua variação textural e 

de carbono em profundidade.  

Essa estratificação reflete, portanto, a dinâmica de deposições e transportes gravitacionais 

e aluviais que apresentam espessuras e granulometrias variáveis. A variação textural em 

profundidade tem implicação direta sobre o fluxo vertical da água e sobre o 

estabelecimento e o comportamento dos sistemas de drenagem que resultam em 

características estruturais diversas nos solos. 

Geralmente, constituem os diques marginais do leito dos rios e os sedimentos depositados 

nas margens dos cursos d’água (planícies fluviais), além dos transportados da média 

encosta para o fundo de vale (várzeas). Quase sempre estão cobertos por vegetação 

florestal (mata ciliar), pelo menos quando não estão degradados e/ou ocupados 

irregularmente, pois, de acordo com a legislação ambiental as faixas marginais constituem 

as áreas de preservação permanente (APP) e dependendo da largura do leito do rio e da 

faixa marginal, possuem trechos de solo que não podem ser usados e ocupados. 

Na área de estudo foram descritos dois perfis de Neossolo Flúvico. Esses perfis estão 

relacionados aos alvéolos dos depósitos aluvionares, no entanto, encontram-se inseridos, 

em escala maior, em distintas unidades geomorfológicas. 

O primeiro perfil (ponto P11, Figura 3.1.5-11) foi aberto no trecho médio do rio Ingaíba 

correspondendo à zona de contato das reentrâncias da baixada do Ingaíba com os sopés 
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formados por depósitos colúvio-aluviais das escarpas serranas. O segundo perfil (ponto 

P12, Figura 3.1.5-12) foi aberto no alvéolo do Rio da Prata, num trecho médio do seu vale 

suspenso. As demais unidades geomorfológicas mapeadas como as Escarpas Serranas e 

o Domínio Montanhoso possuem como aspecto marcante canais fluviais mais encaixados 

que não formam planícies de inundação expressivas e, portanto, não possibilitaram a 

abertura de perfis de Neossolo Flúvico típico. 

Dentre os perfis descritos, observou-se a predominância de solos com textura arenosa, 

caráter distrófico, sobre relevo plano a suave ondulado. Como a topografia das áreas de 

ocorrência desses solos é plana ou suave ondulada, apresentam no geral susceptibilidade 

à erosão ligeira, contudo, configuram-se como áreas de risco para a ocorrência de eventos 

de corrida em casos de fenômenos pluviométricos extremos. 

Esta classe de solo surge como dominante em apenas uma unidade de mapeamento e é 

uma unidade bastante restrita dentro dos limites da APAMAN, com abrangência de cerca 

de 0,5%. 

  
Figura 3.1.5-11 - Neossolo Flúvico Tb distrófico A antrópico textura arenosa relevo plano (UTM 
P11: 588423/7461927). O perfil apresenta, abaixo do horizonte A antrópico de 3 cm, um pacote 

sedimentar de 40 cm não estratificado, mostrando um possível evento de depósito coluvial que 
estacionou no trecho onde hoje corre o rio Ingaíba. Presença de linha de seixos 

  
Figura 3.1.5-12 - Neossolo Flúvico Tb distrófico textura arenosa relevo  

plano/suave ondulado (UTM P12: 601628/7472426) 
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 AFLORAMENTO DE ROCHA (AR) 

Esta unidade de mapeamento corresponde aos maciços imponentes existentes na 

APAMAN como, por exemplo, a Pedra da Conquista (Figura 3.1.5-13) e os Picos das Três 

Orelhas, dentre outros (Figura 3.1.5-14) e representam os afloramentos de rochas 

graníticas e gnáissicas das unidades litológicas presentes na área. 

Tais afloramentos foram mapeados no estudo como unidade de mapeamento AR, que se 

apresenta com predominância do afloramento de rocha e pequenas inclusões de Neossolo 

Litólico Distrófico típico. Esta unidade de mapeamento ocupa aproximadamente 0,28% da 

área da APAMAN. 

  

Figura 3.1.5-13 - Pedra da Conquista (UTM 602994/7464177) 

  

Figura 3.1.5-14 - Vista dos Picos das Três Orelhas e da Pedra Chata. Registro da parte baixa do rio Ingaíba 

O Quadro 3.1.5-1 resume os valores de área e porcentagem das unidades de mapeamento 

de solo e demais atributos físicos considerados no mapeamento pedológico da APAMAN. O 

Mapa Pedológico e a Figura 3.1.5-15 ilustram, portanto, as relações existentes entre os 

processos de modelado do relevo ocasionados a partir das dinâmicas de transporte e 

sedimentação de materiais, com os processos pedogenéticos de formação da estrutura dos 

solos. 

Três Orelhas 
Pedra Chata 
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Quadro 3.1.5-1 - Valores em área e porcentagem de ocupação das unidades de  
mapeamento de solo e demais atributos físicos que ocorrem na APAMAN 

Símbolo das unidades 
 de mapeamento 

Área total da 

unidade (ha) 

Porcentagem de 
ocupação (%) 

CXbd1 6.315,59 25,80 

CXbd4 9.889,67 40,40 

LVAd1 2.050,67 8,38 

LVAd3 2.583,19 10,55 

RLd1 3.429,07 14,01 

RYbd1 129,79 0,53 

AR 69 0,28 

Total 24.479,54 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.5-15 - Toposequência das unidades de mapeamento de solo dentro da APAMAN 
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3.1.5.3 - Considerações sobre a pedologia da APAMAN 

Os solos da APAMAN são influenciados diretamente pela evolução da rede de drenagem, 

diretamente no mar. As topossequências indicam que a unidade de mapeamento RLd1 ocorre 

nas porções mais íngremes da UC próximas ao divisor de drenagens. Esta unidade ocorre em 

praticamente todo limite norte, sendo interrompido apenas em uma porção pela unidade 

LVAd1, no local onde há a transição da unidade geomorfológica de escarpas serranas para 

unidade de morros.  

Em relação às unidades que apresentam o Cambissolo Háplico como componente dominante, 

pode-se dizer que ocorrem em ambientes de declividade considerável e apresentam boa 

representatividade na área da APAMAN, destacando-se a unidade CXbd4 ao longo da BR-

101. Em perfil topográfico, as unidades CXbd1 e CXbd4 ocorrem a jusante da unidade RLd1 e 

prolongam-se em direção às áreas mais baixas, contudo, podem ser interrompidos por outras 

unidades pedológicas que são diretamente influenciadas pela topografia. Isto pode ser 

observado nas topossequências, quando há uma mudança significativa na topografia, a 

unidade pedológica altera-se também. No perfil A-B, a unidade CXbd1 é interrompida pela 

unidade LVAd3 e, logo quando o relevo retorna a uma declividade maior, a unidade CXbd1 

reaparece.  

Esta diferença também pode ser observada em relação às unidades geomorfológicas. Na 

transição da unidade CXbd1 para a unidade LVAd3, as unidades também mudam: enquanto a 

primeira unidade pedológica ocorre sobre escarpas serranas, a segunda ocorre em depósitos 

de colúvio e alvéolos associados. Dependendo das características do material e da 

declividade dos depósitos de colúvio e alvéolos, a unidade pedológica pode ser a RYbd1, 

como consta no perfil C-D. 

3.1.6 - Susceptibilidade à erosão e processos erosivos atuantes na 

APAMAN 

A susceptibilidade à erosão indica a maior ou menor resistência destes à ação dos agentes 

erosivos e toma como referência as propriedades físicas dos solos, as condições do relevo, as 

características das vertentes e da drenagem, a rochosidade e pedregosidade, a cobertura 

vegetal e as condições climáticas (pluviosidade).  

Na determinação dos graus de susceptibilidade à erosão, consideram-se como fatores 

relacionados aos processos erosivos: 

 clima/distribuição das precipitações pluviométricas – o volume, intensidade duração 

e frequência das chuvas apontam sua capacidade de provocar erosão (erosividade);  
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 cobertura vegetal – a cobertura vegetal, em seus diversos tipos, determina a maior ou 

menor proteção do solo contra a erosão; 

 características dos solos – as propriedades físicas (textura, estrutura, permeabilidade 

e densidade) e químicas, além das biológicas e mineralógicas, conferem maior ou 

menor resistência à ação das águas (erodibilidade); 

 lençol freático - a profundidade do lençol freático no perfil é fator decisivo, por 

exemplo, para o desenvolvimento de processos de voçorocamento; 

 relevo/topografia – condiciona a intensidade erosiva, especialmente por influência da 

declividade e comprimento de encostas, que interferem diretamente na velocidade das 

enxurradas. Declives acentuados e extensos tendem a potencializar os efeitos erosivos; 

 fatores antrópicos – a deflagração ou aceleração dos processos erosivos estão 

relacionados com o tipo de interferências no meio físico e biótico (uso do solo e  

manejo), tais como agropecuária, cortes de talude, desmatamentos e barragens. 

De modo geral, as variações desses fatores, que exercem controle sobre a erosão e a 

dinâmica hidrológica, determinam as variações nas taxas de erosão (GUERRA, 1994). 

3.1.6.1 - Avaliação da susceptibilidade à erosão 

No Quadro 3.1.6-1 estão relacionadas as unidades de mapeamento e a avaliação da 

susceptibilidade à erosão dos solos, com a área ocupada por cada classe na APAMAN.  

A Figura 3.1.6-1 indica a porcentagem de ocupação das classes de susceptibilidade à erosão 

dos solos na área de estudo. 

Quadro 3.1.6-1 - Avaliação da susceptibilidade à erosão das unidades de mapeamento na área da APAMAN 

Símbolo das 
 unidades 

 de mapeamento 

Descrição das unidades de 
mapeamento 

Susceptibilidade 
à erosão 

Área de ocupação 
das unidades de 
mapeamento em 

hectares e (%) 

CXbd1 
Montanhoso ou escarpado e forte 

ondulado/montanhoso 
Fo 

6.315,59 ha 

(25,08%) 

CXbd4 Forte ondulado/montanhoso Fo/MF 
9.889,67 ha 

(40,40%) 

LVAd1 Montanhoso Mo/Fo 
2.050,75 ha 

(8,38%) 

LVAd3 Forte ondulado Mo 
2.583,19 ha 

(10,55%) 

RLd1 Montanhoso/escarpado MF 
3.429,07 ha 

(14,01%) 

RYbd1 Plano/suave ondulado Li 
129,79 ha 

(0,53%) 

AR Montanhoso/escarpado MF 
69,15 ha 

(0,28%) 

Nota: graus de susceptibilidade à erosão: Nu – nula; Li – ligeira; Mo – moderada; Fo – forte; MF – muito forte. 
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Figura 3.1.6-1 - Porcentagem de ocupação das classes de susceptibilidade à  
erosão dos solos na área de estudo 

Na APAMAN as terras com susceptibilidade muito forte, forte/muito forte e forte perfazem um 

total de 80%. Esse valor significativamente maior diz respeito à área ocupada pelas unidades 

de mapeamento RLd1, CXbd1 e CXbd4, que são predominantes na APAMAN e possuem 

características físicas e de relevo avaliadas como possuindo grande potencial à deflagração 

de processos erosivos (incluindo movimentos de massa). 

As classes moderada a moderada/forte ocupam um valor intermediário dentro da APAMAN, 

com cerca de 18,93%. O somatório dessas duas classes agrupam as unidades de 

mapeamento LVAd1 e LVAd3 que abrangem as unidades geomorfológicas “Morros dos Vales 

Suspensos”, “Domínio Montanhoso” e “Depósitos de Colúvio” e “Alvéolos Associados”. 

A classe de susceptibilidade ligeira ocupa aproximadamente 0,53% da área da APAMAN, 

compreendendo a unidade de mapeamento RYbd1 que correspondem às unidades 

geomorfológicas “Depósitos de Colúvio” e  “Alvéolos Associados”. De fato, os solos formados 

nessas unidades geomorfológicas possuem, de modo geral, susceptibilidade à erosão menor, 

apesar do potencial existente de sofrerem processos de voçorocamento por ajustes do nível 

de base local. 

As unidades de mapeamento compostas pelas classes Cambissolos Háplicos (CXbd) e 

Neossolos Litólicos (RLd) estão em grande parte associadas a relevo forte ondulado, 

montanhoso e escarpado. Estas classes de solo foram classificadas com susceptibilidade à 

erosão forte e muito forte, com risco potencial de deflagração de processos erosivos e 

movimentos de massa elevado quando a cobertura vegetal é parcial ou totalmente retirada. 

As unidades de mapeamento CXbd1 e CXbd4 merecem atenção especial, pois ocupam não 

somente as bordas da APAMAN mas, principalmente, trechos com alta declividade e rupturas 
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de declive acentuadas, tanto no reverso da Serra do Mar como na sua porção litorânea. 

Nesse último caso, em particular, a fiscalização e o monitoramento devem ser constantes, 

uma vez que possuem registros históricos de diversos movimentos de massa associados, em 

parte, a interferências antrópicas de obras, circulação e ocupações irregulares. 

No caso dos Neossolos Litólicos o potencial de ocorrência de movimentos de massa é maior, 

devido à pouca profundidade do perfil, estrutura maciça e contato abrupto solo-rocha, que 

lhes conferem uma baixa capacidade de armazenamento de água e uma redução da sua 

resistência ao cisalhamento. Por outro lado, o difícil acesso a essas áreas, que ocupam 

notadamente a porção interiorana da APAMAN, contribui para diminuir o risco de acidentes 

que envolvam pessoas. 

As unidades de mapeamento dos Latossolos Vermelho Amarelos (LVAd) ocorrem em áreas 

de relevo ondulado a forte ondulado. Estas áreas apresentam potencial de susceptibilidade à 

erosão moderada a forte, devido ao relevo e à propensão de compactação dos horizontes 

subsuperficiais. As características de elevado conteúdo de argila e estrutura em blocos ou 

maciça do horizonte B potencializam a ocorrência de erosão laminar e/ou incisa, 

predominantemente ravinas e voçorocas. 

A unidade de mapeamento LVAd1 foi mapeada no trecho que cobre a estrada da Serra do 

Piloto. Esta unidade, que acompanha a subida da serra, merece destaque, pois possui relevo 

mais acidentado com presença de blocos (depósito de tálus) que se configuram como pontos 

de maior fragilidade quanto à queda de blocos. Além disso, estes blocos também contribuem 

com a indução de processos erosivos e movimentos de massa em função do fluxo diferencial 

da água, que causa pontos de ruptura no contato matacão/solo. 

A unidade de mapeamento LVAd3, que corresponde às áreas de depósitos coluviais na 

porção média das sub-bacias litorâneas do rio Ingaíba e Córrego das Três Orelhas, por 

exemplo, possui susceptibilidade à erosão moderada. Esses Latossolos estão associados à 

Cambissolos que ao serem ocupados de maneira irregular podem desencadear processos de 

movimentos de massa pela pouca coesão das partículas do solo. 

As áreas com formação de Neossolos Flúvicos por sua vez possuem susceptibilidade à 

erosão ligeira principalmente por ocuparem áreas com relevo plano a suave ondulado. 

Contudo, configuram áreas de risco à ocorrência de eventos de corrida e avalanches 

detríticas ao acontecerem fenômenos extremos de chuvas torrenciais. 

As áreas ocupadas por Afloramentos de Rocha e inclusões de Neossolo Litólico configuram-

se como áreas passíveis de ocorrência de movimentos de massa no contato solo raso/rocha e 

desplacamento de lascas ou queda de blocos, que são eventos de grande risco à população 

que transita e/ou habita o entorno da APAMAN. 
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3.1.6.2 - Susceptibilidade à erosão e empreendimentos lineares na APAMAN 

Os empreendimentos próximos à APAMAN localizam-se na vertente sul da Serra do Mar e 

que margeiam notadamente a BR-101, como por exemplo, o oleoduto da Transpetro e a Linha 

de Transmissão Angra-Santa Cruz, e cortam as unidades de mapeamento CXbd1 e CXbd4, 

que ocupam a unidade geomorfológica escarpas serranas. Estas unidades possuem 

susceptibilidade à erosão forte ou muito forte e apresentam histórico de movimentos de 

massa pretéritos. 

Em muitos locais ao longo da BR-101, observam-se obras de contenção de taludes que foram 

realizadas para evitar novos acidentes e o fechamento da mesma. Em estudo realizado pelo 

DRM (2010), foram contabilizados mais de 100 pontos de risco iminente ao longo dessa 

rodovia. Em muitos casos, o risco está associado à desestabilização dos taludes devido ao 

corte de estradas, além de queda de blocos. Recomenda-se, portanto, uma atenção especial 

nesses pontos e a implantação de programas de monitoramento e controle de processos 

erosivos. 

Outra rodovia que deve ser destacada é a RJ-149, uma vez que constitui uma importante via 

de acesso à UC, utilizada principalmente para chegar à localidade da Serra do Piloto. Ambas 

as rodovias ― RJ-149 e BR-101 ― atravessam porções da APA que apresentam 

suscetibilidade à erosão considerável, o que pode apresentar problemas em relação ao fluxo 

de pessoas e mercadorias através das mesmas. A RJ-149 possui importância histórica, por 

ainda guardar, em alguns trechos, o calçamento original. Por vezes, esta estrada é bloqueada 

pela ocorrência de movimentos de massa recorrentes em eventos de chuvas extremas, 

associados ao corte de estradas com desencadeamento de deslizamentos rasos planares. 

Foram identificadas obras de contenção de blocos ao longo desta estrada. 

A Figura 3.1.6-2 é resultante do cruzamento da classificação da susceptibilidade à erosão 

com a localização dos empreendimentos lineares, como gasoduto e linhas de transmissão 

inseridas na APAMAN. 
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Figura 3.1.6-2 - Susceptibilidade à erosão e empreendimentos lineares que atravessam a APA Mangaratiba 
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3.1.6.3 - Processos erosivos atuantes na APAMAN 

Os processos erosivos são originados a partir da dinâmica hidrológica nas vertentes e 

derivam da tendência de sistemas naturais atingirem um estado de equilíbrio entre a energia 

disponível e a eficiência do sistema em dissipar energia. Quando ocorre uma modificação na 

quantidade de energia disponível (intensidade e frequência das precipitações, teor de 

umidade nos solos etc.) e na característica do sistema (uso do solo, cobertura vegetal, 

densidade aparente do solo etc.) podem acabar conduzindo a uma situação de desequilíbrio 

entre energia disponível e capacidade de dissipação de energia, originando assim feições 

erosivas (OLIVEIRA, 1999). 

De maneira geral, na APA de Mangaratiba predominam os processos erosivos originados por 

causas naturais, entretanto, as interferências antrópicas podem detonar processos superficiais 

de erosão acelerada (sulcos e ravinas), contribuindo para a degradação do solo. Os principais 

processos erosivos capazes de produzir sedimentos que venham assorear os cursos d’água 

ou degradar as encostas estão associados aos movimentos de massa e processos de 

voçorocamento. 

As feições erosivas lineares aceleradas, como ravinas e voçorocas, estão concentradas nas 

unidades geomorfológicas de “Colinas do Vale do Ribeirão das Lajes”, nos “Morros dos Vales 

Suspensos” e no “Domínio Montanhoso”. Nestes locais, os processos erosivos são recorrentes, 

sendo capazes de entulhar os fundos de vale com sedimentos e instabilizar as encostas. 

Em relação aos movimentos de massa, vale ressaltar que a unidade geomorfológica de 

"Escarpas Serranas" é o local com maior potencial para que este processo se desenvolva. As 

cicatrizes de movimento de massa mais recorrente mapeadas na APAMAN foram do tipo 

planar, deflagradas por descontinuidades hidráulicas do solo sobre rocha. Estes 

deslizamentos têm como plano preferencial de escorregamentos a foliação da rocha, que gera 

interfaces de acumulação de água e poropressão positiva. Os processos de movimentos de 

massa e suas consequências estão apresentados no item 3.3.2 - Fenômenos naturais 

excepcionais, uma vez que na região podem ser caracterizados como tal.  

3.1.6.3.1 - Feições erosivas do escoamento superficial (sulcos e ravinas) 

Essa dinâmica erosiva inicia-se com incremento do escoamento superficial, vinculado à 

diminuição da capacidade de infiltração da água da chuva pelo solo, condição esta 

potencializada com a sua compactação e pelo impacto direto das gotas da chuva (splash 

erosion). De modo geral, esse processo pode causar a ruptura dos agregados e selar o topo 

do solo, dificultando a infiltração da água, que passa a escoar superficialmente, em lençol, 

formando fluxos lineares (sulcos) que, ao aprofundar-se, tendem a evoluir para ravinas 
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(HORTON, 1945; DUNNE e LEOPOLD, 1978; GUERRA, 1991 E 1999). Normalmente esses 

processos erosivos estão relacionados ao uso e manejo dos solos direcionados para 

pastagens (retirada da vegetação e queimadas sucessivas), que induzem o desenvolvimento 

desse tipo de processo erosivo (Figura 3.1.6-3). 

Empreendimentos lineares que atravessam a UC, tais como linhas de transmissão, estradas e 

rodovias, assim como empreendimentos minerários, contribuem para a formação de ravinas, 

sobretudo nas unidades geomorfológicas com as maiores amplitudes (Figura 3.1.6-4). 

  
Figura 3.1.6-3 - Processo de erosão acelerada 

evoluindo pela encosta em vertente desmatada na 
bacia do rio da Prata (UTM 602199/7472837)  

Figura 3.1.6-4 - Processo erosivo concentrado 
avançando em direção a uma torre de linha de 

transmissão (UTM 599658/7476458) 

3.1.6.3.2 - Feições erosivas do escoamento subsuperficial (voçorocas) 

Este processo erosivo é desencadeado por fluxos subsuperficiais do escoamento da água na 

zona aerada dos solos, assim como por fluxos subterrâneos na zona saturada. Tais fluxos 

podem desencadear processos erosivos em forma de pipes, chegando à formação de túneis 

erosivos que, ao recuar remontante e ao sofrerem colapso de seus tetos, abrem o processo 

de voçorocamento. Podem ocorrer tanto em encostas como em fundos de vale (COELHO 

NETTO, 1999). 

Dentro da APAMAN destacam-se dois pontos com maior incidência de processos erosivos 

lineares. O primeiro está localizado na estrada que sai da Av. Litorânea em direção às torres 

de celulares, com a presença de duas voçorocas. O segundo está localizado na saída do 

túnel da rodovia Rio-Santos, na descida para a baixada do rio do Saco. Neste local são 

identificados pelo menos seis processos erosivos acelerados que merecem atenção dos 

gestores para que haja um controle de suas dimensões, com vistas à estabilização e 

recuperação das mesmas (Figura 3.1.6-5 e Figura 3.1.6-6).  
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Figura 3.1.6-5 - Duas feições erosivas lineares dentro da APAMAN na estrada  
que sai da Av. Litorânea em direção às torres de celulares (UTM 598472/7459692) 

 

Figura 3.1.6-6 - Seis processos erosivos acelerados mapeados dentro da APAMAN, próximos  
ao corte de talude realizado para a construção da rodovia Rio-Santos (UTM 599382/7463455) 

Na BR-101 próximo ao bairro do Saco (Mangaratiba), há uma grande concentração de 

voçorocas (Figura 3.1.6-7). As taxas de recuo dos voçorocamentos ocorrem em escala 

histórica, podendo atingir facilmente construções e estruturas instabilizando-as e colocando-

as em risco. 

 

Figura 3.1.6-7 - Voçorocas a montante e a jusante da BR-101,  
próximo ao bairro do Saco em Mangaratiba 
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3.1.6.4 - Considerações sobre a suscetibilidade à erosão da APAMAN 

Mesmo tendo observado em campo que a APA de Mangaratiba não apresenta uma grande 

concentração de feições erosivas lineares deflagradas, os processos erosivos encontrados 

são capazes de produzir sedimentos que podem assorear os cursos d’água ou degradar as 

encostas. As feições erosivas lineares aceleradas, como ravinas e voçorocas, estão 

concentradas majoritariamente nas unidades geomorfológicas de “Morros” e no “Domínio 

Montanhoso”.  

Focos e pulsos erosivos são geralmente comuns nestas unidades, onde as características 

físicas de declividade e modelado das encostas (colinas côncavo-convexas e morros com 

amplitudes de relevo consideráveis) em conjunto com a dinâmica de uso e ocupação do solo 

podem potencializar a ocorrência de processos erosivos laminares, de ravinamento e 

voçorocamento. 

Dessa forma, é importante a implantação de um programa de controle e monitoramento dos 

processos erosivos lineares, notadamente na faixa de servidão dos empreendimentos inseridos 

na APAMAN. Este programa servirá como um instrumento de avaliação essencial para o 

acompanhamento da eficiência das ações de controle, de forma que os compartimentos que 

sofrerem interferência de processos erosivos, seja por condições naturais de ajuste do nível 

de base, seja pela operação dos empreendimentos, mantenham as suas funções geo-

hidroecológicas na paisagem e não alterem significativamente o equilíbrio dinâmico do sistema. 

3.1.7 - Recursos hídricos 

O estudo é composto pelas características físicas da região hidrográfica na qual a APAMAN 

está inserida, bem como dos sistemas hidrográficos nos quais estão inseridas as bacias 

hidrográficas na região em estudo. Serão descritos aspectos relativos à localização geográfica 

de cachoeiras, vazões dos principais cursos d’água, e questões de uso consuntivo da água. 

3.1.7.1 - Região hidrográfica e principais sistemas hidrográficos 

A área de estudos da APA de Mangaratiba é abrangida pela Região Hidrográfica do Guandu 

(RH-II), definida pela Resolução nº 18/2006, do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos. Os 

principais sistemas hidrográficos de interesse do presente estudo são agrupados sob a 

denominação de bacias litorâneas. 

3.1.7.1.1 - RH-II Guandu 

A RH-II Guandu (Figura 3.1.7-1) está localizada na porção sul fluminense do Estado do Rio 

de Janeiro e engloba integralmente o município de Mangaratiba. Abrange a drenagem dos 

rios Guandu, da Guarda, e do Guandu Mirim, que totalizam uma área de drenagem de 3.600 
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quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas. Essas três bacias fazem 

parte da bacia hidrográfica contribuinte à baía de Sepetiba (INEA, 2012).  

A RH-II possui dois conjuntos fisiográficos principais: o do mínio serrano, com as serras 

escarpadas da vertente oceânica da Serra do Mar ― a oeste ― e pelos maciços costeiros a 

leste e sul (Marambaia, Pedra Branca e Mendanha); e o domínio de baixada, representado 

por extensas planícies fluviais e fluviomarinhas. Na vertente norte-noroeste ocorrem colinas 

residuais de transição entre os domínios serrano e baixada (INEA, 2011; SEMADS, 2001a). 

As variações do clima estão relacionadas com as diferenças de altitude. Nas cotas mais 

baixas do terreno as temperaturas e pluviosidades são mais altas, diminuindo nas cotas mais 

altas, nos divisores da bacia.  

 

Figura 3.1.7-1 - Representação da Região Hidrográfica do Guandu – RH-II. 

A RH-II possui uma disponibilidade hídrica de 141 metros cúbicos por segundo, contabilizando 

a contribuição das águas transpostas do rio Paraíba do Sul (INEA, 2011). Essa disponibilidade, 

entretanto, não ocorre de maneira balanceada ao longo o ano, haja vista os verões úmidos, 

influência das chuvas convectivas, e invernos secos. Destaca-se que a presença da reserva 

de Ribeirão das Lajes, assim como o próprio rio Guandu, sob constante insolação, colaboram 

com as elevadas taxas de evapotranspiração, contribuindo para a formação das chuvas 

convectivas. O rio Guandu é um dos principais rios da RH-II, e, junto com o rio Paraíba do Sul, 

forma a principal fonte de abastecimento de água do Estado do Rio de Janeiro.  

3.1.7.1.2 - Sistemas hidrográficos 

Os sistemas hidrográficos (Figura 3.1.7-2), também chamados de bacias litorâneas são 

formados por um conjunto de sub-bacias que têm contato com as baías de Mangaratiba e 
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Sepetiba. Uma característica comum às bacias litorâneas é apresentar grande amplitude de 

relevo e canais de drenagens de pequena extensão. O alto curso dos rios possui alta 

declividade, o que acarreta em abrupta ruptura de declive nos canais próximos à planície 

costeira (FRANCISCO e CARVALHO, 2004).  

Nesses sistemas hidrográficos o período de cheia ocorre de dezembro a março e as maiores 

vazões ocorrem com maior frequência no mês de janeiro. O período de vazante ocorre entre 

junho e setembro, com as vazões mínimas ocorrendo normalmente em julho. As descargas, 

em geral, acompanham os índices de precipitação. Os rios que desembocam nas baías de 

Sepetiba, Mangaratiba e Ilha Grande estão sujeitos à ação das marés e, com a penetração da 

água salina, formam manguezais em suas margens (SEMADS, 2001 b). 

Os sistemas hidrográficos abrangidos pela APAMAN são a porção leste do Sistema da 

Enseada de Jacareí; o Sistema Hidrográfico de Itacumbitiba; do Rio Grande; do Rio Santo 

Antônio – Rio São Brás; do Rio da Lapa (ou do Saco); do Rio Saí e Sistema Hidrográfico do 

Rio Catumbi – Córrego Vermelho, que inclui o rio Itingussu, que delimita o setor continental de 

manguezais sob proteção.  

 
Figura 3.1.7-2 - Sistemas hidrográficos da área de estudo 
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O sistema hidrográfico da Enseada de Jacareí tem uma área de drenagem de 23 quilômetros 

quadrados. A porção leste desse sistema faz parte da área de influência da APAMAN. O rio 

principal, Jacareí, nasce na serra de mesmo nome a uma altitude de 900 metros. Os rios são 

de pequeno porte (até terceira ordem) e drenam em direção à praia do Jacareí e praia de 

Garatucaia. O sistema hidrográfico Itacumbitiba drena uma área de 12 quilômetros quadrados 

e possui pequenas drenagens de primeira e segunda ordem que desembocam diretamente no 

oceano Atlântico. 

O sistema hidrográfico do rio Santo Antônio – Rio São Brás drena uma das maiores áreas que 

influenciam a APAMAN, com aproximadamente 134 quilômetros quadrados. Os principais rios 

que compõem esse sistema são: rio Ingaíba, rio Santo Antônio, rio São Brás, rio do 

Patrimônio, córrego do Bananal, córrego da Orelhas, córrego das Lajes. A altitude dentro 

desse sistema hidrográfico pode alcançar a cotas de 1.000 metros, onde estão as cabeceiras 

de alguns cursos d’água.  

O rio Ingaíba (Figura 3.1.7-3) nasce na Serra das Lajes, a uma altitude de aproximadamente 

1.500 metros e percorre 16 quilômetros até desaguar na baía de Mangaratiba. Seus principais 

afluentes são os rios Santo Antônio e o rio Batatal (ou Bananal). A característica de relevo 

escarpado nessa bacia proporciona rios e cachoeiras que são procurados para lazer e turismo 

na região, como a cachoeira do Ingaíba. No baixo curso a formação predominante são as 

planícies fluviolagunares e fluviomarinhas, sujeitas a inundações nos períodos chuvosos. Em 

sua foz ocorrem manguezais, que se encontram sob forte pressão da expansão de 

condomínios e loteamentos. 

 

Figura 3.1.7-3 - Rio Ingaíba 
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O sistema hidrográfico do Saco de Mangaratiba drena uma área de 47 quilômetros quadrados 

e tem como rio principal o rio da Lapa ou do Saco. O rio Benguela, junto ao córregos do Piloto 

e do Gaspar, formam os principais afluentes do rio da Lapa. 

O rio da Lapa (ou do Saco) nasce na Serra do Piloto entre 500 e 600 metros de altitude, e 

percorre 11 quilômetros da nascente à foz. Passa a ser chamado de rio da Lapa quando 

atravessa a planície que constitui o Saco de Mangaratiba (SEMADS, 2001b). Sua bacia 

hidrográfica tem como principais afluentes os rios Matutu e Benguela (Figura 3.1.7-4 e Figura 

3.1.7-5). Área de grande importância histórico-arqueológica, nesse rio há uma importante 

captação de água da Cedae, que abastece toda a região do centro de Mangaratiba, 

conferindo-lhe, também, importância estratégica. 

A ocupação de suas margens, a falta de saneamento e o mau uso do solo a montante da 

captação e, mais recentemente, a pavimentação da rodovia RJ-149, potencializam a 

contaminação das águas desse corpo hídrico, um dos principais manancias de abastecimento 

da Mangaratiba e que, a título de exemplificação, foi o vetor de surto de hepatite na população 

do município em meados de 2011. 

  
Figura 3.1.7-4 - Rio do Saco Figura 3.1.7-5 - Rio Benguela na localidade de Rubião 

 

O rio Saí (Figura 3.1.7-6) nasce em uma gruta na Serra do Piloto a 900 metros de altitude. 

Recebe pequenos afluentes, com destaque para o córrego Rubião, percorrendo 8,5 

quilômetros da nascente até sua foz na praia do Sahy. No alto curso do rio Saí, próximo a 

localidade do Rubião, há estruturas de captação de água, estando uma delas desativada 

(Figura 3.1.7-7). No alto curso do rio Saí há cachoeiras (Figura 3.1.7-8).  
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Figura 3.1.7-6 - Alto do rio Saí Figura 3.1.7-7 - Reservatório de sistema de 

captação desativada na cabeceira do rio Saí 

 

Figura 3.1.7-8 - Cachoeira na cabeceira do rio Saí 

 

O sistema hidrográfico do rio Catumbi – córrego Vermelho é formado pelos rios da Prata, 

Catumbi, da Draga, Botafogo, Tingussu, Timirim e rio dos Pereiras. Essas drenagens são 

curtas e seguem os planos de foliação NW-SE. As nascentes estão situadas em serras de 

diferentes altitudes com encostas íngremes e desembocando diretamente para a baía de 

Sepetiba, a baía de Itacuruçá e para a baía de Muriqui. Essa região apresenta áreas 

degradadas devido à intensa atividade de monocultura ― principalmente plantação de 

bananas, além de estarem nas proximidades dos centros urbanos de Muriqui, Itacuruçá e 

Coroa Grande. 

O sistema hidrográfico do rio Mazomba drena uma área de 94 quilômetros quadrados e 

abrange, além do rio Mazomba, o rio Santa Rita, o córrego do Pouso Frio, o rio Mazombinha e 

o rio Cação. A bacia do rio Mazomba-Cação é delimitada pelas serras do Gado, Itaguassu, 

Mazomba, Pacheco e Leandro. A altitude pode variar de acordo com as cotas, desde o nível 

do mar a cotas acima de 1.000 metros. O rio Mazomba nasce a aproximadamente 1.080 

metros de altitude na Serra da Mazomba, município de Itaguaí (RJ), tendo um curso de 26 
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quilômetros (SEMADS, 2001; ITPA, 2008). Este rio é considerado importante fonte de 

abastecimento hídrico do município de Itaguaí, com estação de captação da Cedae. 

Dados de estações de monitoramento de vazão de alguns dos rios da área de estudo estão 

compilados no Quadro 3.1.7-1, em questão apresentados dados de vazão média das 

estações disponíveis para consulta, complementados por dados consultados em bibliografia 

específica. Não foram encontrados dados de vazão dos rios na área da APAMAN. O Quadro 

3.1.7-2 indica algumas das cachoeiras de rios dentro da APA. 

Quadro 3.1.7-1 - Estações pluviométricas em Mangaratiba disponíveis pela Hidroweb 

Código Nome Sub-bacia Rio Estado Município Responsável Operadora 

02243243 Rubião 59 - Rio de Janeiro Mangaratiba Light Desativada 

02244081 
Ingaíba (Fazenda 

Batatal) 
59 - Rio de Janeiro Mangaratiba DNOS Desativada 

02244083 
Mangaratiba (Faz. 

Vitor Breves) 
59 - Rio de Janeiro Mangaratiba DNOS Desativada 

02244098 Fazenda Lapa 59 - Rio de Janeiro Mangaratiba Light Light 

02244148 Ibicuí 59 - Rio de Janeiro Mangaratiba ANA CPRM 

02344017 Ilha Guaíba 59 - Rio de Janeiro Mangaratiba Inmet Desativada 

Fonte: Hidroweb, 2012 

 

Quadro 3.1.7-2 - Cachoeiras dentro da APA de Mangaratiba 

Nome UTM (S / E) 

Rio Ingaíba 7461160 584962 

Rio Santo Antônio 7464423 587269 

Córrego Três Orelhas 7466630 589872 

Córrego das Lajes 7467785 591345 

Rio Itingussu 7467243 613169 

 

3.1.7.2 - Uso da água 

As informações sobre uso da água nos sistemas hidrográficos abordados são referentes à 

bacia hidrográfica do rio Guandu, sendo apresentadas de forma geral. Os principais usos da 

água na bacia do rio Guandu são o abastecimento público, consumo industrial, abastecimento 

rural, irrigação e pesca. Além disso, os recursos hídricos da referida bacia também são 

utilizados com a finalidade de recreação, lazer e turismo, geração hidrelétrica, manutenção da 

biodiversidade fluvial, assimilação de esgotos ou diluição de efluentes e mineração (SEMADS, 

2001). 

É importante destacar que existem diversos usos, com diferentes características, na RH 

Guandu. Os usos podem ser definidos principalmente como consuntivos, em que se retira dos 

javascript:abrirEstacao(2243243)
javascript:abrirEstacao(2244081)
javascript:abrirEstacao(2244083)
javascript:abrirEstacao(2244098)
javascript:abrirEstacao(2244148)
javascript:abrirEstacao(2344017)
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mananciais parte da quantidade de água disponível para, depois de sua utilização, retorná-la 

ao ambiente em menor quantidade e/ou com qualidade inferior, e o não consuntivo, tipo de 

uso que no aproveitamento dos recursos hídricos não há qualquer consumo ou perda durante 

a utilização (DAEE, 2011).  

O Quadro 3.1.7-3 mostra a totalidade das vazões captadas por diversos setores de usuários, 

em que o abastecimento público é o setor de maior captação de água, com vazão de 

captação de 51,06 metros cúbicos por segundo (78% do total das captações). O setor 

industrial apresenta vazão de captação total de 13,51 metros cúbicos por segundo (20,79% do 

total das captações), enquanto o setor agropecuário/aquicultura apresenta a vazão de 

captação de apenas 0,39 metros cúbicos por segundo (0,6% do total das captações).  

A importância do rio Guandu, juntamente com o Ribeirão das Lajes, para o abastecimento de 

água dos diferentes setores econômico-sociais inseridos na RH-II pode ser claramente 

observada, uma vez que mais de 90% do valor da captação dos recursos hídricos vêm desses 

mananciais. Além disso, as águas provenientes da Estação de Tratamento (ETA-Guandu) são 

de suma importância para o abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro e adjacências (SONDOTÉCNICA, 2006). 

Quadro 3.1.7-3 - Vazões de Captação (m³/s) na Região Hidrográfica II Guandu 

Setor 
Ribeirão 

das Lajes 
Rio 

Guandu 
Rio da 
Guarda 

Rio Guandu 
Mirim 

Total 

Abastecimento público 5,85
(
¹
)
 45,21 - - 51,06 

Indústria - 13,51
(²)

 - - 13,51 

Agropecuária e Aquicultura³ 0,074 0,168 0,121 0,027 0,39 

Total 5,92 58,89 0,121 0,027 64,96 

(1) Neste número incluem-se as demandas da calha da Cedae e a outorga da Prefeitura de Piraí. 

(2) Não foram consideradas as vazões de 25,9 m
3
/s, utilizada para refrigeração da UTE de Santa Cruz, e 18 m

3
/s, em estudo 

pela CSA, tendo em vista que estes volumes são de água salobra. O volume de água doce considerada na consolidação 
das demandas desses empreendimentos foi respectivamente de 15,83 l/s e 3 m

3
/s. 

(3) As vazões captadas foram distribuídas proporcionalmente pelas unidades hidrológicas consideradas. 

Fonte: INEA, 2012 

Com relação à disponibilidade hídrica na RH-II, a vazão mínima para atender aos setores 

usuários atuais e futuros das águas do rio Guandu (incluindo canal de São Francisco) é de 

120 metros cúbicos por segundo. Os conflitos relacionados ao uso da água na bacia do 

Guandu podem ser causados pelo aumento das demandas de energia e água na RMRJ, pelo 

lançamento de efluentes domésticos e industriais, além da ocupação inadequada do solo da 

bacia (SONDOTÉCNICA, 2006).  
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3.1.7.3 - Outorga de uso da água 

A outorga é um instrumento de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que 

tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e emitir o 

direito de concessão e autorização de acesso ao uso da mesma.  

De acordo com o INEA (2011), a região hidrográfica que mais solicita outorga para 

abastecimento de água é a RH-II – Guandu, seguida pela RH-V – Baía de Guanabara. Há uma 

concentração de solicitações de outorga especialmente na calha do rio Guandu. Na Figura 

3.1.7-9 pode-se visualizar os pontos de outorga com finalidade de abastecimento na RH-II. 

Foram verificados, em julho de 2012, os processos de outorga cadastrados no Serviço de 

Outorga pela Água Seagua/INEA no município de Mangaratiba, tendo sido encontrados três 

processos (Quadro 3.1.7-4). 

 
Figura 3.1.7-9 - Pontos de outorga de direito de uso da água com a finalidade de  

uso para abastecimento público 

Fonte: INEA, 2011 
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Quadro 3.1.7-4 - Outorgas de uso da água no município de Mangaratiba 

Processo Usuário 
Finalidade  

de uso 
Corpo hídrico 

Vazão 
máxima 
(Qmáx) 

m³/s 

Data da 
publicação  

E-07/101908/05 Condomínio Bracuhy Múltiplos  Rio Bracuhy 
70,0 (C) 

56,0 (L) 
 

E-07/100.908/03 
Condomínio Sítio 
Bom 

Abastecimento Rio Ingaíba 54 04/11/2004 

07/101.073/06 
Condomínio do 
loteamento Sítio Bom 

Abastecimento 
Contribuinte ao litoral 
de Mangaratiba 

25,2 07/11/2007 

Nota: (c) captação; (L) lançamento. 

Fonte: Seagua/INEA 

Embora haja outros pontos de captação de água no município, como a captação de água para 

o 1º distrito de Mangaratiba realizada pela Cedae, não existem registros oficiais das mesmas. 

Tal fato pode mascarar a importância da UC na região. 

3.1.7.4 - Considerações sobre os recursos hídricos da APAMAN 

Os recursos hídricos protegidos pela implantação da APAMAN representam as principais 

fontes de abastecimento das populações do município de Mangaratiba, tendo sido 

identificadas diversas captações nos diferentes cursos d’água. Sua conservação depende não 

somente da proteção de suas nascentes e altos cursos, mas de uma integração de políticas 

preservacionistas nos níveis estadual e municipal, que garanta a eliminação da contaminação 

por lançamentos de efluentes domésticos, industriais e da agricultura.  

Depende, também, da aplicação de projetos que garantam a integridade das margens com a 

aplicação da legislação ambiental, especialmente a fiscalização. Projetos de reflorestamento 

tendem a conciliar a recuperação de rios degradados com a estabilização de encostas.  

Finalmente, faz-se necessário rediscutir o papel das unidades de conservação na provisão do 

“recurso água” para concessionárias de abastecimento público e industrial, além daquelas de 

uso privado. 
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3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM – FATORES BIÓTICOS 

3.2.1 - Vegetação 

O relatório de caracterização da flora apresenta informações reunidas a partir de dados 

secundários e de levantamentos qualitativos in loco, referente à vegetação da APA de 

Mangaratiba (APAMAN) e seu entorno imediato. 

A estrutura do estudo descreve as tipologias vegetais na área da APA, o grau de 

conhecimento da flora na região, as espécies representativas do local, raras, ameaçadas, 

exóticas e invasoras, bem como seu potencial de uso. 

Para a abordagem da composição e estrutura da vegetação foi realizado o levantamento de 

dados bibliográficos e campanhas de campo, com aplicação da metodologia da TNC, 

Avaliação Ecológica Rápida (AER)1, a fim de descrever as fitofisionomias presentes nas 

tipologias representativas da paisagem local, a composição, a estrutura da flora, bem como o 

grau de conservação dos remanescentes. Foram realizadas três campanhas de campo (18 e 

19 de novembro de 2011, 20 e 21 de janeiro de 2012 e 27 a 29 de julho de 2012). Nessas 

ocasiões foram alocados pontos de observação (PO) de forma a aplicar a metodologia da 

TNC. 

A elaboração da lista de espécies com ocorrência na APA e seu entorno foi compilada de 

levantamentos em trabalhos científicos e no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

(RB), através do sistema Jabot
2
. A conferência e validação dos nomes dos táxons foram 

verificadas na página do Missouri Botanical Garden
3
 e na Lista de Espécies da Flora do Brasil

4
.  

Os espécimes apontados em dados secundários, levantamento florístico ou fitossociológico, 

foram listados e interpretados quanto à abundância, distribuição e importância ecológica bem 

como seu status de conservação (Anexo 3.2.1). 

3.2.1.1 - Caracterização geral da cobertura e tipologias vegetais 

A vegetação predominante da APA de Mangaratiba é a Floresta Atlântica de montana, típica 

do bioma Mata Atlântica, e apresenta-se nas formas de Floresta Ombrófila Densa em seus 

respectivos gradientes altitudinais, de submontana a alto. 

                                                

1
 A ARE é um instrumento para a seleção de territórios propícios à conversão em áreas a serem protegidas. 

Baseia-se em caracterizações dos meio físico e biótico de uma área selecionada, obtidas em um curto período 
(FONSECA, 2001). 

2
 <http://www.jbrj.gov.br/jabot> 

3
 Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 09 Feb 2012. Disponível em <http://www.tropicos.org> 

4
 <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012> 
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As formações de Floresta Ombrófila Densa ocupam grande parte das áreas altas e íngremes 

localizadas principalmente nas vertentes voltadas para o oceano e nas ilhas. Estas florestas 

estão relativamente conservadas. A proximidade do mar com o maciço faz com que a umidade 

das massas de ar seja retida no encontro com o maciço, ocasionando as chuvas orográficas.  

Quando essas massas atingem os reversos da serra, já sem grande parte da sua umidade, 

influenciam no estabelecimento de uma vegetação de características mais semelhantes às de 

Florestas Estacionais Semideciduais, presentes no alto da Serra do Piloto. 

Destacam-se também as tipologias florestais presentes nas ilhas, em especial na Ilha da 

Marambaia. A porção insular da APA que engloba a Ilha da Marambaia compõe o 

alinhamento geológico formado pelas ilhas de Itacuruçá e Jaguanum. Seu pico mais alto 

atinge 641 metros de altura e sua área florestada é de 2.125,43 hectares (CONDE et al., 

2005), caracterizada pela Floresta Ombrófila Densa Submontana (IBGE, 1992). 

A floresta atlântica na Ilha da Marambaia, embora tenha sido submetida a diversas 

interferências humanas no passado, tais como lavouras de café, entreposto de escravos, 

escola de pesca e indústria de conserva de pescado, e abrigue por décadas uma comunidade 

de caiçaras (CONDE et al., 2005), encontra-se relativamente bem preservada, constituindo, 

assim, um importante remanescente florestal no estado do Rio de Janeiro. 

As principais tipologias florestais contempladas pelos limites da APA são a Floresta Ombrófila 

Densa Montana e Submontana, Florestas Estacionais Semideciduais Montana e Submontana 

e, no litoral, Mangue (Figura 3.2.1-1). 

 
Figura 3.2.1-1 - Fitofisionomias presentes na APA de Mangaratiba  

Fonte: INEA, 2011 
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3.2.1.1.1 - Descrição das fitofisionomias da APAMAN 

3.2.1.1.1.1 - Floresta Ombrófila Densa 

a) Floresta Ombrófila Densa Submontana 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre no gradiente de 50 até 500 metros. 

Agrupamentos remanescentes desta formação florestal são encontrados no Estado do Rio de 

Janeiro nas encostas da Serra da Bocaina, da Serra da Tiririca, da Serra da Tijuca e da Serra 

da Pedra Branca; em maciços isolados, como o do Tinguá, Mendanha, Gericinó, Serra do 

Garcia, e nas encostas interiorizadas da Serra dos Órgãos e Serra das Araras, ainda sob 

influência da massa tropical marítima
5
. 

Podem ser caracterizadas por possuir estrutura fanerófita, com ocorrência de caméfitas, 

epífitas (dentre elas as orquídeas e bromélias) e lianas, e a presença de pelo menos três 

estratos, com o superior raramente ultrapassando 20 metros de altura (IBGE, 1992). Estes 

ecossistemas apresentam características mais secas que as áreas superiores, o que 

condiciona a formação de florestas mais baixas e com menor estratificação, exceto nos vales 

que acumulam umidade, onde a vegetação apresenta características de florestas montanas 

(RIZZINI, 1997). Nas florestas submontanas, as maiores árvores, que compõem o dossel 

superior, possuem entre 15 e 20 metros, com troncos de diâmetro máximo atingindo 60 

centímetros (as espécies emergentes raramente ultrapassam este tamanho). Há uma 

densidade de árvores menor que na floresta montana e menor presença de epífitas, como 

bromélias, orquídeas e cipós. Entretanto, como a Costa Verde caracteriza-se por um regime 

pluviométrico bastante intenso, muitas vezes as áreas mais baixas apresentam características 

parecidas com a de formações montanas e árvores de maior porte podem ser encontradas. 

Na região das escarpas voltadas para o litoral é comum encontrar uma grande variedade de 

espécies arbóreas de diferentes grupos. À medida que vai atingindo altitudes mais elevadas, a 

floresta vai se adensando e ficando mais complexa, sendo comum o encontro de espécies 

como os cedros (Cedrela odorata, Cedrela fissilis), angicos (Piptadenia sp.), canela-branca 

(Cryptocarya moschata), jatobá (Hymenaea courbaril), peroba (Aspidosperma sp.), angelim 

(Andira anthelmia), canjerana (Cabralea canjerana), canela-preta (Nectandra mollis), candeia 

(Plathymenia foliolosa), pau-de-tucano (Vochysia tucanorum), faveira (Parkia sp.), jacatirão 

(Miconia theaezans), virola (Virola oleifera), jequitibá (Cariniana estrellensis), maçaranduba 

(Persea pyrifolia), entre muitas outras. Além disso, algumas árvores emergentes, como a 

paineira (Chorisiaspeciosa), ultrapassam o dossel contínuo, com mais de 30 metros de altura 

(IBAMA, 2001).  

                                                

5
 Estudo de Impacto Ambiental da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Disponível em: 

http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v03_07_diagnostico.html (ELETRONUCLEAR, 2007) 

http://www.eletronuclear.gov.br/hotsites/eia/v03_07_diagnostico.html%20(ELETRONUCLEAR


 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-96 

São observados, claramente, pelo menos mais dois estratos arbóreos: um inferior, com 5 a 10 

metros de altura, e um médio, com 15 a 20 metros. É exatamente nesse ambiente que ocorre 

a maior diversidade de epífitas, como numerosas espécies de bromeliáceas, orquidáceas, 

cactos e antúrios, que, por sua beleza, adquirem valor comercial e, consequentemente, 

estimulam o extrativismo, fazendo com que, ao lado do palmito, essas espécies vegetais 

corram riscos de extinção
6
. É bastante comum a ocorrência no sub-bosque da mata, 

formando os estratos arbóreo inferior e arbustivo, espécies como os bambus (Família 

Poaceae, subfamília Bambusoideae), algumas rutáceas e palmeiras, destacando-se o 

palmito-juçara (Euterpe edulis). O estrato herbáceo também é povoado por begônias, 

orquídeas, bromélias, além de gramíneas. 

Segundo IBAMA (2001), a espécie Vochysia tucanorum parece delimitar a zona de transição 

desta fitofisionomia para a Floresta Ombrófila Densa Montana. 

Nas áreas de vales, a maior concentração de umidade favorece o estabelecimento de uma 

floresta com características mais semelhantes à floresta ombrófila densa montana, com o 

estrato superior podendo atingir mais de 30 metros de altura. Nesses ambientes destacam-se: 

Alchornea triplinervia, sangue de drago (Croton floribundus), embaúba (Cecropia sp.) e 

jacatirão (Miconia theaezans). Estas áreas sofrem a ação antrópica que se estende pelos 

vales abertos, com desmatamentos e extrativismo seletivo (IBAMA, 2001). 

b) Floresta Ombrófila Densa Montana  

Os ambientes da formação Montana da Floresta Ombrófila Densa, na latitude da baía da Ilha 

Grande, ocupa faixa de altitudes entre 500 a 1.500 metros, nos altos dos planaltos e serras, 

sobre rochas do embasamento cristalino e rochas alcalinas. Ocupa locais de relevo 

fortemente dissecado, íngreme e de acesso difícil, o que permite que seja parcialmente 

preservada (ELETRONUCLEAR, 2007).  

No estado do Rio de Janeiro, os remanescentes desta formação florestal podem ser 

encontrados principalmente no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Serra da Bocaina e 

na área da APA de Mangaratiba. É a formação mais expressiva na região costeira, formando 

um corredor contínuo que se estende desde o município de Angra dos Reis até Itaguaí, 

passando por Mangaratiba. Remanescentes ocorrem também na APA Estadual de Macaé de 

Cima, descrita fitofisionomicamente por Bruni e Lima (1994):  

O denso folhiço recobre o solo da floresta e por entre a umidade constante 

dos troncos e rochas afloram inúmeras ervas como as aráceas que se 

destacam no cenário monocromático da floresta, ora por suas inflorescências 

pálidas ora por suas espatas coloridas, entre elas, Anthurium harrisii, A. 

                                                

6
 < http://www.fazendasaogoncalo.com.br/vegetacao.htm> 
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theresiopolitanum, Philodendron edimundoi, P. ochrostemon e Xanthosoma 

sagittifolium. 

A vegetação da Floresta Ombrófila Densa Montana se caracteriza por apresentar um estrato 

dominante com altura de cerca de 25 metros, com espécies tais como: Vochysia laurifolia, 

Talauma organensis, Cariniana excelsa, Clethra brasiliensis, Ocotea sp., Nectandra sp., 

dentre as macrofanerófitas, e um estrato dominado de meso e nanofanerófitas de diversas 

espécies das famílias Rubiaceae, Myrtaceae e Melastomaceae. Há presença generalizada de 

Arecaceae (palmito, guaricanga, tucum), Bromeliaceae, além de pteridófitas como samambaia 

e xaxim, e grande quantidade de outras epífitas e lianas (ELETRONUCLEAR, 2007). 

As samambaias são sempre abundantes quando a umidade é mais elevada, seja em 

pequenas depressões, falhas de rochas ou margens dos rios e córregos. Entre esse grupo 

destacam-se as espécies do gênero Asplenium sp.(Asplenium auriculatum, Asplenium 

auritum, Asplenium clausenii, Asplenium mucronatum), do gênero Blechnum sp. (Blechnum 

fraxineum, Blechnum occidentale, Blechnum polypodioides, Blechnum serrulatum), além da 

família Cyatheacea (Alsophila sternbergii, Cyathea glaziovii, Cyathea microdonta), entre 

outras famílias e espécies. 

Segundo IBAMA (2001), nessa formação ocorre um acréscimo substancial de epífitas, várias 

delas endêmicas. Estudos realizados na área do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

identificaram pelo menos duas espécies endêmicas do altiplano da Bocaina, a Fernseea 

bocainensis e Sinningia glazioviana. 

3.2.1.1.1.2 - Floresta Estacional Semidecidual 

O conceito ecológico Floresta Estacional Semidecidual está ligado à dupla sazonalidade 

climática, isto é, verão intensamente chuvoso contrastado com inverno de estiagem 

acentuada. É constituída por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por tricomas 

ou escamas, cujas folhas adultas são esclerófilas ou membranáceas deciduais, com o 

conjunto florestal perdendo entre 20-50% das folhas durante o período seco (IBGE, 1992). 

O critério utilizado para o mapeamento é o de faixas altimétricas, utilizado também nas outras 

formações. Na área da APAMAN ocorre o tipo Submontana, na faixa entre 50-500 metros de 

altitude, e Montana, nas zonas acima de 600 metros de altitude até 1.500 metros (IBGE, 

1992), em maior área no município de Rio Claro e em Mangaratiba, restritas ao vale do rio de 

Saco (Serra do Piloto). 

a) Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

Ocorre frequentemente nas encostas interioranas das serras marítimas. Os gêneros 

dominantes nesta formação, com indivíduos caducifólios, são os mesmos que ocorrem na 
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Floresta Ombrófila Atlântica, como Cedrella sp., Parapiptadenia sp., Cariniana sp., Hymenaea 

sp., Copaifera sp., Peltophorum sp., Astronium sp., Tabebuia sp., entre outros (IBGE, 1992). 

b) Floresta Estacional Semidecidual Montana 

No Rio de Janeiro ocorre principalmente na face interiorana das serras da Mantiqueira e dos 

Órgãos, sendo poucas as áreas ocupadas por esta formação estabelecidas acima de 500 

metros de altitude, na APA. A formação Montana desta fitofisionomia é frequentemente 

dominada pelo gênero Anadenanthera sp., constituindo algumas vezes consorciações de 

“ochlospécie” A. peregrina, que possui origem amazônica (IBGE, 1992). 

3.2.1.1.1.3 - Mangue  

Os mangues são formações pioneiras de caráter edáfico, que ocupam os terrenos 

rejuvenescidos pelas seguidas deposições dos aluviões fluviomarinhos nas desembocaduras 

dos rios. É uma comunidade microfanerofítica de ambiente salobro, onde, nos solos limosos 

(manguitos), cresce uma vegetação especializada, adaptada à salinidade das águas, com a 

seguinte sequência: Rhizophora mangle, Avicennia sp., cujas espécies variam conforme a 

latitude norte e sul, e a Laguncularia racemosa, que cresce nos locais mais altos, atingidos 

pela preamar (IBGE, 1992). 

Na baía de Sepetiba encontram-se esses ecossistemas de transição propícios para 

reprodução e alimentação de muitas espécies animais, sendo considerados transformadores 

de nutrientes em matéria orgânica (SCHAEFFER-NOVELLl, 1995). Apesar de terem pouca 

importância espacial, têm grande valor paisagístico, ecológico e econômico, exigindo atenção 

estratégica do ponto de vista da conservação (INEA, 2011). 

3.2.1.1.2 - Mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo da APAMAN 

Para a elaboração deste plano de manejo foram adquiridas imagens de satélite de alta 

resolução Quickbird do ano de 2009, no âmbito do projeto “Ações Prioritárias para 

Implementação do Parque Estadual Cunhambebe e APA de Mangaratiba”. As imagens 

apresentam resolução espacial de 60 centímetros na banda pancromática e, no caso das 

imagens adquiridas, resolução espectral de 8 bits. 

A classificação da cobertura vegetal no interior da APAMAN e seu entorno imediato foi 

realizada utilizando-se o software ESRI-ArcGis, versão 9.3, com vetorização de polígonos 

diretamente sobre imagem em formato shapefile. Foram consideradas, no processo de 

reconhecimento, interpretação e diferenciação de padrões homogêneos na imagem, 

tonalidades, texturas, padrões e formas, tendo como referência a chave de classificação 
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sugerida, apresentada no Anexo 3.2.1-1, que também indica a conceituação das classes 

adotadas.  

A chave de classificação utilizada foi elaborada com base na utilizada no Probio II, a mesma 

utilizada no “Estudo de Criação do Parque Estadual Cunhambebe e APA Alto Piraí” (ITPA, 

2008), porém, cabe ressaltar que tal classificação é diferente da apresentada por INEA 

(2010), além de não contemplar fitofisionomias como manguezais, por exemplo. Tal fato deve 

merecer atenção do órgão gestor, que deverá buscar padronizar as metodologias com 

objetivo de homogeneizar os dados e desenvolver uma análise espacial quantitativa e 

qualitativa. Esse mapeamento, contudo, pode servir como um marco inicial no monitoramento 

remoto dos padrões de cobertura da imagem.  

O Quadro 3.2.1-1 apresenta a legenda das classes utilizadas no Mapa de Cobertura 

Vegetal. Nele podem ser observados os valores absolutos e relativos das áreas de cada uma 

das classes em relação à área total da APA, enquanto que a Figura 3.2.1-2 favorece a 

visualização da composição dessas classes.  

Quadro 3.2.1-1 - Classes de cobertura vegetal e uso do solo da APAMAN - 2009 (ha) 

Classe Hectares % 

Afloramento rochoso 306,08 1,25 

Área antrópica 241,55 0,99 

Corpos hídricos 9,43 0,04 

Culturas/reflorestamento 20,08 0,08 

Pastagem 1.472,65 6,02 

Pasto sujo 347,53 1,42 

Solo exposto 2,48 0,01 

Vegetação em estágio inicial 467,36 1,91 

Vegetação em estágio médio/avançado 21.615,10 88,29 

Total 24.482,25 100 

 

É interessante observar, além dos valores relativos, os valores absolutos da cobertura e uso 

do solo para se perceber, além da relevância ecológica desta, o tamanho do desafio e 

responsabilidade a ser assumido pelo estado. De uma maneira geral, pode-se afirmar que 

grande parte da área da APAMAN é composta por vegetação em estágio médio/avançado de 

regeneração, perfazendo aproximadamente 90% da área da UC, totalizando mais de 20.000 

hectares. 

Áreas de pastagens representam aproximadamente 6% da área total, porém, quando 

analisada a partir de valores absolutos, atinge a relevante área de mais de 1.400 hectares. 

Com o objetivo estratégico de consolidar o corredor Tinguá-Bocaina e recuperar as áreas 

degradadas no interior da UC, os analistas da UC devem buscar, em parceria com 
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universidades, instituições financeiras e organizações da sociedade civil, diferentes 

metodologias de RAD e restauração florestal. Estas ações serão melhores descritas nos 

módulos de planejamento da UC. 

As áreas antrópicas se referem às áreas construídas no interior da unidade e representam 

menos de 1% da área da UC. Embora este dado sugira uma área quase desprezível, estas 

devem merecer especial atenção dos gestores por se configurarem como áreas de expansão 

do tecido urbano, que criam verdadeiros “cortes” no continuum florestal da UC e ameaçam a 

integridade da biota. As áreas antrópicas foram mapeadas como zonas de ocupação 

controlada (ZOC), com o objetivo de se ordenar a ocupação nessas áreas. Apresentam-se 

distribuídas pelo território e concentram-se, principalmente, em Conceição de Jacareí, Serra 

do Piloto, Itacurubitiba e Itacuruçá (Figura 3.2.1-3). 

 

Figura 3.2.1-2 - Classes de cobertura vegetal e uso do solo da APAMAN - 2009 (%) 
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Figura 3.2.1-3 - Cobertura vegetal e uso do solo – APAMAN (2009) 
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3.2.1.2 - Composição, riqueza, distribuição e estrutura da flora da APAMAN 

A área da APAMAN é relativamente carente de estudos quanto a sua florística e 

fitossociologia. Entretanto, o seu entorno tem sido foco de grande interesse nos últimos anos, 

principalmente nas áreas de influência do Parque Estadual da Ilha Grande e do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina, atraindo a atenção de diversos pesquisadores (ALMEIDA e 

ALVES, 2000; ANTONINI e NUNES-FREITAS, 2004; LOPES et al., 2005; OLIVEIRA, 2002; 

OLIVEIRA, 2004; SILVA e LEITÃO FILHO, 1982; SANCHEZ et al., 1999; CASTRO 2001; 

GANDRA 2008; CHADA et al., 2004). No interior da APA, as áreas da Ilha da Marambaia e a 

RPPN Rio das Pedras apresentam uma gama de trabalhos publicados.  

A florística da APA de Mangaratiba está fortemente influenciada pelas condições 

geoambientais que proporcionam uma série de ambientes, desde as encostas dissecadas dos 

reversos da Serra do Mar aos fundos de vales com solos profundos entremeados por 

escarpas e topos de morro. 

Para aferir a respeito do conhecimento da flora, as informações foram divididas em dois 

tópicos, um contemplando a compilação de estudos realizados no interior da área da APA de 

Mangaratiba e outro com informações de levantamentos da flora realizados no entorno. 

3.2.1.2.1 - Estudos da flora na APA de Mangaratiba 

Duas áreas merecem destaque em relação ao conhecimento da vegetação: a Ilha da 

Marambaia e a RPPN Rio das Pedras (Anexo 3.2.1-2, Quadros 3.2.1-2 a, b, c, d). Nos 

estudos consultados foram levantadas cerca de 1.700 espécies. Dessas, 430 são 

consideradas endêmicas da Mata Atlântica ― quase um terço do total ― com representação 

de 70 famílias botânicas (Quadro 3.2.1-3), evidenciando a importância da preservação destes 

ecossistemas para o melhor conhecimento de sua dinâmica e de sua biodiversidade. 

Quadro 3.2.1-3 - Número de espécies endêmicas da Mata Atlântica por famílias 

Família Nº de espécies 

Myrtaceae 48 

Bromeliaceae 40 

Melastomataceae 33 

Solanaceae 29 

Fabaceae 26 

Rubiaceae 21 

Lauraceae 19 

Gesneriaceae 18 

Araceae 14 

Orchidaceae 11 

Begoniaceae 9 
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Família Nº de espécies 

Moraceae 9 

Monimiaceae 8 

Arecaceae 7 

Dryopteridaceae 7 

Annonaceae 6 

Celastraceae 6 

Euphorbiaceae 6 

Malvaceae 6 

Outras 107 

Total 430 

 

Em estudos realizados na Reserva de Rio das Pedras, dois autores estudaram aspectos 

relevantes da vegetação. Medeiros et al. (2004) estudaram as plantas medicinais utilizadas 

pelos antigos sitiantes da reserva e Lopes et al. (2005) realizaram análise sobre a diversidade 

florística de Gesneriaceae. 

Medeiros et al. (2004) encontraram resultados surpreendentes. Foram citadas pelos 

entrevistados pelo menos 36 espécies de uso medicinal ocorrentes na área estudada. Essas 

espécies encontram-se distribuídas em 34 gêneros e 25 famílias e estão relacionadas a 28 

usos medicinais.  

Já Lopes et al. (2005) estudaram na mesma área a diversidade florística da família 

Gesneriaceae. Em dados levantados no período entre 1996 e 2004, foram registradas 17 

espécies subordinadas a 6 gêneros: Nematanthus (7 spp.), Codonanthe (5 spp.), Sinningia (2 

spp.), Besleria (1 sp.), Napeanthus (1 sp.) e Paliavana (1 sp.). Quanto ao hábito, podem ser 

ervas (8 spp.), subarbustos (7 spp.) ou arbustos (2 spp.), ocorrendo desde 20 a 1.050 metros 

de altitude, porém concentrando-se na faixa entre 200 e 800 metros. 

Segundo o mesmo autor, as espécies de Gesneriaceae ocorrentes na Reserva Rio das 

Pedras são, em sua maioria, ervas epífitas ou rupícolas, ciófilas, tendo grande afinidade por 

ambientes de mata mais úmida à sombra das árvores, sobre ou entre rochas no interior da 

mata. As espécies formam populações esparsas e com poucos indivíduos. A maior 

diversidade encontra-se nas faixas às margens do Rio Grande, ocorrendo também, 

esporadicamente, ao longo das trilhas e nos cumes.  

Na Ilha da Marambaia, Conde et al. (2005) observaram Myrtaceae como a família de maior 

riqueza, seguida por Fabaceae (Leguminosae), Sapindaceae e Rubiaceae. Pereira (2008) 

realizou estudo na vertente noroeste da ilha, voltada para a baía de Sepetiba, onde a 

vegetação não é submetida a intervenções humanas desde o início da década de 1980, 
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quando se instalou na região o Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia – Marinha do 

Brasil. 

Na área de estudo foram quantificadas 42 famílias e 128 espécies florestais, sendo que, 

destas, as que apresentaram a maior densidade absoluta e relativa, frequência absoluta e 

relativa e Índice de Valor de Importância (IVI) foram: Guapira opposita, Vochysia oppugnata, 

Nectandra oppositifolia, Pseudopiptadenia contorta, Xylopia sericea, Tabernaemontana laeta, 

Myrcia splendens, Cybistax antisyphilitica, Ocotea schottii e Inga laurina. Quanto ao estádio 

sucessional, na área de estudo, o autor verificou o predomínio de espécies secundárias 

iniciais e tardias. 

Foram amostrados 36 indivíduos arbóreos distribuídos em 16 famílias, 23 gêneros e 24 

espécies. As espécies com maior frequência relativa foram Vochysia oppugnata 

(Vochisiaceae), Nectandra oppositifolia e Ocotea schottii (Lauraceae). Quanto à densidade, 

Vochysia oppugnata foi a espécie que apresentou maior densidade ao longo da área de 

estudo (1,25 ind./m2) (Conde et al., 2005). 

3.2.1.2.2 - Estudos da flora na região do entorno da APA de Mangaratiba 

Gandra (2008), estudando o estrato arbóreo de um trecho de floresta ombrófila densa 

submontana no município de Itaguaí, encontrou uma diversidade de 105 espécies, 66 gêneros 

e 35 famílias botânicas. A família de maior destaque foi a Fabaceae, contribuindo com 14 

espécies e representando 13,2% do total de espécies do trecho estudado. Em segundo 

aparece a família Myrtaceae com 11 espécies, correspondendo a 10,3% do total, seguida por 

Moraceae com 6 espécies e 5,6% do total de espécies do trecho estudado. Meliaceae, 

Lauraceae e Rubiaceae aparecem logo na sequência com 5 espécies e 4,7% do total cada 

uma. Essas famílias botânicas representam 43,2% do total de espécies do trecho estudado. 

Esses resultados coadunam com outros encontrados na região, com as famílias Fabaceae e 

Myrtaceae sempre figurando entre as famílias de maior representatividade (GANDRA, 2008). 

Analisando a estrutura vertical da floresta, Gandra (2008) dividiu a comunidade arbórea em 

três estratos, obtendo os seguintes resultados: no estrato inferior foram encontradas em 

grande abundância as espécies Casearia sylvestris, Bathysa gymnocarpa, Guapira opposita, 

Erythroxylum pulchrum e Astrocaryum aculeatissimum. O estrato superior, mesmo com um 

número menor de indivíduos, apresentou-se com riqueza elevada, sendo representativas as 

espécies Piptadenia gonoacantha e Guarea guidonia, seguidas por Sparattosperma 

leucanthum, Machaerium hirtum, Apuleia leiocarpa e Joannesia princeps, entre outras. O 

estrato formado pelas espécies emergentes conta com poucos indivíduos, sendo as espécies 

A. leiocarpa, P. gonoacantha e Pterocarpus violaceus as mais frequentes. Segundo Kurtz e 

Araújo (2000) apud Gandra (2008), este fato pode ser explicado pela declividade acentuada e 
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pela presença de afloramentos rochosos, que dificultam o estabelecimento de espécies de 

grande porte. 

A distribuição diamétrica da floresta apresentou o padrão clássico de J invertido, com a maior 

parte dos indivíduos classificados nas classes de menor diâmetro, indicando um grande 

número de indivíduos jovens. Nesse quesito, as espécies que mais se destacaram foram: 

Pterocarpus violaceus, Jacaratia spinosa, Guarea guidonia, Machaerium hirtum e Gallesia 

integrifolia (GANDRA, 2008). 

Por fim, o mesmo autor conclui que a área estudada possui uma riqueza de espécies 

considerada elevada em comparação com outras áreas estudadas no estado, e que o índice 

de diversidade de Shannon encontrado para a área está de acordo com o sugerido para o 

Estado do Rio de Janeiro e para outras florestas neotropicais. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Svorc (2007), que estudando três áreas de 

floresta ombrófila densa submontana no município de Angra dos Reis, localizadas no Parque 

Nacional da Serra da Bocaina e no Parque Estadual da Ilha Grande, encontrou um total de 

101 espécies, distribuídas em 85 gêneros e 35 famílias. Foram encontradas 79 espécies nas 

áreas situadas no Parque Nacional da Serra da Bocaina (em 0,2 hectares) e 81 espécies na 

área situada no Parque Estadual da Ilha Grande (0,1 hectare) (Quadro 3.2.1-4). 

Quadro 3.2.1-4 - Riqueza e distribuição de espécies raras nas áreas de estudo  

Característica Bocaina I Bocaina II Ilha Grande I Ilha Grande II* 

Riqueza de espécies 35 44 81 57 

Índice de diversidade (H') 3,31 3,36 3,93 ----- 

Espécies raras 17 13 33 29 

Percentual correspondente 48,60% 29,50% 41,20% 50,80% 

Número de ind. amostrados 61 134 172 111 

* Área controle, floresta climáxica, (OLIVEIRA, 2002) 

Fonte: Svorc, 2007. 

De acordo com o Quadro 3.2.1-5 (Anexo 3.2.1-3), as famílias Rubiaceae e Euphorbiaceae 

foram as mais expressivas em quantidade de espécies em todas as áreas amostradas, 

inclusive na área controle de floresta climáxica (SVORC, 2007). As famílias presentes em 

todas as áreas de estudo, inclusive na área controle, são Euphorbiaceae, Lauraceae, 

Melastomataceae, Meliaceae, Myristicaceae, Myrtaceae e Rubiaceae. Merece destaque pela 

riqueza as famílias Euphorbiaceae, Lauraceae, Myrtaceae e Rubiaceae, e pelo fato de 

servirem como indicadores de estágios sucessionais.  

Segundo Leitão Filho (1993), principalmente as famílias Lauraceae e Myrtaceae são comuns 

na Floresta Atlântica. Tais famílias são características de florestas mais maduras, não sendo 

muito comum sua ocorrência em florestas de estágio inicial. 
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Ainda segundo Svorc (2007), somente três espécies ocorreram simultaneamente nas três 

áreas de estudo: Nectandra membranacea, Miconia calvescense e Bathysa stipulata.  

Ainda com relação às espécies amostradas deve ser destacada, pelo aspecto de raridade, a 

ocorrência de uma população de Chrysophyllum imperiale Bentham na área Bocaina I. Esta 

espécie encontra-se incluída na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (Red List of 

Threatened Species), sob a categoria (EN B1 + 2C). A distribuição geográfica citada na 

literatura restringe-se aos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, em florestas baixo 

montanas. Em levantamento feito na bibliografia disponível e consulta a herbários do Estado 

do Rio de Janeiro, foi constatado que a espécie é representada por coletas exíguas nos 

municípios de Magé, Petrópolis e Rio de Janeiro.  

Em estudo realizado no município de Angra dos Reis por Chada et al. (2004), em encosta 

reflorestada com leguminosas arbóreas (Acacia auriculiformis, A. mangium e Mimosa 

tenuiflora), avaliou-se a composição florística e fitossociológica da regeneração natural. As 

áreas reflorestadas foram comparadas a um fragmento de mata secundária, situado a 

200 metros de distância. Esse estudo foi realizado no Condomínio Portogalo, em altitude em 

torno de 150 metros. 

Constatou-se que, em 12 parcelas de 200 m², foram amostrados 699 indivíduos vegetais a 

partir de 40 centímetros de altura, distribuídos em 25 famílias e 50 espécies. As famílias com 

maior número de indivíduos foram Meliaceae (298), Euphorbiaceae (70), Piperaceae (64) e 

Lauraceae (41). Já as famílias com maior número de espécies foram Solanaceae (7), 

Melastomataceae (5) e Myrtaceae (5). As espécies plantadas não estavam regenerando na 

própria área. 

Já no fragmento de mata secundária, em uma área de 800 m², foram amostradas 16 espécies 

pertencentes a 13 famílias, referentes a indivíduos com DAP superior ou igual a 5 

centímetros. No fragmento de mata secundária estudado, as famílias com maior número de 

indivíduos foram: Meliaceae (20), Nyctaginaceae (10), Lauraceae (5), Moraceae (3) e 

Sapindaceae (3), respondendo estas 5 famílias por quase 80% dos indivíduos amostrados. 

Das 13 famílias encontradas, dez estão representadas por uma única espécie e as três 

restantes, por duas espécies. 

Nas três áreas do reflorestamento e também no fragmento de mata secundária, Guarea 

guidonia foi a espécie de maior valor de importância (VI), com o maior número de indivíduos e 

com os valores mais elevados tanto para densidade quanto para dominância relativas. 

Oito das 16 espécies encontradas no fragmento também foram encontradas na área do 

reflorestamento, indicando que, apesar da concordância entre as espécies de maior valor de 

importância, a riqueza e diversidade de espécies encontradas na regeneração natural 
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indicaram que o reflorestamento recebe propágulos provenientes também de outros 

fragmentos, de distâncias maiores, possivelmente do interior da UC. O Quadro 3.2.1-6 

sintetiza as informações encontradas pelos autores (CHADA et al., 2004). 

Quadro 3.2.1-6 - Síntese das informações obtidas sobre a sucessão secundária em encosta  
reflorestada com leguminosas pioneiras e sobre fragmento de mata secundária no  

Condomínio Portogalo, em Angra dos Reis, RJ 

Parâmetros Reflo 1 Reflo 2 Reflo 3 Reflo 1, 2 e 3 Mata 

Área amostrada (m²) 800 800 800 2.400 800 

Nº de Indivíduos 125 223 351 699 52 

Nº de Famílias 16 19 22 25 13 

Nº de Espécies 24 32 32 50 16 

Índice de Shannon 2,59 2,53 1,9 2,38 2,17 

Densidade total (ind/ha) 1.562,50 2.787,50 4.387,50 2.912,50 650,00 

Altura máxima (m) 3,47 5,08 4,9 5,08 25 

Altura média (m) 1,1 1,29 1,43 1,32 10,89 

Diâmetro máximo (cm) 3,28* 4,70* 4,60* 4,70* 97,0** 

Diâmetro médio (cm) 1,25* 1,31* 1,68* 1,49* 20,0** 

*Diâmetro a altura do colo **Diâmetro a altura do peito  

Fonte: Chada et al., 2004 

3.2.1.3 - Ameaças à vegetação na APAMAN 

Em relação às ameaças que incidem na vegetação da APA de Mangaratiba, a principal está 

associada às recentes mudanças no uso e na cobertura do solo, principalmente nas áreas 

mais próximas do mar, como os mangues. A conversão das terras florestais, na maior parte 

dos casos, para o uso alternativo do solo, é impulsionado pelas demandas dos setores 

imobiliário, agrícola e industrial. O desmatamento é a maior causa da perda de biodiversidade 

em ecossistemas ricos como a Mata Atlântica, onde há grande diversidade de espécies 

associadas às altas taxas de endemismos e onde grande parte de sua cobertura original já foi 

devastada. 

Quanto ao potencial de ocorrência de incêndios na área da APA, os locais mais suscetíveis 

estão associados ao uso do solo pela atividade de pastoreio bovino e, em menores 

proporções, à pequena agricultura. Na APA esses locais ficam restritos à Serra do Piloto. 

Entretanto, em seu entorno, sobretudo no reverso da serra, onde o pastoreio também é 

marcante na paisagem, a alta susceptibilidade pode vir a atingir a APA de acordo com as 

condições climáticas e o controle das queimadas. Devem-se considerar, nesse caso, os 

potenciais efeitos de borda, que incluem a expansão das pastagens, a diminuição da área 

conservada e destruição de nascentes. O item 3.3.2 deste plano de manejo indica a 

susceptibilidade à ocorrência de incêndios na região e como isso influencia na perda da 

cobertura vegetal.  
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Na Figura 3.2.1-4, que indica o mapeamento do índice de ameaça por fitofisionomia, é 

possível verificar que os índices mais altos estão localizados na área da Serra do Piloto e do 

Ribeirão das Lajes, devido principalmente ao uso agrícola e à importância desta região para 

manutenção da qualidade de água para consumo humano. 

 

Figura 3.2.1-4 - Mapeamento do índice de ameaças às fitofisionomias  

Fonte: INEA, 2011 

3.2.1.3.1 - Espécies ameaçadas  

Existem diferentes listas, elaboradas por diferentes organismos, que identificam as espécies 

ameaçadas e estabelecem restrições ao comércio em todo o planeta. Para efeito deste estudo 

foram pesquisados em três diferentes organismos governamentais, não governamentais e 

internacionais. As listas pesquisadas foram a IN MMA 06/2008, a Lista Vermelha da IUCN e a 

lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 

Silvestres Ameaçadas de Extinção (Cites).  

Comparando a listagem de espécies obtida para este estudo com as listas citadas acima, 

identificamos um total de 128 espécies listadas com potencial de ocorrência na APA, 

classificadas em diferentes níveis de ameaças que vão desde a maior necessidade de 

estudos até a necessidade de ações efetivas para a conservação da espécie, dado o seu 

extremo grau de fragilidade.  

Além das listas citadas acima, foi consultada a lista de plantas raras do Brasil (GIULIETTE et 

al., 2009), elaborada pela Conservação Internacional em parceria com a Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Os dados demonstram que cerca de 140 espécies são 
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classificadas como ameaçadas ou raras no bioma, percentual de quase 10% do total de 

espécies levantadas (Quadro 3.2.1-7). 

Quadro 3.2.1-7 - Número de espécies ameaçadas e raras na região da APAMAN 

Status de 
conservação 

Número de espécies Red List IUCN IN 06 IBAMA Cites 

Ameaçadas 128 44 33 60 

Rara 12 - - - 

Total 140 44 33 60 

 

Segundo a IUCN (2011), 44 espécies de plantas ocorrentes na região da APA Mangaratiba 

estão de alguma forma ameaçadas ou existe preocupação com a sua conservação. A IUCN 

classifica as ameaças em cinco níveis, sendo o mais alto o nível crítico (CR) e o mais baixo o 

pouco preocupante (LC), com os níveis intermediários entre eles (NT, VU e EN, em ordem 

crescente de risco).  

Na região da APAMAN, apenas a espécie Mollinedia gilgiana se enquadra na categoria de 

crítica (CR), enquanto 10 espécies estão na categoria de ameaçadas (EN), 13 na categoria 

vulnerável (VU), 9 na de quase ameaçada (NT) e 11 na pouco preocupante (LC) (Quadro 

3.2.1-8, Anexo 3.2.1-3). 

Segundo a lista estabelecida pela IN 06/2008-MMA, foram identificadas 33 espécies, sendo 

17 listadas no Anexo I e 16 no Anexo II (Quadro 3.2.1-9, Anexo 3.2.1-3). As espécies do 

Anexo I são aquelas consideradas efetivamente ameaçadas de extinção e as do Anexo II são 

aquelas em que existem lacunas de conhecimento, devendo ser melhor estudadas. 

O tratado da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 

Silvestres Ameaçadas de Extinção (Cites) estabeleceu três níveis de controle. O Apêndice I 

compreende todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser afetadas 

pelo comércio, que deverá estar sujeito à regulamentação específica e apenas ocorrer em 

circunstâncias excepcionais. O Apêndice II compreende aquelas espécies que, apesar de não 

estarem atualmente ameaçadas de extinção, poderiam vir a estar caso o comércio não esteja 

sujeito a uma regulamentação específica. Já o apêndice III compreende todas as espécies 

declaradas por uma parte do tratado, dentro dos seus limites de competência, sujeitas a uma 

regulamentação específica, com o objetivo de restringir ou impedir a sua exploração. 

Segundo a lista da Cites, foram identificadas 60 espécies ocorrentes na região de 

abrangência da APA de Mangaratiba que estão inseridas em um dos seus três apêndices, 

sendo apenas uma no Apêndice I (Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth.), 57 no Apêndice 

II e duas no Apêndice III (Quadro 3.2.1-10, Anexo 3.2.1-3). 
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Esses números demonstram a necessidade de uma estratégia efetiva de conservação dos 

remanescentes florestais existentes no interior da APAMAN. É fundamental o 

desenvolvimento de mais estudos capazes de fornecer subsídios para a restauração de áreas 

degradadas e conservação de suas espécies. Além disso, devem ser estabelecidos planos de 

ação específicos para as espécies em situação mais crítica de conservação, estabelecendo 

tanto estratégias de conservação in situ quanto ex situ, visando à retirada destas espécies das 

listas de ameaçadas. 

3.2.1.4 - Espécies invasoras 

A perda de habitat juntamente com a invasão biológica configura uma das causas mais 

importantes de alteração de ecossistemas, acarretando perda de biodiversidade em todo o 

planeta (IUCN, 2000; SALA et al., 2000). 

Entende-se por invasão biológica o aumento não controlado, em determinado ecossistema, de 

espécies exóticas, cuja elevada densidade pode prejudicar espécies nativas, sendo capaz de 

alterar composição, estrutura ou função do ecossistema nativo (IUCN, 2000). 

Uma espécie exótica invasora pode ser descrita como aquela que, quando inserida em 

determinado ecossistema, desenvolve altas taxas de dispersão, crescimento e reprodução 

(RICHARDSON et al., 2000; PYSEK et al., 1995 em MATOS et al., 2009). É capaz de 

impactar espécies nativas por meio da competição por recursos naturais ou, ainda, de 

interferir em processos ecossistêmicos como ciclo de nutrientes e regime de fogo. 

Destaca-se que espécies exóticas nem sempre ocasionam a invasão. Podem habitar 

determinados ambientes sem acarretar problemas. Essas espécies exóticas são denominadas 

exóticas casuais quando não apresentam capacidade de formar população persistente ou 

exóticas naturalizadas, quando capazes de formar população persistente, mas sem prejudicar 

comunidades nativas ou invadir ambientes (MATOS et al., 2009). O potencial invasor da 

espécie pode variar conforme as condições ecológicas encontradas no sítio em que se 

estabelece.  

Entre as principais causas da invasão de espécies podemos citar a ação humana, que cria 

situações propícias para a invasão biológica, seja por introdução voluntária ou acidental de 

novas espécies ou por provocar distúrbios nos ambientes físicos e na sua biota (IUCN, 2000). 

A invasão biológica de espécies tem importância ainda maior em ambientes insulares, devido 

ao seu isolamento físico, que condicionou ao longo dos tempos a evolução de maior número 

de espécies e ecossistemas únicos, com elevadas taxas de endemismo quando comparado 

aos continentes. Essa situação torna as comunidades nativas desses ambientes 

especialmente vulneráveis à invasão biológica (IUCN, 2000).  
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No Brasil existem poucos estudos publicados sobre invasão biológica em áreas protegidas. 

Isso ocorre possivelmente porque seus efeitos só são sentidos em longo prazo (MARTINS et 

al., 2004). 

3.2.1.4.1 - Espécies invasoras na APAMAN 

Durante as campanhas de campo foi possível verificar a presença de algumas espécies 

invasoras citadas na lista oficial da IUCN, principalmente em áreas mais antropizadas, como 

áreas de pastagens e aglomerados populacionais.  

Pode-se citar a presença de bananeira (Musa sp.), jaqueira (Artocarpus sp.), palmeira-

australiana (Archontophoenix cunninghamiana), capim-colonião (Panicum maximum), 

pinheiros (Pinus sp.), samambaia (Pteridium sp.), além das braquiárias (Urochloa spp.). 

A família Poaceae, da qual fazem parte as braquiárias (Urochloa spp.), contêm várias 

espécies que se tornaram invasoras no Brasil. Essas gramíneas estão presentes nas áreas de 

pastagem observadas dentro da APA. Além das braquiárias, também é muito frequente a 

gramínea africana capim-colonião (Panicum maximum), bastante agressiva, com ampla 

distribuição, ocorrendo em especial nas margens das rodovias e estradas, e até mesmo nas 

frestas de paredões rochosos. Apesar de ser mais frequente em ambientes campestres, 

também pode ser verificada dentro de fragmentos florestais mais perturbados. 

Também muito abundante é a bananeira (Musa sp.), que pode ser verificada por toda a 

extensão da APA, em diferentes graus de colonização, tanto plantios recentemente realizados 

como velhos plantios, abandonados, provavelmente, pela queda de produtividade. 

As samambaias pertencentes ao gênero Pteridium, segundo diversos autores, têm se 

mostrado com alto potencial de invasão de ecossistemas, tanto pela sua elevada capacidade 

de adaptação às mais variadas condições edafoclímaticas, como pelo manejo inadequado por 

ação antrópica dos ambientes terrestres, que acabam por facilitar sua disseminação. Além 

disso, apresentam propriedades tóxicas tanto para bovinos como para humanos (HOJO-

SOUZA et al., 2010).  

A jaqueira (Artocarpus heterophyllus L.) possui características que permitem enquadrá-la 

como uma espécie invasora (BAKER, 1995). Está presente em extensas áreas de fragmentos 

no estado, inclusive nas unidades de conservação, como no caso do Parque Nacional da 

Tijuca, que tem empreendido esforços no sentido de sua erradicação.  

Evidente que levantamentos mais apurados devem ser realizados para a construção de uma 

lista efetiva de espécies invasoras presentes no interior da UC, dada a sua grande dimensão. 
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3.2.1.4.2 - Ações preventivas, controle e erradicação 

Numa escala global, a redução da ocorrência de espécies exóticas invasoras passa pela 

efetiva ação governamental no sentido de impedir a sua entrada, visto que a prevenção é a 

maneira mais barata de evitar problemas dessa natureza. Deve-se, assim, fortalecer as 

instituições responsáveis pelo controle das atividades que potencialmente resultariam na 

introdução de espécies exóticas. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por intermédio dos programas para alimentação e 

agricultura (FAO) e meio ambiente (UNEP), juntamente com outras organizações 

internacionais, criou o Programa Global de Espécies Invasoras (GISP) no ano de 1997, cujo 

objetivo era propor uma série de diretrizes e ações regionais e nacionais visando o controle e 

a erradicação de espécies invasoras. 

No âmbito da APA, ações pontuais podem ser implementadas pelo grupo gestor no sentido de 

prevenção, controle, manejo e erradicação precisando ser analisado o caso de cada espécie 

isoladamente, de acordo com cada situação encontrada em campo e com os artifícios 

disponíveis para sua implementação.  

Deve-se disseminar o conhecimento acerca das espécies exóticas e as possíveis 

consequências ocasionadas pela sua inserção dentro da UC, visto que o desconhecimento é 

uma das principais vias de chegada dessas espécies, muitas inseridas intencionalmente, com 

fins alimentícios, econômicos ou paisagísticos (IUCN, 2000).  

A Figura 3.2.1-5, a Figura 3.2.1-6 e a Figura 3.2.1-7 ilustram espécies invasoras dentro da 

APAMAN. 

  
Figura 3.2.1-5 - Presença de pastagens com Brachiaria ao longo da RJ-149 
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Figura 3.2.1-6 - Banana em encosta na RJ-149 
Figura 3.2.1-7 - Presença de Pinus sp. em 

propriedade no interior da APA 

3.2.1.5 - Conhecimento das espécies com potencial medicinal 

Conforme citado anteriormente, Medeiros et al. (2004) realizaram um estudo na Reserva Rio 

das Pedras com o objetivo de investigar as plantas medicinais e seus usos pelos sitiantes. Os 

autores registraram 36 espécies e 64 citações de uso pelos sitiantes. As espécies mais 

citadas foram erva-de-santa-maria (Chenopodium ambrosioides) com cinco citações, seguida 

de pitanga (Eugenia uniflora) com quatro citações, colônia (Alpinia zerumbet), capim-limão 

(Cymbopogon citratus), saião (Kalanchoe brasiliensis) e banana (Musa sapientum) com uma 

citação cada. O hábito predominante das espécies medicinais foi o herbáceo (21 spp.), 

seguido do arbustivo (oito spp.), arbóreo (cinco spp.), subarbustivo (uma sp.) e trepador (uma 

sp.). Os autores quantificaram o número de citações por informante para cada táxon, o que 

possibilitou indicar a erva-de-santa-maria (Chenopodium ambrosioides) e a pitanga (Eugenia 

uniflora) sendo as espécies mais utilizadas na área. 

O mesmo autor publica outro trabalho (MEDEIROS et. al, 2005) no qual relata que as plantas 

medicinais usadas pelos sitiantes da RPPN Rio das Pedras são englobadas em 25 famílias, 

34 gêneros, 34 espécies e 2 variedades que podem ser distintas por caracteres vegetativos. 

Conclui que, segundo a bibliografia consultada, cinco táxons são de origem asiática (Citrus 

aurantium, Citrus medica var. limonum, Colocasia esculenta, Cymbopogon citratus e Alpinia 

zerumbet), duas espécies são de origem européia (Foeniculum vulgare e Melissa officinalis) e 

uma espécie de origem africana (Coffea arabica). Este mosaico de origens das espécies 

reflete os anos seguidos de pressão antrópica na região de estudo, que remonta aos tempos 

da colonização. A listagem das espécies de uso medicinal registradas na APA de Mangaratiba 

encontra-se no Quadro 3.2.1-11 (Anexo 3.2.1-3). 
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3.2.1.6 - Condições gerais da vegetação e pontos de observação (POs) 

A caracterização dos pontos notáveis da APA de Mangaratiba foi realizada por meio do 

estabelecimento de pontos de observação (PO) em locais representativos das fisionomias 

vegetais que abrangem seu interior e sua borda (ou entorno), tanto nas encostas voltadas 

para o mar como na Floresta Estacional Semidecidual, na Serra do Piloto. 

A vegetação típica de Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana pode ser observada 

em vários estágios de sucessão ao longo da paisagem, seja na forma de um bloco contínuo 

de vegetação densa ou de pequenos fragmentos de vegetação secundária rodeada por áreas 

de pasto.  

O grau de conservação da vegetação da APAMAN e seu entorno reflete vários aspectos 

físicos do local, em especial o tipo de solo, a elevação e a declividade. Os locais de vegetação 

mais bem conservada podem ser observados nas vertentes escarpadas voltadas para o mar. 

Da Figura 3.2.1-8 a Figura 3.2.1-10 pode-se visualizar trecho de Floresta Ombrófila Densa 

em bom estágio de conservação. 

Verificam-se, em vários pontos dessa mesma vertente, inúmeras clareiras e manchas de 

vegetação secundária (Figura 3.2.1-11), principalmente nas cotas mais baixas de elevação, 

mas podendo atingir altitudes elevadas esporadicamente. Dessa forma, há quebra da 

continuidade do maciço florestal que, nas regiões mais escarpadas, representa a matriz da 

vegetação. Isso pode ser observado, praticamente, em toda a extensão da UC nessa vertente 

da Serra do Mar. 

É comum nas encostas da APA de Mangaratiba o afloramento de rochas, ambientes cuja 

composição florística é bastante diferenciada por apresentarem baixa retenção de água e 

pequena oferta de nutrientes, em que os indivíduos ficam expostos ao sol forte e aos ventos 

(Figura 3.2.1-12). 

  
Figura 3.2.1-8 e Figura 3.2.1-9 - Encostas da Serra do Mar na APA de Mangaratiba, vistas a partir da 

estrada RJ-149. Maciço de vegetação de Floresta Ombrófila Densa, em bom estado de conservação nas 
áreas mais escarpadas e nas partes mais baixas as áreas degradadas por pastagem 
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Figura 3.2.1-10 - Ponto com vegetação em estádio avançado de sucessão.  
Árvores altas e presença de palmito-juçara (Euterpe edulis)  

e samambaiaçu (Dicksonia sellowiana)  

 

  

Figura 3.2.1-11 - (esq.) - Clareiras de vegetação 
secundária em meio ao maciço florestal  

Figura 3.2.1-12 - Floramento rochoso nas 
margens da RJ-149, com vegetação rupícola 

 

Em se tratando de espécies exóticas invasoras, os bananais merecem destaque na área da 

APA (Figura 3.2.1-13). O cultivo foi observado em todos os pontos visitados, desde plantios 

antigos e abandonados, já tomado por vegetação nativa, até áreas recém desmatadas e 

lavradas com banana. Outra espécie que merece atenção é a jaca (Artocarpus sp.), que foi 

verificada em vários pontos das fisionomias da floresta ombrófila densa. Além dessas, o 

capim-colonião (Panicum maximum), gramínea africana bastante agressiva, foi observado em 

diversos locais, em especial nas margens das rodovias e estradas, ocorrendo até mesmo nas 

frestas dos paredões rochosos, como poderá ser observado na caracterização dos POs, no 

Quadro 3.2.1-12. 

http://www.jardineiro.net/br/banco/dicksonia_sellowiana.php
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Quadro 3.2.1-12 - Pontos de observação da flora na APAMAN: características e vegetação identificada  

Ponto Long (E) Lat (S) Localização Características Vegetação identificada Figuras 

PO 1 586.545 7.461.992 
Ingaíba, 

Mangaratiba 

 Terço médio da encosta, vertente voltada para 
o mar (Floresta Ombrófila Densa);  

 Muitas clareiras em que a vegetação nativa foi 
substituída por bananais e lavouras de mandioca;  

 A vegetação ao redor  se apresenta bem 
conservada; 

 Espécies indicadoras como o palmito-juçara 
(Euterpe edulis); 

 Presença de girais de caça. 

 Predomínio de Guarea guidonea com presença de 
Musa sp. (bananeiras) e regeneração de Piper odunco, 
Ocotea teleiandra e Cupania sp.; 

 Presença das espécies arbóreas congonha 
(Tetrorchidium rubrivenium), jacaré (Piptadenia 
gonoacantha), Jacaranda micrantha, Mollinedia sp., 
cedro (Cedrela fissilis), palmeira (Attalea sp.),  bicuíba 
(Virola sp.), guabiroba (Campomanesia sp.) e  pixirica 
(Miconia calvens). 

 No estrato herbáceo destaca-se a presença de 
Pteridótifas e Araceae, além de ocorrer o antúrio 
(Anthurium sp.) e Bromélias (epífitas e de solo)  

3.2.1-14; 

3.2.1-15; 

 

PO 2 607.195 7.465.288 

Bairro 
Cachoeira, 

próximo à faixa 
de servidão de 

oleoduto, 
Muriqui, 

Mangaratiba 

 Fragmento de terço inferior de encosta; 

 Visualização de bananal e pastagens no 
entorno; 

 Vegetação secundária da Floresta Ombrófila 
Densa bastante antropizada;  

 Trilhas, extrativismo, clareiras, capim colonião. 

 Extrato arbóreo: guapuruvu (Schizolobium 
parahyba), embaúba (Cecropia sp.), carrapeta (Guarea 
guidonia), fícus (Ficus sp.), camboatá (Cupania 
oblongifolia), joão-mole (Guapira opposita), arranha-gato 
(Acacia plumosa) e pau-d’alho (Gallesia integrifolia) 

 Sub-bosque: predomínio de Pteridófitas 

3.2.1-16; 

3.2.1-17; 

3.2.1-18; 

3.2.1-19; 

PO 3 602.958 7.464.318 
Vale do Saí, 
Mangaratiba 

 Áreas de pastagem no terço inferior de encosta, 
próximo à área urbanizada; 

 Vegetação já bastante antropizada 

 Vegetação rupícola nos grandes afloramentos 
rochosos do local. 

 Capim colonião (Panicum maximum), cultivo de coco 
(Cocos nucifera), bananas (Musa sp.), e jaca 
(Artocarpus sp.)  

 Indivíduos arbóreos isolados de embaúba (Cecropia 
sp.) e de orelha-de-nego (Enterolobium contortisiliquum) 

3.2.1-20;  

3.2.1-21; 

3.2.1-22; 

3.2.1-23; 

PO 4 598030 7463083 
BR – 101, 

Praia do Saco 

 Área de vegetação original característica de 
mangue, no Rio do Saco ao lado da RPPN. 
Fortemente perturbada por perda de habitat por 
ação antrópica.  

 Área adjacente de cobertura antrópica com 
casas que adentram o mangue e uma pequena 
porção é de floresta de pequeno porte e pastagem, 
da RPPN. 

 Presença de espécies típicas de manguezal, com 
espécies introduzidas, como o capim colonião (Panicum 
maximum), coco (Cocos nucifera) e bananas (Musa sp.). 

3.2.1-24; 

3.2.1-25; 
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Ponto Long (E) Lat (S) Localização Características Vegetação identificada Figuras 

PO 5 612086 612086 Itacuruçá 

 Vegetação secundária da Floresta Ombrófila 
Densa ; 

 Cobertura florestal se estende do terço; inferior 
ao topo da encosta; 

 Presença de casa na faixa litorânea; 

 Pouca ocorrência de clareiras; 

 Perda de habitat por colonização antrópica; 

 Declividade da ilha podendo chegar a médio ou 
forte; 

 Habitat adjacente é a praia de Itacuruçá, 
bastante antropizada, com vegetação urbana e 
coqueiros, à beira mar. 

 Extrato arbóreo: guapuruvu (Schizolobium 
parahyba), embaúba (Cecropia sp.), carrapeta (Guarea 
guidonia), fícus (Ficus sp.), camboatá (Cupania 
oblongifolia), joão-mole (Guapira opposita), arranha-
gato (Acacia plumosa) e pau-d’alho (Gallesia 
integrifolia). 

 No estrato herbáceo destaca-se a presença de 
Pteridótifas e Araceae, além de ocorrer o antúrio 
(Anthurium sp.) e Bromélias (epífitas e de solo) . 

3.2.1-26; 

3.2.1-27; 

PO 6 600620 7467425 Mangaratiba 

 Floresta bem conservada com vários estratos 
de vegetação; 

 Elevada cobertura arbórea com presença de 
espécie indicadora palmito-juçara (Euterpe edulis). 

 Presença de musgos, epífitas, cipós e lianas; 

 Perda de habitat por colonização antrópica; 

 Visualização de bananal e pastagens no 
entorno. 

 Extrato arbóreo: guapuruvu (Schizolobium 
parahyba), embaúba (Cecropia sp.), carrapeta 
(Guareaguidonia), fícus (Ficus sp.), camboatá (Cupania 
oblongifolia), joão-mole (Guapira opposita), arranha-
gato (Acacia plumosa) e pau-d’alho (Gallesia 
integrifolia). 

 No estrato herbáceo destaca-se a presença de 
Pteridótifas e Araceae, além de ocorrer o antúrio 
(Anthurium sp.) e Bromélias (epífitas e de solo) . 

3.2.1-28; 

3.2.1-29; 

3.2.1-30; 

3.2.1-31; 

PO 7 600925 7468348 Mangaratiba 

 Área pastagem circundando pequenos 
fragmentos florestais nas porções mais altas; 

 Vegetação perturbada com muitas manchas de 
regeneração recente;  

 Ausência de mata ciliar no vale; 

 Perda de habitat e colonização antrópica e 
formação de pastagens; 

 Presença de bovinos. 

 Extrato arbóreo: embaúba (Cecropia sp.), carrapeta 
(Guarea guidonia, fícus (Ficus sp.), camboatá (Cupania 
oblongifolia) e joão-mole (Guapira opposita).  

3.2.1-32; 

3.2.1-33; 

3.2.1-34; 

PO 8 612750 7464308 Itacuruçá 

 Mangue com influência antrópica; 

 Perda de habitat; 

 Presença de resíduos diversos; 

 Invasão por espécie exótica; 

 Presença de animais domésticos. 

 Avicenia sp.; Terminalia cattapa e Hibiscus sp. 

3.2.1-35; 

3.2.1-36; 

3.2.1-37 
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Figura 3.2.1-13 - Clareira de Bananal circundada  
por palmito-juçara  

Figura 3.2.1-14 - Giral de espera utilizado por 
caçadores. Estrutura comum em áreas do 

entorno de bananais dentro da mata 

  

Figura 3.2.1-15 - Fragmento extenso de floresta 
ombrófila densa. Área próxima a moradias e faixa  

de servidão de duto 

Figura 3.2.1-16 - Presença de poucos  
indivíduos emergentes, como a figueira  

(Ficus sp.) tomada por cipós 

 

  

Figura 3.2.1-17 - As samambaias (Pteridófitas) 
dominam o estrato herbáceo 

Figura 3.2.1-18 - Bananeirinha-do-mato 
(Heliconiaceae). Estrato herbáceo 
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Figura 3.2.1-19 - Afloramento rochoso do vale do 
Saí. Capim dominando as fendas 

Figura 3.2.1-20 - Vegetação rupícola, onde se 
destaca a presença de Bromeliaceae 

 

  

Figura 3.2.1-21 - Paisagem antropizada no vale do 
Saí, área de borda do PEC. Presença massiva de 

campim-colonião (Panicum maximum), até mesmo 
nas fendas das pedras 

Figura 3.2.1-22 - Cultivo de coco (Cocos 
nucifera) pode ser verificado em vários  

pontos próximos à baixada litorânea 

 

  

Figura 3.2.1-23 - Espécies típicas de manguezal, 
localizadas nas margens do rio do Saco 

Figura 3.2.1-24 - Presença de edificação e cultivo 
de coco (Cocos nucifera) e bananas (Musa sp.) 

em área de manguezal, rio do Saco 
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Figura 3.2.1-25 - Encosta recoberta por Floresta 
Ombrófila da ilha de Itacuruçá 

Figura 3.2.1-26 - Encosta recoberta por Floresta 
Ombrófila da ilha de Itacuruçá com presença de 

casa na faixa litorânea 

 

  

Figura 3.2.1-27 - Floresta em bom estado de 
conservação 

Figura 3.2.1-28 - Presença de bananeiras e 
herbáceas diversas 

 

  

Figura 3.2.1-29 - Afloramento de rocha e  
bananeiras em meio à mata 

Figura 3.2.1-30 - Presença de palmito-juçara  
ao fundo 
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Figura 3.2.1-31 - Pastagem com presença de 
bovinos e fragmentos de florestas secundárias nas 

partes mais altas da paisagem 

Figura 3.2.1-32 - Ausência de mata ciliar na 
drenagem encaixada do vale do Saco 

 

 

Figura 3.2.1-33 - Vegetação em estádio  
inicial de regeneração 

 

  

Figura 3.2.1-34 - Aspecto no interior do mangue 
de Itacuruçá 

Figura 3.2.1-35 - Perda de hábitat no mangue de 
Itacuruçá 
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Figura 3.2.1-36 - Vista do mangue na ilha de Itacuruçá 

 

3.2.1.7 - Considerações sobre a Vegetação da APAMAN 

O conhecimento da composição e estrutura da vegetação e principalmente dos aspectos de 

sua dinâmica, manejo, e potencial de uso ainda apresenta lacunas no território da APA de 

Mangaratiba. Estudos prévios, referentes à criação da RPPN Rio das Pedras em áreas 

sobrepostas às da APAMAN, registraram em torno de 1.700 espécies para região, sendo a 

Ilha da Marambaia e a RPPN as áreas onde foi possível encontrar mais trabalhos disponíveis. 

No que tange ao conhecimento de espécies de uso medicinal, são destaques os estudos 

realizados por Medeiros et al. (2004) na RPPN Rio das Pedras. 

Quanto às ilhas, destaca-se a da Marambaia, onde a vegetação, apesar de ter sofrido 

interferências diversas, encontra-se relativamente bem preservada. Nos últimos anos, embora 

análises de imagens de satélite não identifiquem, tem sofrido grandes pressões antrópicas 

relacionadas ao turismo desordenado e à disputa pela água, muito escassa.  

Os manguezais, embora de distribuição mais restrita, são de enorme importância para a 

funcionalidade ecológica e, consequentemente, para a manutenção da biodiversidade 

marinha e continental, além de fonte de recursos para populações do litoral (pescadores e 

catadores de caranguejo) e essenciais para a reprodução da vida marinha. 

3.2.1.7.1 - Recomendações 

Do ponto de vista do manejo e valoração da vegetação, o município de Mangaratiba pode ser 

considerado estratégico na captação de recursos para manutenção de ambientes naturais e 

valoração dos serviços ecossistêmicos.  
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Impulsionar a valoração dos serviços ambientais como a estabilização de encostas, evitando 

sedimentação de rios e deslizamentos, é um serviço crucial garantido pelas áreas 

conservadas e preservadas, especialmente as localizadas próximas a áreas urbanas.  

3.2.2 - Fauna 

Não existem ainda informações compiladas para a APA de Mangaratiba. As informações para 

a região estão fragmentadas em diferentes tipos de literatura, e o estado de conhecimento é 

muito variável entre os grupos taxonômicos e entre as localidades. Em geral, as regiões mais 

baixas e próximas à costa são mais estudadas, notadamente a região da Restinga da 

Marambaia e da Reserva Rio das Pedras. 

A diversidade de ambientes que compreende a APA de Mangaratiba, incluindo ecossistemas 

de florestas, rios, manguezais e restingas, com fronteiras e efeito de borda nítidos, torna o 

manejo e conservação dos recursos locais um desafio. No entanto, é esta sobreposição de 

diferentes ambientes que assegura uma alta diversidade de espécies e o funcionamento dos 

diversos sistemas naturais existentes na região da APA.  

No que se refere à abundância e distribuição dos animais, o conhecimento ainda é 

insuficiente, e os estudos para os grupos faunísticos são pontuais e utilizam metodologias não 

comparáveis que dificultam a análise crítica do seu estado atual de conservação. 

Este documento constitui a primeira compilação de dados sobre alguns grupos que compõem 

a fauna na área de inserção da APA de Mangaratiba. Para cada grupo faunístico serão 

apresentadas uma avaliação geral, listas comentadas das espécies e implicações para a 

conservação da região. Como cerca de 62% da área da APA foi incorporada ao Parque 

Estadual Cunhambebe, as informações analisadas para o parque estão sendo também 

consideradas para a APA de Mangaratiba. Não obstante, foram acrescidas informações 

referentes às ilhas que fazem parte apenas da Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba. 

3.2.2.1 - Característica faunística da APAMAN 

3.2.2.1.1 - Ictiofauna 

De maneira ampla, pode-se considerar que a ictiofauna está inserida no contexto da bacia 

hidrográfica da baía de Sepetiba, sendo configurada por elementos eminentemente marinhos.  

3.2.2.1.1.1 - Composição da ictiofauna/região hidrográfica de Mangaratiba 

As comunidades de peixes diferem em biomassa e diversidade ao longo da região 

hidrográfica de acordo com diversos fatores, como o porte do curso hídrico. Pode-se sugerir 

que os cursos com maior diversidade de peixes sejam os rios Ingaíba, São Braz e Saí, com 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-124 

predominância nos dois primeiros. A eles se seguem os rios Jacareí, Grande e do Saco. Os 

cursos com menor diversidade de peixes desta região possivelmente são os rios João Gago, 

Muriqui, Catumbi, Muxiconga ou Santana, da Draga, Botafogo, Tingussu, Timirim e dos 

Pereiras e os córregos Caratucaias, da Praia Grande, Coroa Grande, Vermelho, Briza Mar e 

os da Ilha de Itacuruçá. Nos rios Ingaíba e São Brás há registro de ocorrência de acarás, 

goabira, tainha, robalo, bagre, traíra, piaba e sairu. No rio Saí, no baixo curso, pescam-se 

paratis, robalos e acarás (BIZERRIL e PRIMO, 2001). 

Ao contrário do que se verifica para outras baías do Estado do Rio de Janeiro, na porção 

estuarina-marinha da baía de Sepetiba foram desenvolvidos diversos estudos enfocando a 

ictiofauna. Esses trabalhos incluem tanto levantamentos gerais, que abordam toda a 

comunidade de peixes, quanto estudos da ecologia de grupos específicos. 

O primeiro estudo abrangente da ictiofauna foi apresentado por Oshiro e Araújo (1987), que 

forneceram dados gerais sobre peixes e crustáceos ocorrentes na região. Demais estudos, 

com resultados conclusivos de comunidades de peixes marinhos, foram fornecidos por Cruz-

Filho (1995), que descreveu as variações espaciais e temporais na ictiocenose; Araújo et al. 

(1998) e Cruz-Filho et al. (2000) enfocaram especificamente a distribuição de peixes 

demersais; enquanto Araújo et al. (1997) analisaram comunidades de peixes jovens, assim 

como Pessanha et al. (2000). 

De modo geral, os estudos ictiológicos desenvolvidos nesta baía ainda privilegiam os 

aspectos de composição, existindo poucos dados sobre a estrutura das populações. Os 

estudos referentes à ictiofauna da região oceânica da costa do Rio de Janeiro são escassos, 

privilegiam as espécies comerciais e têm como o objetivo principal o incremento da produção 

estadual de pescado. Integrando os dados reunidos em campo com a literatura disponível, 

tem-se que, até o momento, foram efetivamente assinaladas 142 espécies de peixes no 

ambiente marinho da baía de Sepetiba, conforme descrito no Quadro 3.2.2-1 (Anexo 3.2.2). 

Dentre os taxa presentes no local, os bagres da família Ariidae se destacam entre os mais 

abundantes, tendo contribuído com cerca de 28% do peso total capturado em arrastos de 

fundo por Cruz-Filho (1995). Aparentemente, a baía de Sepetiba apresenta-se como um 

ambiente estratégico para o ciclo de vida destes peixes (AZEVEDO et al., 1998). As espécies 

de bagres ocorrentes na baía apresentam distribuição diferenciada e nenhum padrão em 

relação à sazonalidade, com maiores abundâncias nas áreas com baixas profundidades, 

transparência e salinidade, uma distribuição compartilhada com as tainhas e paratis 

(Mugilidae) (SILVA e ARAÚJO, 2000). 

No estudo desenvolvido por Azevedo et al. (1998), a espécie Netuma barba apresentou 

distribuição mais restrita à zona interna da baía, especialmente nas proximidades da 
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embocadura do rio Guandu, assim como Cathrops spixiia, que apresentou maiores 

abundâncias tanto no fundo da baía como na embocadura do rio Guandu. Genidens genidens 

apresentou ampla distribuição na zona interna, enquanto Sciadeichthys luniscutis ocorreu em 

elevada abundância tanto na zona interna quanto na zona externa da baía. 

Peixes da família Engraulididae (manjubas) também se destacam por sua abundância local. 

Dentre estes, Anchoa januaria tem aparecido como a de maior representatividade 

(SERGIPENSE e SAZIMA, 1995). Para esta espécie e para Cetengraulis edentulus, a baía de 

Sepetiba também atua como um criadouro natural. Dentre esses taxa, A. januaria apresenta 

estrutura sazonal de tamanho, com indivíduos adultos ocorrendo no período quente e juvenis 

no período frio. Já C. edentulus apresenta ocorrência restrita ao período frio e parece estar 

limitada a ambientes de fundo lamoso (SERGIPENSE e SAZIMA, 1995). 

As áreas marginais da baía de Sepetiba possuem uma ictiofauna que muito se assemelha 

àquela existente em ambientes lagunares do Estado do Rio de Janeiro, com predomínio de 

espécies de Gerreidae (carapebas e carapicus), Atherinidae (peixe-rei), Mugilidae (Mugil 

curema - parati), Engraulidae (Anchoa januaria - manjubas) e Sciaenidae (Micropogonias 

furnieri - corvina) (ARAÚJO et al., 1997). Nas comunidades de peixes demersais, os Ariidae, 

Gerreidae, Sciaenidae, Carangidae e Sparidae são os taxa mais abundantes (ARAÚJO et al., 

1998). A comunidade como um todo sofre gradual alteração em sua composição no sentido 

zona interna-zona externa, local onde se registra a maior riqueza de taxa. 

A relativa estabilidade das condições ambientais ao longo do ano no ecossistema aquático da 

região da APA de Mangaratiba reflete uma fraca diferenciação sazonal das comunidades de 

peixes demersais, embora possam apresentar uma marcada divergência espacial em sua 

estrutura (CRUZ-FILHO et al., 2000). 

3.2.2.1.1.2 - Impactos à ictiofauna da APAMAN 

Em síntese, podemos agrupar os dados listados nas seguintes fontes de pressões que podem 

resultar em declínio populacional da ictiofauna: 

 poluição orgânica das águas e dos sedimentos; 

 adição de substâncias tóxicas, metais pesados e óleo nas águas e sedimentos; 

 represamento de rios; 

 regularização/decréscimo de vazões; 

 modificação de traçados e seções de canais fluviais; 
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 destruição de matas ciliares, inundação sazonal de várzeas, lagoas e alagadiços 

marginais; 

 elevação da turbidez e assoreamento da calha dos rios; 

 presença de lixo flutuante e nos sedimentos; 

 proliferação de espécies exóticas. 

3.2.2.1.2 - Anurofauna 

Os anfíbios são considerados como um grupo de grande importância ecológica, ocupando 

diversos nichos tróficos, tanto no ambiente aquático como no terrestre. A ordem Anura é 

representada por sapos, rãs e pererecas, animais em sua maioria com ciclo de vida 

considerado complexo (fase larval aquática e fase adulta terrestre). Os diferentes estágios na 

história de vida de cada espécie implicam na participação em diferentes teias alimentares 

(DONNELY e CRUMP, 1998).  

A importância do grupo deve ser considerada prioritária ao analisarmos o potencial para fins 

biotecnológicos e terapêuticos gerados a partir de secreções cutâneas que possuem uma 

variedade de moléculas com atividade biológica conhecida, como alcalóides, aminas 

biogênicas e peptídeos bioativos. Alguns estudos em desenvolvimento indicam a potencial 

utilização destas secreções no tratamento de doenças como Leishmaniose e Doença de 

Chagas. 

Na Mata Atlântica são conhecidas cerca de 400 espécies de anuros (DUELLMAN, 1999), e 

outras novas são descritas a cada ano (FEIO e FERREIRA, 2005). Essa elevada riqueza é 

devida, em parte, à grande heterogeneidade de habitats que favorece a evolução de modos 

reprodutivos especializados (HADDAD e PRADO, 2005). De acordo com os conhecimentos 

atuais, cerca de 25% das espécies de anuros da Mata Atlântica são conhecidas apenas na 

sua localidade-tipo, o que demonstra a necessidade do desenvolvimento de maior volume de 

pesquisas.  

Para o Rio de Janeiro é reconhecida a ocorrência de cerca de 190 espécies (SIQUEIRA et al., 

2011), das quais 35 são consideradas endêmicas do estado (ROCHA et al. 2004). Contudo, 

especialistas ainda consideram poucos os estudos sobre comunidades de anfíbios da Mata 

Atlântica no território fluminense (IZECKSOHN e CARVALHO E SILVA, 2001). Há grande 

necessidade e urgência de que sejam incentivados investigação e monitoramento para que se 

possa compreender a dimensão dos declínios populacionais e as ameaças às espécies. 

A obtenção de listas de espécies constitui-se na primeira etapa para a elaboração de planos 

de manejo adequados para unidades de conservação. Desse modo, o objetivo deste item é 
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fornecer uma listagem de espécies de anuros com potencial ocorrência para a área da APA 

de Mangaratiba, destacando as espécies raras, ameaçadas ou com distribuição restrita e 

identificando as prováveis ameaças. 

A caracterização da anurofauna para a APA de Mangaratiba foi realizada por meio da análise 

das informações secundárias obtidas em literatura especializada e relatórios não publicados.  

Dentre as principais fontes de consulta, destacam-se: 

 Relatório Levantamento de Fauna do Reservatório de Ribeirão das Lajes, Light (2009); 

 Anuros da Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, RJ, Brasil, Carvalho-e-Silva et al. 

(2008);  

 Estrutura de Comunidades de Anfíbios e Lagartos da Baía de Sepetiba e do Parque 

Estadual Cunhambebe (RJ), Silva (2011); 

 Herpetofauna da Estação Ecológica Bananal, Serra da Bocaina, (SP), Zaher et al. 

(2004). 

Para a descrição das principais ameaças sobre a anurofauna foram utilizadas observações 

em campo, entrevistas a moradores da região e revisão da bibliografia especializada. Nas 

entrevistas, as perguntas foram direcionadas para a compreensão sobre os tipos de uso da 

terra na área na APA.  

O status de conservação foi definido a partir de consulta ao Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2008) e a Red List of Threatened Species (IUCN, 2011). 

3.2.2.1.2.1 - Composição da anurofauna 

A partir da análise e compilação de informações, verificou-se que são registradas 38 espécies 

de anfíbios anuros para a área da APA (Quadro 3.2.2-2, Anexo 3.2.2) e para áreas 

adjacentes ou próximas. 

O maior número de espécies registrado pertence à família Hylidae, o que está de acordo com 

o padrão encontrado em diversas áreas do Domínio da Floresta Atlântica (HADDAD e 

SAZIMA 1992; SERAFIM et al., 2008). Os hilídeos são frequentemente encontrados na 

estratificação vertical da vegetação (RIEVERS e ETEROVICK, 2006). São animais com 

estágio larval aquático, dependendo, assim, de corpos d’água para o desenvolvimento dos 

girinos (HADDAD et al., 2008). 

Diversos fatores ambientais, como o microclima, a estratificação vertical, a heterogeneidade e 

o grau de conservação do habitat, parecem interferir na riqueza de anuros de um dado 
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ambiente (CARDOSO et al., 1989; BASTAZINI et al., 2007). Para a região da Reserva Rio das 

Pedras, inserida na APA de Mangaratiba, destaca-se o estudo realizado por Carvalho-e-Silva 

e colaboradores (2008) que, durante quase 10 anos, registraram 41 espécies de anuros. 

Segundo esses autores, embora a maioria das espécies esteja bem distribuída dentro da 

reserva, algumas estão associadas a determinadas altitudes: Phasmahyla guttata e Hylodes 

asper somente na faixa de 200 metros e Brachycephalus ephippium ou Psyllophryne didactyla 

só a partir de 200 metros.  

A preservação da qualidade ambiental é importante para a preservação das espécies na APA, 

uma vez que está intimamente associada à manutenção de habitats e de recursos. Portanto, 

alterações adicionais da cobertura original da APA poderão resultar em um decréscimo na 

riqueza local de espécies, causado pela eliminação ou fragmentação de ambientes. Este fato 

é preocupante devido à intensa especulação imobiliária na região. 

Algumas espécies registradas para a área da APA, como Haddadus binotatus e Ischnocnema 

guentheri, são exclusivas de habitats florestados e possuem modos reprodutivos mais 

especializados. Haddadus binotatus apresenta reprodução terrestre, associada à serrapilheira 

em florestas maduras ou secundárias. Possui desenvolvimento direto, a partir de ovos 

terrestres depositados em meio às folhas ou sob troncos caídos (IZECKSOHN e CARVALHO-

E-SILVA 2001). Sua distribuição é registrada desde o sul do Estado da Bahia até o Rio 

Grande do Sul (HEDGES et al. 2008). Já Ischnocnema guentheri é uma espécie de pequeno 

porte distribuída pelos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

na Argentina (HEYER, 1984). A reprodução está associada a cavidades construídas sob a 

serrapilheira em áreas com vegetação conservada ou secundária. Seus ovos têm tamanho 

variado e o desenvolvimento também é direto (LYNN e LUTZ, 1946). 

3.2.2.1.2.2 - Impactos à anurofauna da APAMAN 

Entre as principais ameaças à anurofauna na APA destaca-se a destruição de habitats para a 

construção de condomínios, inclusive em áreas de preservação permanente. A APAMAN está 

localizada na região Sul Fluminense, que sofre com a intensa especulação imobiliária e, 

ainda, com o lançamento de efluentes sem tratamento nos cursos d’água, que alteram a 

qualidade dos ambientes aquáticos, influenciando diretamente no ciclo de vida de muitas 

espécies de anuros. 

3.2.2.1.2.3 Espécies de interesse conservacionista 

Conforme a Lista Brasileira de Anfíbios Ameaçados de Extinção (HADDAD, 2008), a região 

com maior número de espécies ameaçadas é o Sudeste. Segundo as informações levantadas 

na literatura, para a área da APAMAN ocorre uma espécie ameaçada na categoria em perigo 

(EN) (Chiasmocleis carvalhoi); duas espécies quase ameaçadas (NT) (Aplastodiscus eugenioi 
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e Scinax trapicheiroi); e três com dados deficientes (Cycloramphus eleutherodactylus, 

Paratelmatobius gaigeae e Holoaden luederwaldti) (IUCN, 2011). Também é importante 

destacar a existência da espécie endêmica Leptodactylus marambaiae, cuja ocorrência é 

restrita à Restinga da Marambaia. 

3.2.2.1.3 - Herpetofauna (répteis) 

O Brasil ocupa a segunda colocação na relação de países com maior riqueza de espécies de 

répteis. Segundo levantamento coordenado pela Sociedade Brasileira de Herpetologia são 

conhecidas 721 espécies de répteis para o território brasileiro: 36 quelônios, 6 jacarés, 241 

lagartos, 67 anfisbênias e 371 serpentes (SBH, 2010). Apesar de elevados, estes números 

não refletem a real diversidade no Brasil, que ainda conta com um número significativo de 

espécies a serem descritas (ZAHER et al., 2010). 

A diversidade e a distribuição dos répteis do Estado de Rio de Janeiro ainda são mal 

compreendidas e não contam com uma base de dados espaciais que sejam representativos 

para o grupo. Para o estado são registrados cerca de 30 lagartos, 84 serpentes, 7 anfisbênias, 

9 quelônios e apenas 1 jacaré (ROCHA et al., 2004, GOYANNES-ARAÚJO et al., 2006; 

VRCIBRASIC et al., 2006; SILVEIRA e EVERS Jr., 2007; SILVEIRA, 2008, apud SALES E 

SILVA-SOARES, 2010), o que corresponde a cerca de 17% das espécies de répteis 

conhecidas para o Brasil.  

Com objetivo de fornecer subsídios para um melhor conhecimento da riqueza de espécies de 

lagartos e serpentes para a área da APA de Mangaratiba são apresentados os resultados do 

levantamento de dados secundários sobre a ocorrência registrada e potencial das espécies. 

A caracterização da fauna de répteis (serpentes e lagartos) foi realizada a partir da 

compilação de informações em artigos científicos, teses acadêmicas e registros da coleção 

zoológica do Instituto Butantan (para as serpentes). A Coleção Herpetológica "Alphonse 

Richard Hoge" do Butantan é uma coleção de serpentes de representatividade mundial, com 

quase 80 mil exemplares, com ênfase nas serpentes Neotropicais, em especial brasileiras. 

A partir destas informações, foi elaborada uma lista de espécies com ocorrência registrada ou 

potencial para a área da APA de Mangaratiba, sendo considerados aspectos ecológicos, 

habitats preferenciais, variação altitudinal e distribuição de cada táxon.  

O status de conservação das espécies foi avaliado através de quatro listas utilizadas para 

esse fim, recentemente revistas. A versão atual da lista elaborada pela União Internacional 

para a Conservação da Natureza (IUCN, 2010), conhecida como Red List ou Lista Vermelha
7
; 

                                                

7
 Disponível em: <www.redlist.org> 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-130 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestre 

Ameaçadas (Cites)
8
; Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção 

(MACHADO et al., 2008); e a Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado 

do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000). 

3.2.2.1.3.1 - Composição da herpetofauna 

3.2.2.1.3.1.1 Lagartos  

Os inventários de lagartos para a Serra do Mar são raros, ficando seus dados de ocorrência 

restritos às publicações taxonômicas. Os estudos sobre o grupo para o Sul Fluminense estão 

restritos às planícies costeiras e às porções insulares.  

Carvalho e Araújo (2004) afirmam que, provavelmente, a região da Costa Verde (Sul 

Fluminense) abriga cerca de 20 a 25 espécies, riqueza comparável a uma área equivalente de 

Amazônia e Cerrado (COLLI et al., 2002). Para a porção da APA de Mangaratiba inserida na 

Ilha da Marambaia (Baía de Sepetiba - RJ), são conhecidas 12 espécies de lagartos que 

ocupam uma variedade de habitats, como restingas e mata de encostas (CARVALHO et al., 

2007). As restingas, que possuem basicamente áreas de praia, moitas e vegetação arbustiva 

fechada, apresentaram oito espécies de lagartos. Já as áreas de floresta reuniram nove 

espécies, riqueza levemente maior.  

As espécies de lagartos registradas por Carvalho e colaboradores (2007) estão distribuídas 

em sete famílias. Teiidae é a família mais rica, reunindo três espécies; Gekkonidae, Scincidae 

e Tropiduridae são representadas por duas espécies; Gymnophthalmidae, Leiosauridae e 

Polychrotidae por apenas uma. No referido estudo, as espécies reconhecidas como habitat-

especialistas foram Anolis punctatus, Enyalius brasiliensis e Ecpleopus gaudichaudii, 

exclusivamente encontradas em florestas ou capoeiras. As duas espécies endêmicas das 

restingas do Estado do Rio de Janeiro foram Ameivula littoralis (registros apenas nas moitas) 

e Liolaemus lutzae (apenas nas praias voltadas para o oceano). Mabuya macrorhyncha Hoge, 

1947 foi registrada apenas em bromélias da restinga e também pode ser considerada habitat-

especialista. As demais espécies são habitat-generalistas como Ameiva ameiva, observado 

em clareiras, na floresta e capoeiras. O geconídeo Gymnodactylus darwinii foi registrado nos 

habitats de restinga e de floresta, exclusivamente em localidades com maior grau de 

preservação. Já Hemidactylus mabouia, a lagartixa de parede, espécie exótica africana, além 

de utilizar as bromélias da restinga e os ambientes de floresta, pode ser facilmente 

encontrada em habitações humanas. 

                                                

8
 Disponível em: <http://www.cites.org/eng/append /appendices.shtml> 
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A Marambaia comporta espécies de distribuição restrita e sob ameaça de extinção (ROCHA et 

al. 2005; RODRIGUES 2005), como Ameivula littoralis, o lagarto da cauda verde, conhecido 

exclusivamente das moitas de algumas restingas fluminenses (ROCHA et al. 2003), e 

Liolaemus lutzae, a lagartixa da praia, presente em poucas áreas ainda preservadas do 

Estado do Rio de Janeiro e introduzida em Praia das Neves, extremo sul do Espírito Santo 

(SOARES, 2003). A lista com as espécies registradas para a área de inserção da APA de 

Mangaratiba pode ser conferida no Quadro 3.2.2-3 no Anexo 3.2.2. 

3.2.2.1.3.1.2 Serpentes 

A Mata Atlântica na Serra do Mar, mesmo sendo uma região reconhecida como rica 

faunisticamente, com cerca de 80 espécies de serpentes (MARQUES et al., 2004), ainda 

apresenta regiões pouco estudadas como, por exemplo, a região costeira da APA de 

Mangaratiba. 

A partir da análise das informações especializadas, realizada para a caracterização da fauna 

de serpentes, são consideradas com potencial de ocorrência para a APA cerca de 20 

espécies (Quadro 3.2.2-4, Anexo 3.2.2). A compilação das espécies foi baseada, 

principalmente, no estudo realizado por Lamonica (2007) para as comunidades insulares da 

baía de Sepetiba.  

Estudos sobre taxocenoses de serpentes são escassos para a Mata Atlântica e a grande 

maioria dos trabalhos existentes foram realizados apenas para o Estado de São Paulo (SAZIMA 

e HADDAD, 1992; SAZIMA e MANZANI, 1995; MARQUES, 1992; MARQUES e SAZIMA, 

2004). Com o desenvolvimento destes estudos, foram identificadas algumas diferenças na 

composição da fauna de serpentes do alto da serra em relação à planície costeira.  

No estudo realizado por Hartmann (2005), no Parque Estadual da Serra do Mar, foi registrada 

maior riqueza de espécies na altitude (Núcleo Santa Virgínia), fato relacionado pelo autor à 

maior heterogeneidade ambiental. Este mesmo estudo analisou a semelhança entre a fauna 

de serpentes do Núcleo Picinguaba (planície costeira), do Núcleo Santa Virgínia (alto da 

serra) e a taxocenose de serpentes do litoral sul de São Paulo, na Estação Ecológica Juréia-

Itatins (distante cerca de 400 quilômetros das áreas deste estudo). Os resultados encontrados 

indicaram que as diferenças climáticas entre os ambientes do alto da serra e do litoral são 

mais marcantes e podem interferir na presença de algumas espécies. 

3.2.2.1.3.2 - Espécies ameaçadas 

No Brasil, apenas 20 espécies de répteis são reconhecidas oficialmente como ameaçadas de 

extinção e a perda e a degradação de habitats são consideradas as principais causas de 

ameaça (MARTINS e MOLINA, 2008). 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-132 

A lista do Estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000) possui nove espécies de répteis, 

das quais seis encontram-se também na lista brasileira. A APA de Mangaratiba comporta 

espécies de distribuição restrita e sob ameaça de extinção localizadas na restinga da 

Marambaia (ROCHA ET AL. 2005, RODRIGUES, 2005), como Ameivula littoralis, o lagarto da 

cauda azul, conhecido exclusivamente das moitas de algumas restingas fluminenses (ROCHA 

et al. 2003), e Liolaemus lutzae, a lagartixa da praia, presente em poucas áreas ainda 

preservadas do Estado do Rio de Janeiro. 

3.2.2.1.3.3 - Principais ameaças à fauna de répteis 

A perda ou modificação de habitats nativos é a maior fonte global de ameaça à biodiversidade 

(IUCN, 2010). Foram identificadas algumas fontes de ameaça à fauna da APAMAN 

destacando-se, principalmente, a substituição de áreas de mata ciliares por bananais e a 

grande quantidade de focos de incêndios florestais observados para formação de pastagens. 

Algumas pesquisas indicam que a substituição da mata ciliar por bananais pode alterar a 

disponibilidade de presas para a fauna de serpentes. Em um estudo na Mata Atlântica do 

litoral Sul de São Paulo, esta alteração no ambiente provocou a ocorrência de menor 

abundância de serpentes arborícolas do gênero Chironius (MARQUES, 1998; MARQUES e 

SAZIMA, 2004). Essas serpentes, assim como outros répteis arborícolas, parecem depender 

fortemente das condições estruturais da mata original, que inclui grande número de bromélias, 

outras epífitas e lianas (MARQUES, 1998; MARQUES e SAZIMA 2004). Adicionalmente, esta 

alteração pode favorecer outras espécies típicas de ambiente abertos como, por exemplo, 

Bothrops jararaca. 

Outra ameaça à fauna de répteis que deve ser considerada é a presença de estradas. Cobras 

e lagartos frequentemente são atraídos pela temperatura mais elevada do asfalto, em virtude 

da sua propensão à termorregulação, aumentando o risco de morte em consequência disto 

(BERNARDINO e DALRYMPLE, 1992). 

As serpentes são particularmente vulneráveis à mortalidade associada às estradas devido ao 

seu deslocamento lento, somado à morte intencional por seres humanos quando avistadas 

nas rodovias (RUDOLPH et al., 1999) ou na proximidade de habitações. 

3.2.2.1.4 - Avifauna 

O Brasil possui 1.825 espécies de aves, dentre as quais 232 são consideradas endêmicas 

(CBRO, 2009). O Brasil, juntamente com a Colômbia e o Peru, está entre os três países do 

mundo com a maior riqueza de aves. Contudo, é também o primeiro em número de espécies 

globalmente ameaçadas de extinção, com um total de 122 espécies, sendo 23 criticamente 
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ameaçadas, 30 em perigo, 66 vulneráveis, e 93 quase ameaçadas (Bird Life International, 

2007). 

A Mata Atlântica apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com 1.020 

espécies. É um importante centro de endemismo, com 188 espécies endêmicas e 104 

ameaçadas de extinção. Estas espécies encontram-se ameaçadas principalmente pela 

destruição de habitats, pelo comércio ilegal e pela caça seletiva. 

O Estado do Rio de Janeiro é considerado, em âmbito global, como um dos locais prioritários 

para conservação das aves (JENKINS e PIMM, 2006), com cerca de 730 espécies registradas 

(GAGLIARDI, 2008).  

A Serra do Mar é uma importante região biogeográfica e também um dos centros de 

endemismo mais bem definidos para muitos táxons, incluindo aves (CRACRAFT, 1985). A 

notável diversidade da avifauna deve-se, em parte, à existência de um amplo gradiente 

altitudinal que proporciona a existência de diversos micro-habitats, característica encontrada 

para a APA de Mangaratiba. 

Não existem informações compiladas sobre a avifauna da APA especificamente. Para a 

caracterização da avifauna da APA foram analisadas informações secundárias obtidas em 

literatura especializada e relatórios não publicados, tendo sido consideradas informações 

levantadas para áreas adjacentes ou próximas à UC, como a Serra do Mar e a Ilha Grande.  

Com base em consultas a diferentes fontes bibliográficas
9
, foram elencadas espécies de 

ocorrência confirmada e supositiva para a área da APA, procedendo-se com a caracterização 

da avifauna e análise de suas interações ecológicas relevantes. 

3.2.2.1.4.1 - Composição da avifauna 

Baseando-se nos dados disponíveis para áreas adjacentes da Serra do Mar e da Ilha Grande, 

foram registradas e compiladas de fontes secundárias cerca de 230 espécies de aves. A lista 

de espécies elaborada para a Ilha Grande por Alves e Vecchi (2009), a partir de 12 anos de 

estudo, representou cerca de 30% das 730 espécies de aves com ocorrência para o Estado 

do Rio de Janeiro (GAGLIARDI, 2008). 

  

                                                

9
  Birds, Ilha Grande, State of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil – Alves e Vecchi, 2009; Análise dos Padrões de 

Distribuição Geográfica das Aves Endêmicas da Mata Atlântica e a Importância do Corredor da Serra do Mar e 
do Corredor Central para Conservação da Biodiversidade Brasileira; Distribuição das aves ao longo de um 
gradiente altitudinal na Serra do mar do Estado de São Paulo, Brasil – Junior, 2010. 
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Cordeiro (2003) registra para o Corredor da Serra do Mar 173 espécies endêmicas de aves. 

Este número representa 84,4% do total de endêmicas e 25,4% do total das espécies listadas 

para o bioma Mata Atlântica.  

Moraes-Ornellas e Ornellas (2009) realizaram um estudo no vilarejo Goura Vrindávana, 

localidade próxima à APAMAN, para avaliar como o sistema silvibananeiro influencia a 

diversidade de aves. Os autores constataram que este tipo de uso do solo pode propiciar a 

ocorrência de uma fauna que abrange inclusive espécies mais exigentes, como jacu 

(Penelope superciliaris), murucututu (Pulsatrix koeniswaldiana), pica-pau-rei (Campephilus 

robustus) e pimentão (Saltator atricollis). Cabe ressaltar a presença do pichochó (Sporophila 

frontalis), considerado vulnerável à extinção, segundo Ibama (2003).  

Do total de 136 espécies identificadas, cerca de 50% ocorreram em sistemas silvibananeiros. 

Das espécies de aves registradas nos sistemas agroflorestais (SAFs), somente 36,9% 

ocorreram em ambientes antropizados. O resultado encontrado neste estudo, ainda que 

preliminar, pode indicar a relevância ecológica desses ecossistemas, principalmente para a 

área da APA de Mangaratiba que fica na zona de amortecimento do PEC. 

Importante destacar as áreas de refúgio para aves marinhas residentes e migratórias nas 

praias arenosas da Ponta de Pombeba e nas ilhas de Itacuruçá e Jaguanum. Nestas 

localidades foi detectada a presença de 13 espécies de aves associadas a ambientes 

estuarinos e marinhos (COELHO et al., 1991). Existem registros do atobá-marrom (Sula 

leucogaster), do savacu (Nycticorax nycticorax), do gaivotão (Larus dominicanus), do trinta-

réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) e do trinta-réis-de-bico-amarelo (Sterna 

eurygnatha), enquanto a fragata (Fregata magnificens) possui registro apenas para as ilhas de 

Jaguanum e Itacuruçá. O socó-grande (Ardea cocoi), a garça-branca-grande (Casmerodius 

albus) e o trinta-réis-real (Sterna maxima) foram observados somente na Ponta de Pombeba, 

enquanto a saracura-três-potes (Aramides cajanea) esteve presente apenas na Ilha de 

Jaguanum. 

Ainda segundo o mesmo estudo, a garça-branca-pequena (Egretta thula) foi observada em 

Coroa Grande, alimentando-se na lama, enquanto nas ilhas Guaíba e de Jaguanum foi 

observada utilizando os costões rochosos como área de descanso. Os atobás-marrons (Sula 

leucogaster) foram observados pousados nas boias sinalizadoras da entrada do canal de 

acesso ao Porto de Sepetiba, na Ponta da Pombeba e sobrevoando áreas próximas à Ilha da 

Marambaia, tanto indivíduos adultos como jovens. A lista com as espécies que potencialmente 

ocorrem na área da APA de Mangaratiba e seu entorno pode ser conferida no Quadro 

3.2.2-5, no Anexo 3.2.2. 
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Com base nas informações existentes para a área é possível afirmar que as ilhas que 

compõem a APA de Mangaratiba constituem-se em importantes refúgios para aves marinhas 

e estuarinas, residentes e migratórias. 

3.2.2.1.4.2 - Espécies de interesse conservacionista 

As aves cinegéticas, típicas do ambiente de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, tais 

como o mutum (Crax blumenbachii) e o macuco (Tinamus solitarius), sofreram intensa 

pressão de caça e destruição do habitat, sendo consideradas extintas localmente. Aves como 

o apuim-de-cauda-amarela (Touit surdus), o tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus), o 

limpa-folhas-coroado (Phylidor atricapillus) e o surucuá-grande-de-barriga-amarela (Trogon 

viridis) são bons bioindicadores de áreas bem preservadas (STOTZ et al., 1996). Na Ilha da 

Marambaia já foi registrado o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha), também considerado 

por Stotz et al. (1996) como bioindicador de áreas em bom estado de conservação. 

Nas ilhas de Itacuruçá e Jaguanum foi detectada a presença de pelo menos 31 espécies de 

aves florestais e de campo aberto (COELHO et al., 1991), sendo apenas duas delas 

consideradas boas bioindicadoras do domínio da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 

por Stotz et al. (1996), a saber: a rendeira (Manacus manacus) e o tiê-sangue (Ramphocelus 

bresilius). 

Apesar de serem consideradas relativamente pobres em espécies de aves e terem uma taxa 

de endemismo baixa, as restingas são consideradas áreas-tampão e de extensão de 

distribuição para as comunidades de aves das florestas ombrófilas de terras baixas da Mata 

Atlântica, abrigando espécies endêmicas desse domínio tais como o sabiá-da-praia (Mimus 

gilvus antelius), o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), a maria-verdinha (Hemitriccus 

nidipendulus), a saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e o beija-flor-da-praia (Amazilia fimbriata) 

(GONZAGA et al., 2000). Na restinga da Ilha da Marambaia ocorrem espécies de aves como 

o urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura), o sabiá-coleira (Turdus albicollis), o tiê-sangue 

(Ramphocelus bresilius), o sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e o gavião-pombo (Amadonastur 

lacernulatus), estas três últimas espécies, restritas às florestas de baixa altitude da faixa, são 

consideradas boas bioindicadoras de restingas bem preservadas (STOTZ et al., 1996). 

Foram identificadas nove espécies de interesse conservacionista, seja por estarem 

classificadas pelas legislações federal e estadual existentes como ameaçadas (ou quase 

ameaçadas: near-threatened), seja, ainda, por serem citadas em acordos internacionais para 

espécies ameaçadas ou de repressão ao tráfico internacional. São consideradas ameaçadas 

de extinção pelas listas da IUCN e nacional: Tinamus solitarius (VIEILLOT, 1819), 

Amadonastur lacernulatus (TEMMINCK, 1827), Amazona rhodocorytha (SALVADORI, 1890), 

Lipaugus lanioides (LESSON, 1844), Pyroderus scutatus (SHAW, 1792), Procnias nudicollis 
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(VIEILLOT, 1817), Tangara peruviana (DESMAREST, 1806), Sporophila frontalis 

(VERREAUX, 1869) e Sporophila collaris (BODDAERT, 1783). São consideradas como quase 

ameaçadas pela IUCN: Myrmotherula unicolor (MÉNÉTRIÈS, 1835) e Thraupis cyanoptera 

(VIEILLOT, 1817). 

3.2.2.1.4.3 - Espécies de interesse econômico 

Das aves consideradas de interesse econômico (aves de gaiola), destaca-se um grupo de 

aves procuradas pelos traficantes de animais silvestres por apresentar um canto melodioso e 

forte, como o trinca-ferro (Saltator similis), o bigodinho (Sporophila lineola), o canário da terra 

(Sicalis flaveola), o tico-tico (Zonotrichia capensis) e o pintassilgo (Carduelis magellanica). 

Durante vistoria de campo foram observadas, em diferentes regiões, muitas aves presas em 

gaiolas em residências, hábito comum em todas as comunidades visitadas. 

3.2.2.1.4.4 - Principais ameaças à avifauna da APAMAN 

O tráfico juntamente com a perda de habitat são as duas maiores ameaças que a avifauna 

brasileira enfrenta (MARINI e GARCIA 2005). 

A caça clandestina, por exemplo, juntamente com a fragmentação florestal têm um efeito 

decisivo na redução das populações de aves e mamíferos de grande porte (CHIARELLO, 

2000). Segundo Antunes et al. (2007), as espécies cinegéticas (alvos de caça) são Tinamus 

solitarius, Aburria jacutinga e Pyroderus scutatus. 

Estudos de comunidades de aves demonstram que as alterações de habitat atingem as 

diferentes guildas de maneira distinta. Em geral, frugívoros, onívoros e insetívoros sofrem 

declínio na abundância de espécies com o distúrbio, os granívoros tendem a aumentar sua 

riqueza e abundância, enquanto carnívoros e nectarívoros não sofreriam alterações 

significativas (GRAY et al., 2007). 

De forma geral, as aves da Mata Atlântica mais atingidas pela fragmentação e destruição de 

habitats são as espécies restritas às florestas submontanas e de terras baixas. Para as aves 

restritas às terras baixas, o ordenamento do uso do território na região da APAMAN é 

fundamental para sua conservação.  

3.2.2.1.5 - Mastofauna 

Segundo a revisão da Lista Anotada (PAGLIA et al., 2012), ocorrem no Brasil 701 espécies de 

mamíferos, distribuídos em 243 Gêneros, 50 Famílias e 12 Ordens. A Amazônia é o bioma 

com maior diversidade de espécies de mamíferos (399 espécies), seguida da Mata Atlântica 

(298 espécies) e do Cerrado (251 espécies). A Amazônia possui a maior diversidade de 
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morcegos e de primatas, enquanto que a Mata Atlântica é a mais rica em espécies de 

roedores (98 espécies) e o Cerrado possui a maior diversidade de carnívoros (PAGLIA et al., 

2012). 

Segundo os mesmos autores, pouco mais de 30% dos mamíferos registrados para a Mata 

Atlântica são considerados endêmicos (90 espécies) (PAGLIA et al., 2012). Devido à alta 

diversidade do bioma, ao grau elevado de endemismo e ao alto grau de ameaça de 

mamíferos, a Mata Atlântica é considerada como um hotspot para a conservação da 

biodiversidade (MYERS et al. 2000) e patrimônio da humanidade pela Unesco. 

Do ponto de vista filogeográfico, o bioma é composto por dois componentes faunísticos 

historicamente distintos associados a duas áreas biogeográficas definidas, uma ao norte e 

outra ao sul do bioma (COSTA, 2003). A partir da análise de parcimônia, são definidas três 

áreas de endemismo para pequenos mamíferos não voadores na Mata Atlântica, a região da 

Serra da Mantiqueira, a da costa Sudeste e a de Pernambuco (COSTA et al. 2000).  

Para esta caracterização foram consideradas as informações levantadas por: Pêssoa et al. 

(2009) para elaboração do Checklist da Reserva Rio das Pedras; Marques (2004) para o 

Diagnóstico das populações de aves e mamíferos cinegéticos do Parque Estadual da Serra do 

mar, SP (2004); Leopoldo (2010) sobre a Composição da comunidade de mamíferos de médio 

e grande porte da Serra da Bocaina, RJ/SP; Bolzan et al. (2010) Morcegos da Região da 

Costa Verde e adjacências, Litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. 

3.2.2.1.5.1 - Composição da mastofauna 

Para o Sul Fluminense, Pereira et al. (2001) compilaram registros de mamíferos terrestres dos 

municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, incluindo quatro ilhas, onde são listadas 

43 espécies de mamíferos não voadores. Com base em espécimes depositados no Museu 

Nacional entre 1941 e 1949, Vaz (2005) publicou uma lista de mamíferos não voadores para 

Pedra Branca, município de Paraty, registrando a ocorrência de espécies endêmicas da Mata 

Atlântica, bem como ameaçadas para o Estado do Rio de Janeiro. Cunha e Rajão (2007) 

utilizaram métodos diversos de amostragem e entrevistas com moradores para um 

levantamento de aves e mamíferos em Bracuí, Angra dos Reis, registrando 26 espécies de 

mamíferos não voadores. 

Recentemente, Delciellos e colaboradores (2012) registraram a ocorrência de 48 espécies de 

mamíferos pertencentes a nove ordens para a área do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

(PNSB). Além do registro das espécies, este estudo analisou a abundância relativa entre as 

espécies e os sites amostrados. 
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No Plano de Manejo do PNSB (IBAMA, 2001) e no Plano de Manejo do PESM (Plano de 

Manejo, IF, 2010) foram listadas 41 espécies de mamíferos. No entanto, é importante 

ressaltar que algumas espécies não deveriam estar presentes nesses documentos. 

Leopardus geoffroyi jamais poderia ocorrer na área, pois no Brasil está restrita ao Rio Grande 

do Sul (OLIVEIRA e CASSARO, 2005; MACHADO et al., 2008), enquanto Pteronura 

brasiliensis provavelmente já está extinta na região. As restantes ou não apresentam 

distribuição para a área, ou não são características de ambientes florestais (EMMONS e 

FEER 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999). A partir destas informações é possível admitir 

a potencial ocorrência na APAMAN de 51 espécies de mamíferos (35 espécies de mamíferos 

de médio e grande porte). 

Ocorrência potencial, pois não há dados compilados sobre a mastofauna que ocorre na área 

da APAMAN. No entanto, apesar da ausência de informações para a maioria dos grupos, a 

região de inserção da APA de Mangaratiba compreende os inventários mais ricos em relação 

à quiropterofauna, o que demonstra a importância de grandes áreas preservadas na 

conservação dos morcegos (BOLZAN et al. 2010). A listagem preliminar das espécies de 

mamíferos com ocorrência potencial na APAMAN, com seu status de ameaça, está 

apresentada no Quadro 3.2.2-6 (Anexo 3.2.2). 

Pessôa et al. (2009) registraram 23 espécies de mamíferos (não voadores) para a área da 

Reserva Rio das Pedras (inserida dentro da APAMAN). As espécies registradas neste estudo 

pertenciam às ordens: Didelphimorphia (6), Pilosa (1), Carnivora (3), Primates (2), Rodentia 

(10) e Lagomorpha (1). Este total de espécies representa 13,1% das espécies de mamíferos 

terrestres registrados para o Estado do Rio de Janeiro. Entre as espécies registradas no 

citado estudo, destacam-se as endêmicas do bioma Mata Atlântica: Didelphis aurita, 

Marmosops incanus, Philander frenatus, Oxymycterus dasytrichus e Trinomys dimidiatus. 

Os mamíferos são os componentes da fauna na Mata Atlântica que mais sofreram com os 

desmatamentos e a caça, verificando-se o desaparecimento total de algumas espécies em 

certos locais. Dentre as espécies que compõem a mastofauna, merecem destaque aquelas 

que são alvo de caça, como é o caso da paca (Cuniculus paca). É possível admitir, a partir 

das informações coletadas em campo, que a prática desta atividade ocorre de maneira 

generalizada, principalmente por meio das trilhas mais próximas das comunidades localizadas 

no entorno da UC.  

Segundo os entrevistados em campo, no período de setembro a março a caça é praticada 

com menor intensidade pelos “moradores residentes” devido à época reprodutiva dos animais, 

pois a maioria dos animais silvestres está em atividade reprodutiva ou com os filhotes recém-

nascidos. No entanto, caçadores de diferentes localidades continuam a caçar durante o 
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período reprodutivo com objetivo de vender como carne de caça nos centros urbanos 

próximos.  

Não há dados sobre a abundância da grande maioria das espécies de mamíferos nas UCs da 

Mata atlântica do Sudeste. As únicas informações disponíveis são principalmente as listas 

elaboradas, na maioria dos casos, a partir de levantamentos indiretos. Desta forma, são 

escassas as informações sobre a efetividade das UCs na proteção destas espécies. 

Em relação à fauna de quirópteros, são registradas para a região da Reserva Rio das Pedras 

(Club Med) inserida na região da APAMAN cerca de 30 espécies, pertencentes a seis 

famílias: Emballonuridae (uma espécie), Noctilionidae (1 espécie), Phyllostomidae (23 

espécies), Thyropteridae (1 espécie), Vespertilionidae (2 espécies) e Molossidae (2 espécies). 

A riqueza encontrada na área pode estar relacionada com a integridade dos fragmentos 

florestais existentes, pois estes são considerados os taxa mais sensíveis às modificações da 

vegetação. A porção da APAMAN contida na região da Marambaia está atualmente 

representada por 36 espécies de morcegos, equiparando-se à da Ilha Grande, cuja extensão 

territorial é muito maior (ESBÉRARD et al., 2006). 

Apesar da integridade de fragmentos florestais, algumas regiões da APA apresentam 

características totalmente modificadas, com alto grau de intervenção antrópica, onde apenas 

poucas espécies ocorrem, como por exemplo o gambá-de-orelhas-pretas (Didelphis aurita) 

(JANSEN et al., 1994), espécie sinantrópica encontrada na Ilha de Jaguanum. Nos pequenos 

remanescentes locais existentes ainda são encontrados pequenos mamíferos, como o tatu-

galinha (Dasypus novemcinctus), o furão (Gallicti ssp), o mão-pelada (Procyon cancrivorous) e 

o ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) (ROCHA et al., 2004). 

3.2.2.1.5.2 - Espécies de interesse conservacionista 

A região litorânea do sul do Estado do Rio de Janeiro apresenta grande relevância para a 

conservação da diversidade de morcegos. As espécies P. recifinus e L. bokermanniisão, 

classificadas como ameaçadas de extinção em âmbito nacional (CHIARELLO et al. 2008), 

localmente foram consideradas como abundante e comum, respectivamente (BOLZAN et al., 

2010).  

Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto e Taddei, 1978 

Considerada vulnerável à extinção no Brasil (MACHADO et al. 2005), além de estar presente 

nas listas regionais de espécies ameaçadas do Rio de Janeiro (BERGALLO et al. 2000) e de 

Minas Gerais (COPAM, 2008). Abriga-se em pequenas grutas e em construções 

abandonadas, onde forma colônias com dois a dez indivíduos. É um importante polinizador de 

certas espécies de bromélias, particularmente as do gênero Encholirium, das quais parece ser 
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visitante exclusivo (SAZIMA et al., 1989), sendo também registrado como polinizador da unha-

de-vaca (Bauhinia rufa). É considerada ameaçada de extinção por possuir populações 

pequenas e isoladas, além de apresentar distribuição restrita e sofrer com a rápida destruição 

de seus habitats (BERGALLO et al. 2000; MACHADO et al. 2005).  

Segundo Aguiar e Taddei (1998 a,b), o plano de ação para a conservação desta espécie tem 

como principais medidas sugeridas: (1) localização e proteção das populações 

remanescentes, (2) a pesquisa sobre sua biologia e status de conservação e (3) o aumento da 

fiscalização nas unidades de conservação que tiverem ocorrência dessa espécie.  

Platyrrhinus recifinus (THOMAS, 1901)  

Espécie considerada ameaçada de extinção no Brasil (MMA, IN 03/03) e vulnerável (VU) para 

o Estado do Rio de Janeiro. Dados sobre a biologia de P. recifinus são escassos e se 

resumem às informações sobre o consumo de frutos de embaúba (Cecropia sp.) e de figueira 

(Ficus sp.). Platyrrhinus recifinus é considerada como uma espécie indicada para campanhas 

de divulgação de informações sobre o funcionamento e equilíbrio de ecossistemas e de uma 

imagem mais adequada dos morcegos, por seus hábitos, status e por seu aspecto 

particularmente atrativo. 

Myotis ruber (GEOFFROY, 1806) 

Espécie considerada ameaçada de extinção no Brasil (MMA, IN 03/03) e vulnerável (VU) no 

Estado do Rio de Janeiro. Alimenta-se exclusivamente de insetos e mostra ser muito exigente 

quanto às qualidades de seu habitat. 

Kannabateomys amblyonyx  

Espécie endêmica, considerada vulnerável no estado do Rio de Janeiro. É especialista 

exclusiva de bambus, alimentando-se de ramos, caules e folhas. A espécie apresenta 

comportamentos territorialistas, como alarme de vocalização, áreas de vida exclusivas e áreas 

de descanso próximas à borda da área de vida (STALLINGS et al. 1994 apud ROSSI, 2011). 

3.2.2.1.5.3 - Principais ameaças à mastofauna na APAMAN 

As principais ameaças à mastofauna na área da APAMAN estão relacionadas à crescente 

especulação imobiliária próxima aos grandes centros, à expansão urbana não planejada, à 

pavimentação de estradas já existentes e à abertura de novas vias de acesso local. Pode-se 

citar também o turismo desordenado, o uso inadequado do solo, o desenvolvimento do cultivo 

da banana, o desmatamento e o corte seletivo, com destaque para a destruição total ou 

parcial das matas de galeria e capões de mata, ambientes-chave na manutenção da 

diversidade de mamíferos.  
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Os mamíferos são os componentes da fauna na Mata Atlântica que mais sofrem com a prática 

da caça, verificando-se o desaparecimento total de algumas espécies em muitas áreas. 

Evidências de atividades de caça são constantemente encontradas na região da APAMAN, 

como jiraus e armadilhas. Outra fonte de ameaça a ser considerada é a ocorrência de 

mamíferos domésticos, como cachorros e gatos. Existem diversos estudos que comprovam os 

impactos causados pela presença dos animais domésticos na fauna silvestre.  

Para os quirópteros, além das ameaças supracitadas, é importante destacar o extermínio 

constante de espécimes pela população, tendo em vista sua associação com o vírus da raiva. 

3.2.2.2 - Considerações e recomendações sobre a fauna da APAMAN 

Como considerações finais, podemos sistematizar os principais impactos a que a fauna da 

APA está sujeita, sugerindo diferentes abordagens de mitigação: 

 Substituição de áreas de mata ciliares por bananais - análise e recomposição de 

áreas estratégicas (cotas altas) e prioritárias para a conservação da fauna.  

 Ocorrência de incêndios florestais - manejo efetivo das queimadas/orientação para 

os agropecuaristas e população local.    

 Falta de informações sobre a atividade pesqueira – desenvolvimento de programas 

de monitoramento e caracterização da atividade. 

 Presença de estradas - desenvolvimento de programas de monitoramento de fauna e a 

implementação de medidas de manejo (projetos DNIT) e programas com objetivo de 

minimizar os acidentes com a fauna. 

 Tráfico de espécies – aumentar a fiscalização e a informação da população sobre a 

importância das espécies para a preservação dos ecossistemas e para a manutenção 

da atividade turística.  

 Incidentes ofídicos (morte de serpentes a partir de incidentes com humanos) – 

desenvolvimento de programas de orientação para as comunidades e de monitoramento 

de herpetofauna – necessidade de conhecer períodos críticos para reprodução e 

biologia das espécies e dessa forma implementar o manejo a fim de evitar os locais e 

períodos de maior chance de encontros e incidentes.  

 Caça – desenvolvimento de programa para caracterizar a atividade, quais as principais 

espécies exploradas, estimativa de biomassa (kg) etc. Orientar com informações sobre 

a legislação e a proibição da caça de animais silvestres. Desenvolver programa de 

fiscalização e coibição da atividade.    
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 Colisão com cabos das linhas de transmissão - identificar os locais de maior 

possibilidade de acidentes com a fauna alada por motivo de colisão com os cabos 

transmissores. Recomenda-se definir pontos prioritários para a instalação de 

sinalizadores para pássaros. 

De forma geral, recomenda-se o desenvolvimento de estudos taxonômicos associados ao 

estabelecimento de um programa de inventários, de curto e longo prazo, e o incentivo à 

formação e aumento de coleções científicas regionais, instrumentos essenciais para o 

desenvolvimento de estudos sobre a biodiversidade.  

Recomenda-se também o desenvolvimento de estratégias para disciplinar as ameaças e 

conflitos atuais e futuros, focando em atividades relacionadas com o ordenamento do turismo 

recreativo, ordenamento do uso do solo e o desenvolvimento de atividades em parceria com 

todos os stakeholders para geração de renda de modo sustentável. Para que benefícios 

socioeconômicos sejam gerados é necessário que aconteça o aporte de investimentos 

fundamentais à consolidação da APAMAN, para que a área possa estar apta a receber 

visitantes. 

A disponibilidade adequada de pessoal é imprescindível para dar efetividade à gestão da APA 

de Mangaratiba, não podendo ser suprida apenas por artifícios como a adoção de estratégias 

de gestão integrada, de sensoriamento remoto ou outros meios.  

O desenvolvimento econômico da região Sul Fluminense deve ser estrategicamente 

conciliado à conservação ambiental, por meio de um modelo em que economia e natureza 

sejam tratados como elementos complementares, promovendo o desenvolvimento sustentável 

e socialmente justo. Conservar a biodiversidade garante não apenas mais crescimento, mas, 

principalmente, melhor crescimento (MEDEIROS et al., 2011). 
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3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM – FATORES HISTÓRICOS 

3.3.1 - Sítios Históricos 

O patrimônio histórico do município de Mangaratiba é apresentado neste estudo em forma de 

quadros, que sintetizam a relação dos bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) e Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac/RJ), e que 

compõem o patrimônio histórico e arqueológico ali localizado. O levantamento tem como 

objetivo subsidiar o zoneamento das áreas onde estes sítios se localizam, assim como a 

definição de políticas de conservação.  

O Quadro 3.3.1-1 (Anexo 3.3-1) apresenta os bens tombados pelo Iphan, explicitando sua 

localização e algumas de suas características. O Quadro 3.3.1-2 apresenta as informações 

relacionadas ao patrimônio arqueológico tombado por essa mesma instituição. É importante 

mencionar o tombamento do sítio urbano de Angra dos Reis pelo Iphan, e da Mata Atlântica 

inserida nos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Rio Claro pelo Inepac/RJ. 

3.3.1.1 - RJ-149: de Estrada Imperial a Estrada-Parque 

A Estrada Imperial, que entrecorta as áreas da APAMAN, configura-se como um importante 

alvo de investimentos voltados à conservação do patrimônio arqueológico da região. Parte 

significativa da colonização do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil está “escrita” nos 

percursos das antigas estradas de penetração ao interior do território fluminense
1
.  

Considerada a primeira estrada de rodagem do país, na verdade um antigo caminho de mulas 

e tropeiros, sua construção foi autorizada pelo Governo da Província, por meio da Lei nº 537 

de 1850. O objetivo era possibilitar o escoamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba 

para o porto de Mangaratiba pela Serra do Piloto, em especial das fazendas do Comendador 

Joaquim Souza Breves, assim como viabilizar o contrabando de negros escravizados. 

A estrada teve sua construção concluída em 1856 e o intenso movimento diário em seus 

cerca de 40 km denota grande troca comercial e social entre as cidades por onde passava. 

Nela foram instaladas, ainda no século XIX, diversas melhorias de infraestruturas para 

atender as necessidades dos viajantes e suas mercadorias, tais como entrepostos comerciais, 

hospedagem dos fazendeiros, residências, armazéns e trapiches, com linhas arquitetônicas 

simples, típicas do período colonial, mas que marcam a paisagem cultural, remetendo aos 

áureos tempos do ciclo cafeeiro na região.  

                                                

1
 NOVAES, A. Os Caminhos Antigos do Território Fluminense. (200?) Disponível em: 
http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/sistema/wp-content/uploads/2008/06/oscaminhosantigos.pdf 
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Foram construídas obras de arte, ainda presentes, como o Bebedouro (Figura 3.3.1-1), na 

localidade de Barreira, na Serra do Piloto, e a Ponte Bela, no município de Rio Claro. Por ela 

transitaram 2 milhões de arrobas de café, de procedência fluminense, paulista e mineira. 

O asfaltamento da estrada, termo genérico para designar a implantação da pavimentação 

asfáltica, contenção de taludes, pontes e viadutos, drenagem, terraplanagem e sinalização, foi 

lançado em edital no ano de 2009 e as obras estavam em fase de conclusão em junho de 

2012.  

O interesse do Governo do Estado do Rio de Janeiro em transformar a Estrada Imperial em 

Estrada-Parque mistura interesses conservacionistas e de viabilização do aumento do 

trânsito, com a imposição de medidas mitigadoras em unidade de conservação. O Decreto 

Estadual nº 40.979/2007, que define os parâmetros para o estabelecimento de Estradas-

Parque no estado, define, em seu art. 2º, que é considerada estrada-parque  

toda via automotiva que, inserida no todo ou em parte em unidade de 

conservação da natureza, possua características que compatibilizem sua 

utilização com a preservação dos ecossistemas locais, a valorização da 

paisagem e dos valores culturais [...] educação ambiental [...] turismo 

consciente [...], o lazer e o desenvolvimento socioeconômico da região em 

que está inserida.  

Mais adiante, no art. 3º, decreta que à instalação da estrada-parque deve ser precedido o 

inventário prévio dos atributos naturais, paisagísticos, históricos, culturais, recreativos e 

arqueológicos da região por onde passe. O art. 5º descreve as características estruturantes 

dessas estradas, entre elas a compatibilização das necessidades de tráfego às 

especificidades físicas locais. Este último artigo indica a funcionalidade que reside na 

implantação desse tipo de estrada, normalmente instalada sobre antigos leitos de rodovias.  

Muito importante para a população regional foi a possibilidade da realização de atividades de 

arqueologia a fim de que fosse iniciado o levantamento arqueológico de catalogação e 

preservação de seu extenso patrimônio histórico, a cargo do Instituto de Arqueologia 

Brasileira (IAB). 

Foram encontradas ruínas de antigas construções (sedes de fazendas), assim como vários 

caminhos e estradas de ligação entre estas que contemplam áreas de interesse histórico, 

além de muretas, pontes, bebedouros e sarjetas de pedras construídas há mais de 160 anos. 

A Estrada Imperial, suas ruínas e feições do passado são testemunho de uma parte 

importante da história econômica da região que remete, por sua vez, à maneira como se deu 

o seu processo de ocupação e às dinâmicas de uso do solo ao longo do tempo.  
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Figura 3.3.1-1 - Bebedouro em pedra de cantaria na  
estrada Imperial, Serra do Piloto 

3.3.2 - Ocorrência de fogo e fenômenos naturais excepcionais 

Os fenômenos naturais excepcionais fazem parte da natureza dinâmica da formação e 

evolução do planeta e, consequentemente, do funcionamento dos sistemas ecológicos. Do 

ponto de vista social, eventos naturais extremos são caracterizados como aqueles que 

provocam óbitos, danos pessoais e prejuízos materiais e infraestruturais de grande 

magnitude. Tais eventos configuram-se como pouco previsíveis quanto à sua frequência de 

ocorrência e intensidade, e por isso são considerados excepcionais.   

Em uma perspectiva territorial, alguns fatores como a falta de planejamento do uso e 

ocupação do espaço, as altas taxas de desmatamento, as condicionantes geológico-

geomorfológicas, as mudanças climáticas, chegando até a escala das intervenções pontuais, 

como as deficiências nas obras de drenagem, dentre outros fatores, tornam o ambiente mais 

sensível e propenso à ocorrência de eventos naturais extremos, associados a chuvas 

intensas, a movimentos de massa ou a incêndios. 

3.3.2.1 - Índices e potencial de ocorrência de incêndios 

3.3.2.1.1 - Plano integrado de prevenção e combate a incêndios florestais 

Os incêndios florestais são um dos principais causadores de perda de cobertura florestal em 

todo o país e, numa primeira aproximação, pode se dizer que os fatores climáticos (umidade, 

déficit hídrico, insolação e temperatura) somados as características geomorfológicas e de uso 

do solo contribuem de maneira significativa para o potencial de ocorrência. 

A Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e a Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil 

(Sesdec), preocupadas com esta questão, instituíram o Plano de Prevenção e Controle de 
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Incêndios Florestais no Estado do Rio de Janeiro, visando a redução de danos ao ambiente 

natural, sobretudo nas unidades de conservação, como também ao patrimônio público e 

privado. O Centro Integrado de Gerenciamento de Incêndios Florestais, resultado do convênio 

entre as secretarias citadas, é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (CBMERJ) e INEA. É responsável pela coordenação das ações de caráter 

emergencial em casos de ocorrência de incêndios florestais críticos (situações de crise) e das 

ações preventivas de curto, médio e longo prazos. 

O nível de ocorrência de incêndios na vegetação é medido pelo Índice de Risco de Incêndios 

Florestais (IRI), calculado a partir de variáveis meteorológicas associadas a incêndios 

(umidade, temperatura, e precipitação), permitindo um melhor gerenciamento e 

espacialização desses dados. Esse índice, que é monitorado e divulgado diariamente para 

todas as regiões do estado e especialmente para as áreas do entorno das UCs, é dividido em 

três níveis (baixo, médio e alto) que estabelecem o grau de probabilidade de início e de 

velocidade de propagação do fogo, conforme os seguintes critérios: 

 índice de risco baixo: propagação lenta a partir de amontoados de resíduos, 

acampamentos e de outros focos internos; 

 índice de risco médio: os incêndios têm início com frequência devido ao arremesso de 

fósforos ou fagulhas, tendendo a propagar-se mais rapidamente de acordo com o 

aumento de tamanho do foco; 

 índice de risco alto: o fogo inicia-se rapidamente em virtude de fósforos, fogueiras etc., 

com velocidade de propagação muito rápida e de difícil domínio.  

A divulgação do índice é uma das estratégias de prevenção e combate durante os períodos 

de estiagem e seu monitoramento determina o grau de prontidão das equipes de prevenção e 

controle de incêndios do Corpo de Bombeiros, Ibama e INEA. A APAMAN, com grande parte 

de sua área sobreposta ao Parque Estadual Cunhambebe, tem durante a época chuvosa 

(novembro a abril) um índice de risco de incêndio baixo. Por outro lado, durante a época seca, 

de maio a agosto, este índice sobe para baixo/médio.  

Outro índice, também produzido e publicado pelo INEA (2011) é o de Susceptibilidade Natural 

à Ocorrência de Incêndios, obtido a partir dos mapas de uso e cobertura do solo, de 

geomorfologia e de variáveis climáticas, validados a partir de uma série de dados 

correspondentes às ocorrências de incêndios registradas pelo INEA no período de 2004 a 

2009. Para a estruturação desse índice são utilizadas informações de combustibilidade, déficit 

hídrico, insolação, geomorfologia e uso do solo.  
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As áreas são agrupadas em quatro classes (INEA, 2010): 

 alta suscetibilidade: as áreas com alta combustibilidade, alta incidência de radiação 

solar, forma de encosta de dispersão e com registro de déficit hídrico; 

 média suscetibilidade: as áreas com combustibilidade média, média incidência de 

radiação solar, sem geometria definida e com valores médios de balanço hídrico; 

 baixa suscetibilidade: as áreas com baixa combustibilidade, baixa incidência de 

radiação solar, forma de encosta de acúmulo e com registro de excedente hídrico; 

 sem risco: área sem material de combustão, não são suscetíveis à ocorrência de 

incêndios. 

Sua função é indicar as áreas com maior ou menor possibilidade de ocorrência de fogo, 

auxiliar o órgão ambiental na adoção da melhor estratégia de combate e prevenção de 

desastres e contribuir para o monitoramento ambiental das UCs no Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo INEA (2011, p.115), em escala mais geral, a região hidrográfica em que a APAMAN 

está inserida foi mapeada e analisada da seguinte maneira quanto à susceptibilidade à 

ocorrência de incêndios: 

 RH II - Guandu – o alto índice de urbanização e as pastagens consolidadas aumentam 

consideravelmente a possibilidade de ocorrência de incêndios.  

Nessa RH, no entorno da APAMAN há uma variação de média a alta susceptibilidade. 

3.3.2.1.2 - Susceptibilidade à ocorrência de incêndios 

Os locais mais susceptíveis à ocorrência de incêndios na área de entorno imediato da 

APAMAN (Figura 3.3.2-1) são os encontrados na porção norte da UC. Trata-se da região 

onde se localizam extensas áreas de pastagens, com aplicação de técnicas de manejo do 

fogo em região de clima com período de seca bem marcado. Tais áreas merecem maior 

atenção à prevenção de ocorrência de incêndios. 

Os pontos de maior susceptibilidade (representados pela cor vermelha) praticamente 

coincidem com as áreas onde predominam áreas de pastagens, que originalmente eram 

cobertas com floresta estacional semidecidual. As respostas dos efeitos de borda gerados 

pela fragmentação florestal, representados, por exemplo, pelo aumento da temperatura e 

redução da umidade do solo, contribuem para que essas áreas tenham maior fragilidade à 

ocorrência de incêndios.  
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Além dessas áreas externas, observa-se também uma alta susceptibilidade a incêndios em 

pequenas porções da área da APA situadas na subida da Serra do Piloto e Vale do Sahy, 

reflexo do manejo agrícola e pastagens degradadas.  

 

Figura 3.3.2-1 - Mapa de susceptibilidade natural à ocorrência de incêndios  
na APAMAN e seu entorno  

Fonte: adaptado de INEA (2011) 

No entorno da porção norte da APAMAN as florestas foram substituídas por pastos, que 

dominam a maior parte das terras, ou por áreas agrícolas. Os pastos e a agricultura tomam 

grande parte do terço médio-inferior das encostas mais altas e íngremes, além de estarem 

presentes nos morrotes, dominando esse compartimento do relevo. É muito comum no 

manejo pastoril e agrícola o uso do fogo para a limpeza dos terrenos e a renovação do capim, 

o que induz a acidentes e à degradação das matas em contato com os pastos. 

Sobretudo durante o inverno, podem ocorrer incêndios derivados do descontrole da queima 

do lixo, trazendo um risco considerável para a APAMAN.  

Entre as linhas de ação da gestão da UC para redução do potencial de incêndios está o 

trabalho educativo dirigido à população, a fiscalização constante nas propriedades do entorno 

imediato e o estabelecimento de um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos com 

secretarias municipais e associações de moradores. Além disso, deve se ter atenção às 

ações de indução à ocorrência de incêndios pelos visitantes da APA, por meio de fogueiras e 
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práticas religiosas, por exemplo. A proximidade da UC com estradas, como a BR-101, a RJ-

149, dentre outras estradas vicinais, pode aumentar a probabilidade de ocorrência de fogo.  

Outra linha de ação prevista para a UC é a emissão de atos administrativos. A notificação tem 

sido utilizada como principal ato administrativo. Por meio dela, o agente ambiental solicita 

providências que deverão ser adotadas pelo notificado (ex: juntada de documentação, adoção 

de medidas para mitigação do dano causado, dentre outras) e/ou orienta sobre a legislação 

ambiental vigente.  

Finalmente, deve ser aplicado o plano operativo de prevenção e combate a incêndios 

florestais, previsto nos programas de manejo do Módulo 5 deste plano de manejo. 

3.3.2.2 - Outros fenômenos naturais excepcionais 

3.3.2.2.1 - Chuvas extremas 

É notório que os movimentos de massa, como deslizamentos de taludes e quedas de blocos 

de grandes proporções, são os principais fenômenos naturais extremos que se configuram 

como processos modificadores do relevo. Tais fenômenos, embora considerados 

excepcionais, ocorrem com certa frequência e estão diretamente associados aos altos índices 

pluviométricos (chuvas intensas/fortes ou violentas/muito fortes).  

Os condicionantes físicos ― o choque entre as massas de ar e a barreira orográfica da Serra 

do Mar ― e os padrões de ocupação do território e do uso do solo propiciam a ampliação dos 

efeitos desses fenômenos, trazendo riscos para as populações e danos materiais. 

A determinação de um evento de chuva como extremo é feita através da correspondência 

entre os valores de precipitação em um determinado intervalo de tempo, normalmente de 60 

minutos. O Quadro 3.3.2-1 indica as faixas de intensidade (expressa pela taxa de 

precipitação), e a quantidade de precipitação em mm/h.  

Quadro 3.3.2-1 - Intensidade da precipitação  

Intensidade Quantidade (mm/h) 

Chuvisco ou chuva muito fraca 0,1 a 1,0 

Chuva fraca 1,1 a 5,0 

Chuva moderada 5,1 a 25,0 

Chuva forte 25,1 a 50,0 

Chuva muito forte > 50 

Fonte: Simerj, 2012 

Quando da previsão de ocorrência de chuvas com intensidade forte, o sistema de alerta de 

cheias do INEA é ativado para que possam ser tomadas medidas preventivas ou 

emergenciais. 
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Como exemplo recente de evento extremo de precipitação, pode-se citar as fortes chuvas 

ocorridas em Angra dos Reis na virada de dezembro para janeiro (2009/2010), causando 

inúmeros movimentos de massas, além da destruição de parte da infraestrutura da cidade e 

grande número de óbitos. Em casos como esse, é importante levar em consideração também 

a quantidade de chuvas de menor intensidade que já vinham ocorrendo na região durante o 

mês de dezembro. A chuva acumulada em um mês é importante para analisar o teor de 

umidade no solo (umidade antecedente), e a capacidade de infiltração necessária para 

ocorrer ruptura no solo, obtendo assim o risco preliminar de deslizamento de terras (DRM, 

2012). 

3.3.2.2.2 - Movimentos de massa 

Os vários tipos de movimento de massa são eventos resultantes, principalmente, da atuação 

gravitacional. De acordo com Guimarães et al. (2008), os diferentes tipos de movimentos de 

massa dependem das condições geológicas; tipo dos materiais; declividade, orientação e 

forma da vertente; área de contribuição; regime das águas superficiais e subsuperficiais; 

intensidade e distribuição das precipitações. 

São recorrentes no PEC e seu entorno os movimentos de massa associados ao recuo de 

cortes em estradas, principalmente as RJ-149 e a BR-101. Em diversas situações surgem 

riscos de queda de blocos e movimentos de massa, seja nas encostas do Domínio 

Montanhoso ou nas Escarpas Serranas. A grande amplitude de relevo e a declividade 

acentuada das encostas fazem com que os escorregamentos tomem grandes dimensões. Por 

conta disso, observa-se, principalmente no trajeto da RJ-149, uma série de obras de 

contenção de encostas construídas com diferentes técnicas, conforme ilustram a Figura 

3.3.2-2, Figura 3.3.2-3 e Figura 3.3.2-4. 

No geral, os movimentos de massa encontrados nessa região estão associados a fortes 

eventos pluviométricos, sendo provocados pelo processo de saturação e perda da resistência 

do solo. Como mostra a Figura 3.3.2-5, durante campanha de campo da equipe técnica do 

meio físico, no dia 10 de janeiro de 2012 ocorreu uma forte chuva na região. Foi 

testemunhado um escorregamento de talude com queda de blocos na rodovia BR-101, 

próximo à Monsuaba (Angra dos Reis). 

Na Figura 3.3.2-6 é possível visualizar a intensidade da chuva pelo nível de subida da vazão 

do rio do Saco. Observa-se como o rio está alto quase atingindo a ponte, com água barrenta e 

forte correnteza. Em dias sem chuva esse rio é bem mais raso, possui uma vazão muito 

menor e uma água mais clara. 
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Figura 3.3.2-2 - Escorregamento planar na Serra do 
Piloto, com construção de muro de gabião para 

conter o movimento de massa (UTM 
601764/7475290) 

Figura 3.3.2-3 - Talude com implantação de 
geotêxtil e tela com tirantes para conter novos 

processos de deslizamento da encosta na RJ-149 

 

 

Figura 3.3.2-4 - Tela de proteção sendo implantada  
na RJ-149, Serra do Piloto 
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Figura 3.3.2-5 - Fotografias ilustrando a forte chuva ocorrida no dia 10 de janeiro de 2012 na região e o 
movimento de massa com queda de blocos associado ocorrido na BR-101, próximo de Monsuaba (Angra 

dos Reis) 

  

Figura 3.3.2-6 - Aspecto do rio do Saco logo após chuva de forte intensidade ocorrida  
no dia 10 de janeiro de 2012 

 

O Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM), por meio do Núcleo de 

Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), tem desenvolvido diversas ações na área 

de risco geológico nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo o programa de 
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mapeamento de risco iminente associado a escorregamentos. O objetivo do programa é rever 

o conhecimento adquirido em planos e projetos estaduais e municipais efetivos de redução do 

risco de desastres associados a escorregamentos. 

Segundo esse mapeamento, há, no município de Mangaratiba, 104 setores de risco iminente. 

Apesar da proximidade destes com a APA, apenas seis destes setores encontram-se dentro 

da UC, todos próximos à BR-101. O Quadro 3.3.2-2 apresenta as coordenadas dos setores 

em questão. 

Quadro 3.3.2-2 - Setores de risco iminente no interior da APAMAN 

Ponto 
(DRM) 

Bairro 
Identificação 

do ponto 

Casas 
sob 

risco 

Pessoas 
sob risco 

Coord. E Coord. N 

34 Acampamento RJ-014 0 0 599590 7463396 

39 Praia Grande Rio – Santos 0 0 606569 7464435 

51 Cachoeira 1 
Rua da 

Cachoeira 1, 
nº 22 

4 12 607441 7465426 

90 Sahy Rio – Santos 0 0 600965 7463259 

91 Sahy Rio – Santos 0 0 601190 7463046 

99 
Morro Santo 

Antônio 
Av. Litorânea 1 4 598257 7459768 

Fonte: adaptado do projeto de Cartografia de Riscos a Escorregamentos em Encostas nos Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro (DRM, 2010) 

Uma vez que os eventos “excepcionais” têm se tornado recorrentes na região, principalmente 

na época chuvosa, é altamente recomendável a implantação de programa de monitoramento 

climato-meteorológico, com instalação de estações pluviométricas e fluviométricas em pontos 

notáveis, ligado ao sistema de alerta do INEA e programa de monitoramento e controle de 

processos erosivos, além de um componente no programa de comunicação social que 

contemple o esclarecimento de dúvidas sobre riscos para a população que transita e habita na 

APAMAN.  

3.3.3 - Atividades identificadas na UC 

3.3.3.1 - Atividades ou situações conflitantes 

Ainda que uma unidade de conservação do tipo área de proteção ambiental permita a 

ocupação do solo e o desenvolvimento de uma grande variedade de atividades, a razão de 

sua existência é justamente compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela dos seus recursos naturais, protegendo a diversidade biológica por meio da 

disciplina do processo de ocupação (SNUC, art. 7º, § 2º). 
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Foram verificados diversos tipos de atividades no interior da APAMAN que, por não estarem 

sendo executadas de acordo com seus objetivos de manejo, comprometem ou podem 

comprometer a proteção dos recursos naturais abrangidos, sendo, por isso, classificados 

como conflitantes. Tais atividades ou situações são apresentadas de forma sintética no 

Quadro 3.3.3-1.  

Quadro 3.3.3-1 - Atividades conflitantes na APAMAN 

Atividades conflitantes Características e potenciais impactos 

Caça de espécies da fauna e captura 
de aves (venda e cativeiro) 

Crime ambiental. Redução e/ou eliminação de espécies da 
fauna; alteração da cadeia trófica; desequilíbrios nas 
populações, tráfico de animais e biopirataria. 

Vandalismo em sítios históricos Destruição do patrimônio histórico-arqueológico. 

Realização de rituais religiosos 

Potencial ocorrência de incêndios relacionados a rituais 
religiosos. A inserção nas oferendas de materiais como 
garrafas de vidro, alguidares (pratos de barro), louças e 
velas de parafina são potenciais agressores ambientais e 
podem causar ferimentos em pessoas e animais. 

Desflorestamento/desmatamento/ 
supressão de vegetação nativa 

Tende a ativar processos erosivos potenciais e modificar 
todo o ciclo hidrológico local/regional. 

Fogo 
Constante risco de incêndios na APA, principalmente nas 
áreas com agricultura e pastagens. 

Mineração 
Processos minerários abandonados existentes na APA 
geraram passivos ambientais. 

Agricultura 
Utilização de defensivos agrícolas e uso do fogo no manejo 
agrícola comprometem a qualidade dos recursos 
ambientais da APA. 

Expansão urbana 
A ocupação irregular ou mal planejada do solo induz ao 
desmatamento, a processos erosivos e poluição hídrica. 

Agricultura 
Utilização de defensivos agrícolas; efeitos de borda sobre a 
UC, uso do fogo no manejo agrícola ameaça a APA. 

 

3.4 - ACESSOS À UC 

A APA de Mangaratiba é contornada parcialmente pela rodovia federal BR-101 (Rio – Santos), 

no trecho entre a fronteira dos municípios de Itaguaí e Mangaratiba, e atravessada pela 

rodovia estadual RJ-149 (Rio Claro – Mangaratiba), recém pavimentada. 

Aspectos gerais das rodovias: 

 BR-101: a rodovia federal BR-101, que atualmente tem um tráfego relativamente 

intenso, 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 
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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 previstos, tal como o complexo portuário de Itaguaí, a Companhia 

Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), com a construção da Usina Nuclear de Angra-3, entre 

diversos outros, e com a retomada do investimento imobiliário, com a construção de 

diversos condomínios residenciais ao longo de seu traçado, especialmente no município 

de Mangaratiba. 

 RJ-149: 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. Recém asfaltada, a chamada 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. Com a pavimentação, 

espera-se que o fluxo de veículos leves e pesados aumente consideravelmente, tendo 

em vista que essa rodovia passa a ser uma excelente alternativa na ligação entre as 

indústrias localizadas na região do Médio Paraíba e o porto de Itaguaí. Os fluxos de 

turistas tendem a aumentar, na medida em que as melhorias estruturais na estrada 

significam maior segurança e menor tempo de deslocamento entre as regiões da Costa 

Verde e Médio Paraíba. 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 à UC e ao seu interior. 

3.5 - USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO EM MANGARATIBA 

A partir da análise dos levantamentos de uso do solo da Fundação Cide (2003), foram 

agrupadas as classes de ocorrência das diversas feições identificadas por este estudo, em 

relação ao padrão de uso e ocupação encontrado em Mangaratiba. Os dados do estudo IQM 

Verde II, elaborado pela Fundação Cide, foram publicados em 2003 e consistem em 

intepretações de imagens de satélite (escala 1:50.000) realizadas no ano de 2001. A Figura 

3.5-1  ilustra a distribuição dessas classes de uso e ocupação no município. 
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Chama-se a atenção para a existência do mapeamento do uso do solo para o ano de 2010, 

elaborado pelo INEA, que não pôde ser considerado para esta análise por não ter havido 

tempo hábil entre a disponibilização do material e o fechamento deste relatório. Uma análise 

comparativa poderá ser elaborada como um relatório específico e anexada a este plano de 

manejo. 

Mangaratiba se caracteriza por um alto percentual de cobertura florestal original. A área 

urbana ocupa uma parcela bastante reduzida do território (2,72%), conforme mostram a 

Figura 3.5-2 e o Quadro 3.5-1. Suas florestas ocupavam uma área total de 23.000 hectares, 

cerca de 64% do território do município. A despeito da existência da APA, foi observada uma 

diminuição das áreas de floresta entre 1996 e 2006, e uma pequena diminuição das áreas 

agrícolas (Ecology Brasil, 2008). Esta característica da 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. 

As áreas urbanas, quando acrescidas às áreas de cultura e pastagem (9,19%), somam menos 

de 15% de áreas características de ocupação humana. 

 

Figura 3.5-1 - Gráfico de uso e cobertura do solo – Mangaratiba 

Fonte: Fundação Cide – IQM Verde II, 2003 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-157 

 

Figura 3.5-2 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo – Mangaratiba 
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Quadro 3.5-1 - Uso e cobertura do solo – Mangaratiba, em área (ha) e respectivos percentuais 

Tipos de áreas 

Município Mangaratiba 

Total 
Área em ha 36.208,83 

% 100,00 

Áreas urbanizadas 
ou alteradas 

Cultura, campo e pastagem 
Área em ha 3.327,11 

% 9,19 

Área urbana 
Área em ha 985,64 

% 2,72 

Área degradada 
Área em ha 678,18 

% 1,87 

Áreas naturais 

Florestas 
Área em ha 23.084,56 

% 63,75 

Vegetação secundária 
Área em ha 5.306,22 

% 14,65 

Restingas e mangues 
Área em ha 2.456,81 

% 6,79 

Outros 
Área em ha 370,31 

% 1,02 

Fonte: Fundação Cide – IQM Verde II, 2003 

3.6 - CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

3.6.1 - Indicadores socioeconômicos municipais 

A presente seção pretende caracterizar a dinâmica socioeconômica regional na qual se insere 

a APA de Mangaratiba. Considerando as características históricas, políticas, administrativas, 

econômicas, culturais e geobiofísicas, com as quais o território do município de Mangaratiba 

esteve (e está) envolvido, optou-se por definir como região de análise socioeconômica o 

conjunto dos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Itaguaí, muito embora esse recorte 

suponha considerar duas regiões de governo distintas: da Costa Verde (municípios de Angra 

dos Reis e Mangaratiba) e Metropolitana (município de Itaguaí). Atividades preliminares de 

definição territorial das características socioeconômicas que pressionam os recursos da APA 

indicaram as atuais e futuras influências da robustez do desenvolvimento econômico de 

Itaguaí, nas suas dimensões industrial e populacional, resultado esperado da retomada de 

investimentos de grande porte em infraestrutura.  

3.6.1.1 - Aspectos demográficos 

No conjunto de municípios, Angra dos Reis, o mais populoso, apresentou o maior crescimento 

bruto no número de habitantes na região, no período de 2000 a 2010. Cerca de 50 mil 

pessoas significaram um crescimento relativo de 42% no total da população, que se aproxima 

dos 170 mil habitantes. Itaguaí é o segundo município mais populoso e teve um incremento de 

27 mil habitantes e crescimento populacional urbano de cerca de 30% no período (Quadro 

3.6.1-1 e Quadro 3.6.1-2). 
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Mangaratiba teve o maior aumento relativo na população residente total, na de homens 

(61,7%) e de mulheres na área urbana (57,4%), valor bem acima do total regional, que orbita 

nos 40%, mas segue como o terceiro em número de habitantes. 

O decréscimo da população rural em Mangaratiba pode ser relacionada com o fraco 

desempenho econômico e representatividade da produção agrícola da região como um todo e 

com as tendências do mercado de turismo e serviços, que atrai e absorve parcialmente a mão 

de obra, estabelecendo fluxos migratórios inter-regionais. Angra dos Reis e Itaguaí tiveram um 

aumento relativo da população rural considerável (28,6 e 25,8% respectivamente), mas 

irrisório em valores absolutos. 

A população presente nestes municípios era majoritariamente urbana, tendo maior expressão 

em Angra dos Reis, que possuía uma taxa de urbanização de 96,34% e um crescimento 

médio anual de 3,6% (Quadro 3.6.1-3 e Quadro 3.6.1-4), seguida por Itaguaí, cuja taxa de 

urbanização é de 95,5%. Mangaratiba apresenta uma taxa de urbanização de 88,1%, contra 

uma taxa de 79,8% em 2000 e uma densidade demográfica de 103,25 hab/km2, cerca de 50% 

maior que na década anterior. 

Um fato demográfico bastante expressivo em relação aos municípios da área de estudos é a 

elevada taxa de crescimento demográfico entre 1991 e 2000 e entre 2000 e 2010 (Figura 

3.6.1-1).  

Enquanto a cidade do Rio de Janeiro apresentou, nos períodos de 1991-2000 e 2000-2010 

uma taxa média anual de crescimento populacional de pouca variação, de 0,74% a.a. e 

0,76% a.a. respectivamente, e o Estado do Rio de Janeiro apresentou taxas de 1,30% a.a e 

1,05% a.a, respectivamente para os mesmos períodos, Angra dos Reis cresceu a uma taxa 

média de 3,58% a.a., confirmando a tendência que já vinha das décadas de 1980 e 1990. 

Itaguaí, com taxas de crescimento médio anual de 2,9%, reduziu seu ritmo de crescimento, 

que na década anterior foi de 3,40% a.a. Mangaratiba, que tinha taxa de crescimento de 

3,72% a.a., passou a ter uma taxa de 3,89%. Esses 3 municípios encontram-se entre os 20 

municípios com as maiores taxas decrescimento demográfico do estado (Mangaratiba é o 10º, 

Angra do 11º e Itaguaí o 17º).  

O incremento vertiginoso da população dos municípios residindo em áreas urbanas, seguindo 

uma tendência fluminense e nacional, foi consequência geral de três fatores: do crescimento 

vegetativo das áreas urbanas; das migrações com destino urbano; e da expansão das áreas 

urbanizadas em localidades anteriormente rurais (ampliação de perímetro urbano) pelas 

prefeituras (RIBEIRO, 2012). Mangaratiba apresentou a maior taxa de crescimento ao ano 

entre os municípios considerados, em um processo de crescente urbanização. 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-160 

Quadro 3.6.1-1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo municípios, 2000-2010 

Municípios 

População residente 

Total Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Mangaratiba 24.901 36.456 12.622 17.962 12.279 18.494 19.860 32.120 9.979 15.710 9.881 16.410 5.041 4.336 2.643 2.252 2.398 2.084 

Itaguaí 82.003 109.091 40.611 54.409 41.392 54.682 78.208 104.209 38.570 51.783 39.638 52.426 3.795 4.882 2.041 2.626 1.754 2.256 

Angra dos Reis 119.247 169.511 60.089 84.666 59.158 84.845 114.300 163.290 57.548 81.480 56.752 16.410 4.947 6.221 2.541 3.186 2.406 3.035 

Total 226.151 315.058 113.332 157.037 112.829 158.021 212.368 299.619 106.097 148.973 106.271 150.646 13.783 15.439 7.225 8.064 6.558 7.375 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010 

Quadro 3.6.1-2 - Crescimento relativo da população residente, por situação do domicílio e sexo, segundo municípios, 2000 – 2010 

População residente Total Urbana Rural 

Municípios 
Total (%) Homens (%) Mulheres (%) Total (%) Homens (%) Mulheres (%) Total (%) Homens (%) Mulheres (%) 

2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 

Mangaratiba 46,4 42,3 50,6 61,7 57,4 66,1 -14,0 -14,8 -13,1 

Itaguaí 33,0 34,0 32,1 33,2 34,3 32,3 28,6 28,7 28,6 

Angra dos Reis 42,2 40,9 43,4 42,9 41,6 44,2 25,8 25,4 26,1 

Total 39,3 38,6 38,6 41,1 40,4 41,8 12 11,6 12,5 

Fonte: adaptado de Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-161 

Quadro 3.6.1-3 - Taxa média de crescimento anual da população, proporção de homens e mulheres e situação do domicílio, segundo municípios, 2000 – 2010 

Municípios 
Total da 

população 
2000 

Total da 
população 

2010 

Taxa de crescimento 
a.a 2000-2010 (%) 

Total de 
homens (%) 

Total de 
mulheres (%) 

Total da 
população 
urbana (%) 

Total da 
população rural 

(%) 

Angra dos Reis 119.247 169.270 3,58 49,91 50,09 96,34 3,66 

Itaguaí 82.003 109.163 2,9 49,86 50,14 95,54 4,46 

Mangaratiba 24.901 36.311 3,89 49,23 50,77 88,10 11,90 

Fonte: adaptado de Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

Figura 3.6.1-1 - Gráfico de taxa média geométrica de crescimento anual, taxa líquida de migração e  
taxa de crescimento vegetativo - 1991/2000 e 2000/2010 

Fontes: adaptado de Fundação Ceperj, 2010 e Fundação IBGE, 2010 
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O crescimento demográfico dessas unidades territoriais tem um reflexo direto no aumento de 

sua densidade demográfica (Quadro 3.6.1-4). Os municípios estudados, que apresentavam 

densidades demográficas baixas ou muito baixas no período de 1991 a 2000, bem abaixo do 

valor para o Estado, passaram por um processo de crescimento e adensamento considerável, 

apresentando taxas de adensamento de 40% a 50% no período de 2000 a 2010, 

concentrando-se nas áreas de baixadas litorâneas e encostas próximas aos núcleos urbanos, 

em ocupações nem sempre regularizadas.  

Quadro 3.6.1-4 - Evolução da taxa de urbanização e densidade demográfica – 2000/2010 

Municípios 

Taxa de 

urbanização (%) 

Densidade 

demográfica (hab/km
2
) 

2000 2010 2000 2010 

Estado 96,0 96,7 328,08 365,23 

Angra dos Reis 95,9 96,3 145,51 205,45 

Itaguaí 95,4 95,5 291,51 395,45 

Mangaratiba 79,8 88,1 68,83 103,25 

Fontes: Fundação Ceperj, 2010 e Fundação IBGE, 2010 

O crescimento demográfico considerável dos municípios litorâneos é, em boa parte, reflexo de 

figurarem, atualmente, entre as áreas de grande atração de pessoas no Estado do Rio de 

Janeiro. Este fato se relaciona ao aumento da oferta regional de emprego, decorrente da 

implantação do complexo portuário de Itaguaí, do aquecimento da indústria de construção 

naval, principalmente em Angra, da instalação de novas unidades industriais e de 

infraestrutura, do crescimento e diversificação das atividades comerciais, imobiliárias e do 

setor de turismo. 

A Razão de Dependência é um indicador demográfico que relaciona a população 

potencialmente produtiva (de 15 a 64 anos de idade) com os segmentos considerados 

economicamente dependentes (os menores de 15 anos de idade e os de mais de 65 anos). 

Tem-se, como resultado, um indicador que caracteriza o potencial do mercado de trabalho 

local, assim como o peso da população potencialmente inativa sobre a população 

potencialmente ativa. Valores altos significam que a população em idade produtiva sustenta 

uma grande proporção de dependentes.  

O Quadro 3.6.1-5 indica que cerca de 70% da população que vive na área têm entre 15 e 64 

anos, ou seja, fazem parte da População em Idade Ativa (PIA). Outros 24,17% têm entre 0 e 

14 anos e menos de 6% têm mais de 65 anos de idade. O município que possui 

proporcionalmente o maior contingente populacional em idade ativa é Angra dos Reis 

(70,39%), que também concentra a menor proporção de idosos (5,23%).  
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É importante ressaltar que a proporção de idosos de todos os municípios é inferior ao 

observado para o Rio de Janeiro. Nota-se o inverso para o caso das crianças. Esta 

característica reflete o fato da estrutura etária dos municípios estudados ainda ser jovem, 

como pode ser visualizado nas pirâmides etárias (Figuras 3.6.1-2 a 3.6.1-4). Para o conjunto 

dos municípios, de cada 100 pessoas ativas, 43 são inativas. Este valor indica uma tendência 

ao aumento da PIA, por conta do deslocamento das crianças com menos de 14 anos para as 

faixas populacionais superiores. Com isso, os municípios estudados poderão se beneficiar, 

proporcionalmente, com a entrada de um número maior de indivíduos no mercado de 

trabalho, já que essas crianças irão compor, no futuro, a PIA, desde que sejam executadas 

políticas de educação e capacitação profissional. 

Na análise por municípios, observa-se que, enquanto Angra dos Reis possui a menor razão 

de dependência (42,06), Itaguaí possui os maiores valores (44,04), em virtude de apresentar 

não apenas uma PIA inferior ao dos demais municípios, mas também pela sua estrutura etária 

ser, comparativamente, mais envelhecida. 

A Razão de Sexos (Quadro 3.6.1-5) mostra a relação entre as populações masculina e 

feminina
2
. No conjunto, observa-se o equilíbrio entre o número de homens e mulheres, com 

uma ligeira predominância da população feminina. No caso de Mangaratiba há uma maior, 

porém discreta, predominância das mulheres.  

Quadro 3.6.1-5 - Razão de dependência e proporção da população por faixas etárias - 2010 

Município Total 0 a 14 anos 15 a 64 anos 65 anos e mais 
Razão de 

dependência 

Rio de Janeiro 15.989.929 3.385.639 11.176.901 1.427.389 43,06 

Angra dos Reis 169.511 41.335 119.317 8.859 42,06 

Itaguaí 109.091 26728 75733 6630 44,04 

Mangaratiba 36.456 8077 25415 2964 43,44 

Total 315.058 76.140 220.465 18.453 42,9 

Proporções % % % % - 

Rio de Janeiro - 21,2 69,9 8,9 - 

Angra dos Reis 53,80 24,38 70,39 5,23 - 

Itaguaí 34,63 24,50 69,42 6,08 - 

Mangaratiba 11,57 22,16 69,71 8,13 - 

Total 100,00 24,17 69,98 5,86 - 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

                                                

2
 Numa razão menor do que 100 predominam mulheres, ao passo que uma razão de sexo maior do que 100 mostra 
a existência de um número maior de homens. 
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Quadro 3.6.1-6 - População e razão de sexos dos municípios  
de abrangência da APAMAN - 2010 

Municípios 
População Razão de sexos 

Homens Mulheres 2010 

Angra dos Reis  84.666 84.845 99,8 

Itaguaí 54.409 54.682 99,5 

Mangaratiba 17.962 18.494 97,1 

Total 157.037 158.021 99,37 

Fontes: Fundação CEPERJ, 2010 e Fundação IBGE, 2010 

 

 

Figura 3.6.1-2 - Pirâmide etária do município de Angra dos Reis – 2010 
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Figura 3.6.1-3 - Pirâmide etária do município de Itaguaí - 2010 

 

Figura 3.6.1-4 - Pirâmide etária do município de Mangaratiba– 2010 
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3.6.1.2 - Caracterização econômica da renda 

A renda média mensal da população do conjunto dos municípios, em 2010, alcançava 

R$ 781,08 (Quadro 3.6.1-7). No ranking estadual, Mangaratiba detinha a melhor posição 

entre as unidades, seguido por Angra dos Reis. Itaguaí apresentava a pior colocação.  

Quadro 3.6.1-7 - Renda média da população e ranking estadual dos municípios no Estado do RJ 

Município 
Renda média (toda 

população) 
Ranking renda  
média (Estado) 

Rio de Janeiro (município) 1.545,83 2 

Angra dos Reis 827,38 18 

Itaguaí 643,85 52 

Mangaratiba 872,02 15 

Conjunto 781,08 - 

Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE 

O Coeficiente de Gini (ou índice de Gini), cálculo usado para medir a desigualdade social, 

pode contribuir para traçar a perspectiva da renda e desigualdade social na região. Destaca-

se que quanto mais se aproxima do número 1, mais desigual é a distribuição de renda e 

riqueza.  

Em uma perspectiva de 19 anos, entre 1991 e 2010, tomando como referência esse índice, 

pode-se afirmar que entre 1991 e 2000 houve uma tendência à acentuação da desigualdade 

da distribuição de renda e riqueza em todos os municípios considerados, especialmente 

Mangaratiba, que teve o maior aumento, passando de 0,528 para 0,5634, seguido por Itaguaí.  

Na década seguinte essa tendência geral passa por uma inversão. No período 2000-2010, 

Angra dos Reis reduziu o índice de 0,553 para 0,529; Itaguaí também teve uma diminuição da 

desigualdade, com o índice passando de 0,542 para 0,50, a maior redução do conjunto. 

Mangaratiba reduziu o seu índice de desigualdade de 0,563 para 0,532 (Quadro 3.6.1-8). De 

qualquer forma, índices superiores a 0,5 indicam uma elevada desigualdade. 

Quadro 3.6.1-8 - Índice Gini - 1991-2000-2010 

Município Índice de Gini, 1991 Índice de Gini, 2000 Índice de Gini, 2010 

Angra dos Reis 0,5484 0,5537 0,5293 

Itaguaí 0,5159 0,5423 0,5004 

Mangaratiba 0,528 0,5634 0,5321 

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Datasus, 2010 
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Os dados do Censo 2010 (Quadro 3.6.1-9 e Quadro 3.6.1-10) informam que, com relação à 

renda nominal de pessoas com 10 anos ou mais de idade, predominava a classe de 

rendimento nominal da faixa de um a dois salários mínimos, entre R$ 510,00 e R$ 1.020,00 

(em 2010), seguida pela faixa de mais de meio salário até um salário-mínimo (entre R$ 250,00 

até R$ 510,00).  

A faixa entre dois a cinco salários mínimos (mais de R$ 1.020,00 até R$ 2.550,00) era a que 

ocupava a terceira posição no número de pessoas, indicando que, das pessoas com 10 anos 

ou mais, cerca de 40% estão nas faixas de menor renda, até dois salários mínimos. Quando 

consideradas as faixas até cinco salários mínimos, esse percentual aumenta para cerca de 

55% da população. 

Chama a atenção o percentual de pessoas enquadradas na classe “sem rendimentos”, que, 

embora inclua pessoas que recebem benefícios sociais, chega à casa dos 40% da população 

do conjunto de municípios. Uma análise mais aprofundada exige dados desagregados, 

entretanto, pode-se intuir que nem sempre os programas de transferência de renda praticados 

na última década impediram o crescimento do número de pessoas que recebem menos de 

meio salário-mínimo.  

O aumento relativo das classes de rendimentos mais baixos (até dois salários mínimos) deve 

estar associado à chegada de fluxos migratórios de trabalhadores sem qualificação, atraídos 

pela oferta de empregos dos setores industriais e de serviços e geralmente empregados nos 

postos com pior remuneração. Podem, ainda, engrossar o contingente empregado no setor 

informal da economia. A hipótese pode servir para justificar a redução abrupta do percentual 

de pessoas nas classes de rendimento mais altas (acima de cinco salários mínimos), na 

medida em que a mobilidade social pode não ter ocorrido no mesmo ritmo que do incremento 

de pessoas nas classes de rendimento mais baixas.  

Sob outra ótica, aqueles programas de transferência de renda podem ter evitado um aumento 

acima do verificado nessa classe. De fato, o Quadro 3.6.1-8 indica uma tendência à redução 

da desigualdade na distribuição de renda. 
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Quadro 3.6.1-9 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal, segundo os municípios de interesse 

Municípios  

Pessoas de 10 anos ou mais de idade                                              

Total 
Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (1) 

Até 1/2 Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 a 20 Mais de 20 Sem rendimento (2) 

Angra dos Reis   144 050    3 308    24 007    30 550    23 405    5 318    1 330     317    55 815  

Itaguaí   92 570    2 660    18 294    19 136    11 991    2 246     398     84    37 761  

Mangaratiba   31 604     670    6 074    6 677    4 587    1 376     336     91    11 793  

Total 268.224 6.638 48.375 56.363 39.983 8.940 2.064 492 105.369 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.  (2) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios. 

 
Quadro 3.6.1-10 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal percentual, segundo os municípios de interesse 

Municípios  

Pessoas de 10 anos ou mais de idade                                              

Classes de rendimento nominal mensal (salário-mínimo) – percentual (%) 

Até 1/2  Mais de 1/2 a 1  Mais de 1 a 2  Mais de 2 a 5  Mais de 5 a 10  Mais de 10 a 20  Mais de 20  
Sem rendimento 

(1)  

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Angra dos Reis 1,35 2,30 10,20 16,67 14,93 21,21 18,11 16,25 8,16 3,69 2,65 0,92 1,08 0,22 43,53 38,75 

Itaguaí 1,33 2,87 11,86 19,76 15,24 20,67 17,71 12,95 7,62 2,43 2,00 0,43 0,69 0,09 43,56 40,79 

Mangaratiba 1,30 2,12 11,53 19,22 16,41 21,13 20,15 14,51 8,54 4,35 2,94 1,06 1,71 0,29 37,41 37,31 

Total  1,34 2,47 10,95 18,04 15,21 21,01 18,19 14,91 8,01 3,33 2,44 0,77 1,01 0,18 42,86 39,28 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

(1) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios. 
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Com relação às classes econômicas, embora não exista um padrão mundial de classificação 

e que no Brasil tenha cabido à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) a 

elaboração do Critério de Classificação Econômica Brasil, a divisão entre classes A1, A2, B1, 

B2, C, D e E têm sido utilizadas para definir a condição econômica das famílias e seu 

potencial de consumo. Neste estudo a divisão da população nessas classes tem caráter 

meramente ilustrativo, uma vez que não há consenso sobre a definição das faixas, que 

alteram de acordo com uma série de variáveis. Serve apenas para complementar os dados já 

apresentados (Figura 3.6.1-5).  

Se aceita que a Classe A1 representa as famílias com renda média superior a R$ 14.400,00; 

que a Classe A2 engloba as famílias com renda entre R$ 4.600,00 e R$ 8.100,00; a Classe 

B1 teria rendimentos entre R$ 2.300,00 e R$ 4.600,00; a Classe B2 entre R$ 1.400,00 e 

R$ 2.300,00; a Classe C1 estaria na faixa entre R$ 950,00 e R$ 1.400,00; a Classe C2 entre 

R$ 600,00 e R$ 950,00; a Classe D entre R$ 400,00 e R$ 600,00 e a Classe E teria 

rendimentos até R$ 400,00. 

 

Figura 3.6.1-5 - Domicílios urbanos por classes econômicas nos municípios de interesse  

Fonte: Sebrae-RJ. Informações Socioeconômicas dos Municípios, 2011 

Segundo essa classificação, em todos os municípios predomina a Classe C1, que soma cerca 

de 27 mil domicílios urbanos, ou 28,4% do total. Essa classe tem maior representatividade 

quantitativa em Angra, que, com cerca de 15 mil domicílios, contém mais de 55% dessa 

classe na região considerada.  
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Deve-se destacar que a faixa salarial não deveria ser a única variável a ser considerada no 

potencial de consumo, mas também ― e pelo menos ― o nível educacional atingido pela 

população. Entretanto, essa classificação pode servir para direcionar programas de educação 

ambiental e a oferta de atrativos por tipo, sendo necessárias pesquisas sobre o perfil 

socioeconômico e cultural dos potenciais visitantes da APAMAN. 

3.6.1.3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

O IDH tem por base três componentes: a renda, a educação e a longevidade (esperança de 

vida), incluindo nações, estados ou municípios em três categorias: alto (IDH acima de 0,8), 

médio (IDH entre 0,5 e 0,8) e baixo desenvolvimento humano (IDH inferior a 0,5). 

No Brasil, o PNUD-Brasil em associação com o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada 

(Ipea) e a Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, adaptaram os critérios utilizados dando 

origem ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que é apresentado no Atlas 

do Desenvolvimento Humano do Brasil. 

Segundo este índice, em 1999 havia 983 municípios brasileiros incluídos na categoria de 

"Baixo Desenvolvimento Humano" e apenas 11 municípios incluídos na categoria de "Alto 

Desenvolvimento Humano". No Estado do Rio de Janeiro só Niterói (7º maior IDHM) se incluía 

entre os 11. Em 1999, todos os estados brasileiros incluíam-se na categoria “Médio 

Desenvolvimento Humano”. 

Esta situação se transforma em 2000, quando apenas 21 municípios brasileiros permanecem 

na categoria de baixo desenvolvimento humano. Isto é decorrência da ampliação da 

esperança de vida observada no país, que reflete melhores cuidados com a saúde, das 

melhores condições educacionais, resultantes dos investimentos em educação na década de 

1990, e de melhorias nos padrões de renda da população. 

Em 2000, 575 municípios brasileiros incluíam-se na categoria alto desenvolvimento humano, 

sendo que do Estado do Rio de Janeiro, Niterói (que passa a ser o 3º maior IDH-M do país), 

Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Friburgo, Resende, Barra Mansa, Petrópolis e Itatiaia, 

nesta ordem, nela se incluíram. Dentre os estados, o Distrito Federal, Santa Catarina, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro atingiram a situação definida como de alto 

desenvolvimento humano. 

O município do Rio de Janeiro é incluído aqui como um parâmetro para a avaliação do IDH 

dos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis. Alcançou, em 2000, a categoria de 

alto desenvolvimento humano ― municípios com IDH superior a 0,8 ― especialmente pela 

melhoria de suas condições educacionais, que atingiram um elevado patamar, acima de 0,9, e 

seguida pela melhoria do padrão de renda, que ultrapassou o limite de 0,8. O município do 
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Rio de Janeiro, com IDH-M de 0,842, é o segundo colocado no ranking do estado, tendo 

apenas Niterói com melhores condições, segundo os padrões definidos pelo PNUD. 

No conjunto dos municípios da área de estudos, Mangaratiba foi o que apresentou o maior 

crescimento (11,90%) de seu IDH-M entre 1991 e 2000. A dimensão educação, com 39,1%, 

foi quem mais contribui para esse crescimento, tendo atingido patamares elevados (0,889). A 

melhoria das condições de renda de sua população também teve importante papel no 

crescimento de seu IDH. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância 

entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1) foi reduzido em 28,6%. 

Mangaratiba é o 14º colocado no ranking estadual (Quadro 3.6.1-11).  

Quadro 3.6.1-11 - Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal (IDH-M) 

Município 
IDH-M IDH-M 

IDH-M 
Educ. 

IDH-M 
Educ. 

IDH-M 
Longev. 

IDH-M 
Longev. 

IDH-M 
Renda 

IDH-M 
Renda 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Angra dos Reis 0,722 0,772 0,798 0,87 0,707 0,736 0,66 0,711 

Itaguaí 0,687 0,768 0,779 0,889 0,652 0,724 0,631 0,692 

Mangaratiba 0,706 0,79 0,79 0,889 0,678 0,74 0,649 0,741 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003 

Já Itaguaí apresentava situação mais precária, sendo o 42º no ranking estadual, embora 

também tenha tido um importante crescimento no período (11,79%), em decorrência da 

melhoria de suas condições educacionais, que atingiu o mesmo patamar de Mangaratiba. Os 

baixos padrões de renda vigentes no município representaram o principal entrave a seu 

crescimento. 

O município de Angra foi o que apresentou o menor crescimento em relação aos outros 

inseridos na área de estudos. No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de Angra dos Reis cresceu 6,93%, passando para 0,722. A dimensão que 

mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 47,4%, seguida pela renda, com 

33,6% e pela longevidade, com 19,1%. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 18,0%. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros 

municípios do estado, Angra dos Reis apresenta uma situação intermediária: ocupa a 36ª 

posição, sendo que 35 municípios (38,5%) estão em situação melhor e 55 municípios (61,5%) 

estão em situação pior ou igual. 

3.6.2 - Caracterização dos fatores socioeconômicos locais 

Esta parte da caracterização dos fatores socioeconômicos pretende oferecer dados e 

informações que forneçam subsídios à gestão ambiental da APAMAN na elaboração de 

propostas de preservação ambiental aliadas ao desenvolvimento econômico comunitário e na 
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tomada de decisões. Parte-se do princípio que o conhecimento das realidades locais e o 

reconhecimento das condições socioeconômicas e culturais das populações do entorno 

facilita a participação ativa das comunidades no processo de criação e planejamento da UC.   

O recorte de setores censitários é utilizado por ser o mais detalhado disponível e por oferecer 

referências estatísticas que permitem o acompanhamento sistemático das tendências das 

populações do entorno imediato da unidade ao longo do tempo, possibilitando a mensuração 

e/ou o monitoramento da relação entre o planejamento da APA e os resultados efetivamente 

alcançados.  

O levantamento estatístico somente terá valor quando conjugado com os trabalhos de campo, 

essenciais para se entender as realidades locais. Nesse sentido, como forma de criar uma 

interface maior entre os dados censitários e os dados de campo, as informações dos setores 

serão discutidas por sub-bacias. 

Deve ser ressaltado que os dados apresentados são referentes aos setores censitários 

inseridos na UC, o que poderá excluir das análises algumas áreas urbanas. Outra questão 

refere-se à ausência de dados para alguns setores censitários incluídos na área de estudo, 

muitas vezes indisponíveis na base de dados disponibilizada pelo IBGE.  

3.6.2.1 - População 

Ter conhecimento da distribuição da população é essencial para a compreensão do universo 

de pessoas residentes no entorno da APA e as variadas características das ocupações, de 

modo que as ações possam ser planejadas de forma objetiva e direcionadas às realidades 

que se apresentam. A comparação histórica dos dados de população, por sua vez, permite 

traçar perspectivas sobre as características atuais. Finalmente, os dados populacionais 

permitem balizar os demais parâmetros analisados nessa seção, uma vez que todas as 

demais análises são baseadas na proporção de domicílios.  

A maior parte da APA encontra-se relativamente pouco habitada, de acordo com os dados 

dos setores censitários do IBGE para o ano de 2010, ainda que existam grandes áreas de 

ocupação humana e antropizadas, sobretudo em Itacuruçá, Centro, bairro do Saco e Ingaíba 

(Figura 3.6.2-1).  
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Figura 3.6.2-1 - Faixas de pessoas residentes – município de Mangaratiba – 2010 

Ao se analisar o mapa de densidade demográfica da área de estudo é nítido que as maiores 

concentrações populacionais no município de Mangaratiba estão em Itacuruçá, Sahy e 

Muriqui, além de Conceição de Jacareí (Figura 3.6.2-2). 

Mangaratiba apresenta maior concentração de pessoas próximas ao litoral, servindo como 

mão de obra para a indústria do turismo e serviços de âmbito essencialmente local. Trata-se 

de periferias de áreas urbanas consolidadas, em franca expansão ou adensamento. 
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Figura 3.6.2-2 - Densidade demográfica – município de Mangaratiba - 2010 

3.6.2.1.1 - Aglomerados subnormais 

Conceitualmente, os aglomerados subnormais definem as populações residentes e o número 

de domicílios ocupados sob condições de carência de serviços públicos essenciais, ocupando 

terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) e dispostos, em geral, de forma 

desordenada e densa. São reconhecidos como favelas e invasões, entre outros 

assentamentos irregulares. 

Geralmente estão associados a um crescimento populacional superior à capacidade de 

planejamento físico e financeiro das prefeituras, embora seja um contingente necessário e, 

até certo ponto, esperado, para o desempenho de determinadas funções no mercado de 

trabalho. Esse crescimento populacional também está comumente associado a altos índices 

de urbanização em pequenos espaços de tempo e composto por populações de baixa renda.  

Em Mangaratiba, o surgimento das favelas teve como vetor principal o estabelecimento de 

grandes empreendimentos turísticos. As favelas surgiram como a única possibilidade de 

fixação de moradia de seus trabalhadores e empregados, geralmente oriundos de outras 

localidades, nas proximidades dos empreendimentos. Mangaratiba concentra uma das 

percentagens mais expressivas de habitantes vivendo em favelas, isto é, 24% do total da 

população, conforme indica o Quadro 3.6.2-1.  
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Quadro 3.6.2-1 - População residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais 

Município 

Gênero 

Total 
% Pop. 

total  Total de 
homens 

% 
Total de 

mulheres 
% 

Mangaratiba 4.309 24,0  4.447 24,0  8.756 24 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010  

Nota: domicílios particulares ocupados são os domicílios particulares, permanentes ou improvisados, que, na data de 
referência, estavam ocupados por moradores 

Na área de abrangência da APAMAN esse tipo de ocupação ocorre nos bairros Cachoeira e 

Cachoeira II, distrito de Muriqui e contavam, em 2010, com mais de 270 moradores. Há 

registros de favelas no bairro do Saco e em Conceição de Jacareí. 

3.6.2.2 - Educação e índice de analfabetismo 

Uma questão importante para o trabalho de educação ambiental e para as ações diretas de 

cidadania é a redução do analfabetismo, que alija o cidadão de parte da sociedade, reduzindo 

de forma significativa a possibilidade de comunicação com o poder público e a sociedade. Isto 

incidirá diretamente sobre as ações de divulgação e de educação ambiental da APAMAN. 

Mangaratiba apresentava, em 2010, baixas taxas de analfabetismo entre pessoas maiores de 

5 anos não alfabetizadas. Em todo o município essa taxa não ultrapassava a faixa de 25% 

(Figura 3.6.2-3). 

 

Figura 3.6.2-3 - Percentual de pessoas não alfabetizadas – Setores censitários - Mangaratiba - 2010 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

3-176 

3.6.2.3 - Renda 

Uma análise da distribuição da renda na região é relevante como indicador do perfil, dos 

interesses e das necessidades das pessoas que ocupam a área de estudo. Isto irá influir na 

relação das mesmas com o ambiente, tanto nas formas de degradação potenciais, como nas 

possibilidades de atuação para a educação ambiental.  

De modo geral, no conjunto da área de estudo predominavam, em 2010, setores censitários 

com pessoas que apresentavam rendas não superiores a dois salários-mínimos. As exceções 

são os setores censitários de Conceição de Jacareí, que apresentavam predominância de 

rendimentos menores que um salário-mínimo, os condomínios localizados na praia do Sahy, 

alguns setores de Praia Grande, Muriqui e Itacuruçá, que apresentavam rendas maiores do 

que cinco salários-mínimos (Figura 3.6.2-4). 

 

Figura 3.6.2-4 - Faixas de rendimento médio mensal em salários-mínimos - 2010 

3.6.2.4 - Saneamento 

3.6.2.4.1 - Abastecimento de água 

Em regiões montanhosas é comum que grande parte da população tenha o abastecimento de 

água relacionado às nascentes, sem necessariamente estar conectada à rede geral de 

distribuição. 
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Em Mangaratiba, mesmo as populações atendidas por rede geral dependem da qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos provenientes da APA e do PEC, na medida em que provêm 

de suas bacias hidrográficas as fontes de abastecimento desses sistemas. Esse dado é 

importante para a gestão ambiental da unidade, pois trata-se da utilização direta de um 

recurso natural que deve ser realizada de modo sustentável. 

Embora a maior parte das residências seja abastecida pela rede geral, essa se limita às áreas 

urbanas consolidadas de Itacuruçá, Muriqui, setores do Sahy, Ibicuí, Centro e bairro do Saco. 

Em contrapartida, à exceção dessas áreas urbanas, praticamente todo o restante da 

população da APA depende do abastecimento por nascentes e poços na propriedade ou fora 

dela (Figura 3.6.2-5). 

 

Figura 3.6.2-5 - Domicílios particulares permanentes com acesso à rede geral de  
abastecimento de água - 2010 

As áreas urbanas consolidadas do município de Mangaratiba recebem águas oriundas dos 

sistemas Serra do Piloto (tratamento simplificado), Muriqui (tratamento simplificado) e 

Itingussu (tratamento simplificado). As águas desses sistemas são captadas, 

respectivamente, nos rios do Saco, da Prata e Itingussu, e abastecem, no mínimo, 75% da 

população, chegando aos 100% em determinados setores. 

Independentemente de o abastecimento ser realizado por meio de rede geral, importa, para 

estes centros, a preservação, recuperação e ordenamento do uso dos recursos naturais da 
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área da APA, uma vez que nele se concentram as nascentes que fornecem ou podem passar 

a fornecer água potável às populações e atividades econômicas locais e regionais, além de 

potencializar a economia que gira em torno das atividades turísticas. 

Nas áreas onde não havia abastecimento pela rede geral, ou onde o mesmo não 

predominava, o abastecimento de água ocorria por formas alternativas, em especial pela 

captação em poços ou nascentes na propriedade ou fora delas (Figura 3.6.2-6 e Figura 

3.6.2-7).  

 

Figura 3.6.2-6 - Domicílios particulares permanentes com abastecimento por poço ou  
nascentes na propriedade – 2010 

Além do abastecimento por nascentes, pequenas partes da área de estudo apresentam outras 

formas de abastecimento (Figura 3.6.2-7), destacando-se que essas formas incluem 

abastecimento por poços ou nascentes localizados fora do terreno ou da propriedade onde 

estava construído. Como já considerado, pelas características do entorno entende-se que 

essas “outras formas” são, predominantemente, a captação em nascentes e poços fora da 

propriedade, mas que fazem parte do sistema hidrológico mantido pela APAMAN. 
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Figura 3.6.2-7 - Domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento - 2010 

3.6.2.5 - Esgotamento sanitário 

Quando se pensa na conservação de corpos d’água, a infraestrutura sanitária assume grande 

importância, pois determinados tipos de lançamento de afluentes in natura nos corpos hídricos 

pode gerar problemas ambientais e de saúde pública.  

No caso da área interna e de abrangência imediata da APAMAN, isto se torna mais relevante, 

pois faz parte do sistema de abastecimento dos principais aglomerados urbanos do município 

de Mangaratiba. Deve-se considerar, também, que as populações locais que utilizam a 

captação em nascentes e/ou poços nem sempre realizam o tratamento da água que 

consomem, potencializando o surgimento de patologias. Nesse sentido, é fundamental 

entender como funciona a coleta de esgoto para que se possa traçar uma perspectiva da 

qualidade da água produzida pela UC e suas transformações ao longo do curso dos rios.  

A análise apresentada tem algumas lacunas decorrentes do tipo de dados utilizados: primeiro, 

os dados relativos à coleta de esgotos por rede geral não indicam a existência de estações de 

tratamento dos efluentes, que em determinados casos podem ser lançados nos corpos 

hídricos ou no mar sem qualquer tratamento.  Em segundo lugar, por se tratarem de valores 

referentes unicamente aos domicílios particulares permanentes, não se pode ter a dimensão 

correta da carga de efluentes provenientes das atividades agropecuárias e industriais e o grau 

de comprometimento da qualidade da água que daí pode resultar.  
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Estritamente sobre as populações residentes e seus domicílios, a maior parte das residências 

tem algum tipo de coleta de esgoto, mesmo que as formas de destinação não sejam as mais 

adequadas do ponto de vista ambiental e sanitário. 

Em Mangaratiba esse índice de atendimento (mais de 75%) ficava restrito a alguns setores de 

Itacuruçá e Muriqui e bairro do Saco, além da parte alta de Conceição de Jacareí. 

 

Figura 3.6.2-8 - Percentual de Domicílios Particulares Permanentes atendidos por rede  
geral de esgotamento - 2010 

Outra importante forma de tratar os esgotos domiciliares, em nível primário, é por meio das 

fossas sépticas, muito utilizadas em ambientes rurais onde não há rede geral de coleta, mas 

que pode ser utilizada em determinadas situações urbanas. A adoção desse sistema, de baixo 

custo de instalação e manutenção, pode ser estimulada pelos gestores ambientais municipais, 

pois apresenta bons resultados na prevenção de doenças originadas pela falta de 

saneamento. Na área considerada, há grande utilização deste tipo de unidade de tratamento, 

em especial nas zonas rurais e áreas urbanas de média a baixa densidade populacional 

(Figura 3.6.2-9). 
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Figura 3.6.2-9 - Percentual de domicílios particulares permanentes com esgotamento  
por fossa séptica - 2010 

Em Mangaratiba esses sistemas predominam nos altos cursos da bacia do rio Santo Antônio-

São Brás, que inclui a localidade de Ingaíba, no Saco de Mangaratiba (bairro do Saco, Centro 

e Fazenda Rubião) e em diversos setores de Muriqui e na Ilha de Itacuruçá, todas na faixa de 

75% a 100%.  

Ao somar-se esses dados com o de esgotamento ligado à rede geral, percebe-se que, no 

geral, as condições de esgotamento sanitário na região eram razoáveis, na medida em que 

cerca de 80% dos domicílios eram atendidos por sistemas que, ainda que longe do ideal, são 

considerados satisfatórios. 

Outro dado importante nessa análise refere-se às fossas rudimentares, que, se não são a 

solução ambiental mais adequada, representam um ligeiro avanço infraestrutural, em 

comparação com o lançamento de efluentes diretamente em valas e/ou corpos d’água. Esse 

tipo de sistema de esgotamento tinha certa representatividade, sobretudo na bacia do rio 

Sahy (Figura 3.6.2-10). 
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Figura 3.6.2-10 - Percentual de domicílios particulares permanentes com esgotamento por  
fossa rudimentar - 2010 

3.6.2.6 - Coleta de lixo 

Do ponto de vista da conservação, sem dúvida a questão da disponibilidade e eficiência da 

coleta de lixo é um fator determinante. A inexistência de coleta gera o depósito inapropriado 

ou a queima de lixo, duas práticas com alto potencial de degradação ambiental. Portanto, 

conhecer a situação da coleta de lixo é fundamental para a gestão ambiental da UC. 

Nessa área a coleta de lixo apresentava boas taxas de atendimento, com índices superando 

os 75% em praticamente todos os setores, à exceção das localidades situadas na parte alta 

dos sistemas hidrográficos da bacia do Itacumbitiba, do rio Grande, em parte do vale do rio do 

Saco e na parte alta do vale do rio Sahy, em Mangaratiba, áreas onde o atendimento, com 

poucas exceções, não superava 40% dos domicílios (Figura 3.6.2-11). 
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Figura 3.6.2-11 - Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado - 2010 

A queima e o depósito ou destinação inadequadas de resíduos são uma tendência e 

necessidade nas áreas pouco atendidas por serviços de coleta municipais, o que pode se 

refletir em pequena, porém considerável proporção de domicílios que queimavam lixo, 

colocando em risco potencial as fitofisionomias remanescentes na APAMAN e PEC, 

principalmente no vale do rio Sahy (Figura 3.6.2-12). 
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Figura 3.6.2-12 - Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo queimado  

na propriedade – 2010 

Incêndios derivados do descontrole da queima de lixo, sobretudo durante o inverno, podem 

ocorrer, sendo mais comuns na região mais seca. O combate a essa prática, além da própria 

poluição atmosférica representada pela combustão desse lixo, são importantes problemas que 

os gestores da UC deverão enfrentar junto com as autoridades municipais.  

3.6.3 - Setor insular: pesca e pescadores artesanais na baía de Sepetiba 

A pesca na baía de Sepetiba é uma atividade secular. Registros indicam a presença da 

atividade neste ambiente desde 1727 (SCOTT, 1998 apud ECOLOGY, 2008). Uma evidência 

da importância histórica desta região pesqueira para o estado e país foi a presença da Escola 

de Pesca Darcy Vargas na Ilha da Marambaia, fundada pelo governo federal (Decreto-Lei nº 

5.760) em 1940.  

Mesmo com todas as transformações observadas na região, por conta do alto crescimento 

urbano e industrial das últimas décadas, já descritas anteriormente no presente estudo, a 

pesca continua sendo uma importante atividade econômica, responsável pela sustentação de 

importante parcela da população local. Não se pode obliterar, entretanto, o fato de que é 

menor o número de pessoas que vivem exclusivamente da pesca. Muitos pescadores e 

familiares migraram para outras atividades produtivas, especialmente aquelas ligadas às 

ofertas de emprego nas indústrias ali instaladas. 
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A atividade pesqueira passou anos sem receber atenção dos responsáveis pela sua gestão. 

Depois de décadas de ausência de investimentos e políticas voltadas para o setor, a criação 

da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap), em 2003, depois elevada ao título de 

Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA), marcou o início da reinserção da pesca na “agenda” 

das políticas públicas nacionais.  

Este grande intervalo de atenção resultou também em ausência de dados capazes de retratar 

o estado da atividade pesqueira artesanal, especialmente em função do elevado grau de 

informalidade em que este tipo de economia se desenvolve. Em certo sentido, pode-se dizer 

que as informações mais atualizadas sobre a pesca na região da baía de Sepetiba 

encontram-se dispostas nos derradeiros estudos de impacto ambiental elaborados no 

licenciamento ambiental de empreendimentos portuários ali localizados.  

Pode-se dizer que nas áreas marítimas da baía, a APAMAN tem sua “área de influência” 

ampliada a todas as comunidades pesqueiras que habitam as áreas terrestres de seu entorno, 

em especial aquelas que se situam nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí e nos bairros de 

Sepetiba e Pedra de Guaratiba do município do Rio de Janeiro. Os limites da presente janela 

podem ser visualizados na Figura 3.6.3-1. 

 

Figura 3.6.3-1 - Pesca e pescadores artesanais na baía de Sepetiba 
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Segundo informações disponibilizadas no EIA-RIMA do Superporto Sudeste (ECOLOGY, 

2008), o número total de pescadores registrados na baía de Sepetiba em 2000 foi estimado 

pela Seap (então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, hoje MPA) em 2.508 

pescadores. Este número contrasta com as informações obtidas no levantamento de campo 

realizado pelos consultores (em março e abril de 2008), com representantes de 12 entidades 

de pesca atuantes na região do entorno da baía de Sepetiba, em que foram contabilizados 

3.307 pescadores. Este número é o resultado da soma do número de associados declarados 

pelos dirigentes das entidades. Sabe-se que hoje, quatro anos depois do estudo da Ecology 

(2008), é maior o número de entidades atuantes (Quadro 3.6.1-3)3.  

Cabe lembrar que o número de pessoas associadas às entidades não representa fielmente o 

número de pescadores praticantes que dependem economicamente da pesca. Em muitos 

casos, os registros nas organizações encontram-se desatualizados, ou ainda, algumas 

pessoas que não praticam a pesca podem ser filiadas às organizações apenas para receber 

os benefícios dirigidos aos pescadores (seguro defeso, aposentadoria etc.). Por fim, alguns 

pescadores podem ser filiados a mais de uma organização sendo, portanto, contabilizados 

duas vezes. 

O fato de não dependerem economicamente da pesca não significa que esta prática perde 

importância para aqueles que a realizam mais esporadicamente. É preciso considerar a pesca 

artesanal como uma atividade importante não apenas em termos de geração de renda direta 

para as famílias, mas de complementação da renda e da alimentação dessas pessoas4. 

Quadro 3.6.3-1 - Entidades de pesca atuantes na baía de Sepetiba 

Município Localidade Entidade  

Itaguaí 

Coroa Grande Associação Livre dos Maricultores de Coroa Grande - AMACOR 

Coroa Grande Associação dos Maricultores da Costa Verde de Itaguaí - AMCOVERI 

Ilha da Madeira Associação dos Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira - APLIM 

Itaguaí Associação de Pescadores de Itaguaí - APEITA 

Mangaratiba 

Ilha da Marambaia 
Associação dos Pescadores e Maricultores da Ilha da Marambaia - 
APMIM 

Itacuruçá Colônia de Pescadores Z-16 

Mangaratiba Associação dos Maricultores de Mangaratiba - AMAR 

Muriqui Associação dos Pescadores e Marisqueiras de Muriqui - APEMAM 

                                                

3
 Dois fatores podem ter contribuído para esta diversificação das entidades representativas dos pescadores: o 

aumento dos investimentos governamentais na pesca e o aumento do número de projetos de compensação 
desenvolvidos pelas empresas que se instalam na região. 

4
 Diferentes definições versam sobre a designação “pescador artesanal”. Todas elas convergem em reconhecer a 

imprecisão que as definições exclusivamente econômicas poderiam conter. Sem dúvida, é importante considerar 
as práticas de pesca também como parte da cultura local, cujo conhecimento é transmitido hereditariamente há 
várias gerações. Pesa sobre o pescador outra categoria jurídica, de grande importância em termos da atribuição de 
direitos a ela associados, a de “população tradicional”. Assim como o indígena, o quilombola, e outras populações 
minoritárias, o pescador artesanal tem seus direitos de existência e manutenção garantidos por lei. 
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Município Localidade Entidade  

Muriqui Associação de Maricultores do Litoral Sul - AMALIS 

Sahy Associação de Pescadores e Maricultores do Sahy - Assopesca 

Rio de 
Janeiro 

Pedra de Guaratiba Colônia de Pescadores Z-14 

Pedra de Guaratiba Associação de Pescadores de Pedra de Guaratiba - APP 

Santa Cruz Associação de Pescadores Artesanais do Canto do Rio - APESCARI 

Santa Cruz 
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos do Rio São 
Francisco - APASF 

Sepetiba Associação dos Pescadores Artesanais de Sepetiba - APAS 

Fonte: Ecology, 2008 

No mesmo estudo, foi realizado um levantamento da frota pesqueira que atua na área da baía 

de Sepetiba e apresentado um total de 1.262 embarcações, entre as quais predominam 

canoas e caícos, seguidos de barcos a motor entre 4 e 8 metros e barcos a motor entre 8 e 12 

metros. Os primeiros prevalecem em Pedra de Guaratiba e Sepetiba, enquanto os últimos em 

Mangaratiba, onde a pesca ainda representa uma importante fonte da renda para a população 

local, em termos proporcionais ao município. 

Há uma grande diversidade de práticas de pesca nas águas da baía de Sepetiba. As 

variações ocorrem em função dos locais em que a pesca é praticada, a depender de uma 

conjugação de fatores ambientais e heranças culturais.   

A atividade de pesca artesanal é realizada prioritariamente dentro da baía de Sepetiba, no 

entorno das ilhas e nas desembocaduras dos rios da região. Os locais prioritários de pesca 

são conhecidos pelos pescadores como "pesqueiros" ― nichos de concentração de espécies 

que habitam uma porção do espaço marítimo, em alguns períodos do ano, e que são 

exploradas pelos pescadores. A esses "pesqueiros" estão associados sentimentos de posse, 

tal como define Diegues: 

Para muitas populações tradicionais que exploram o meio marinho, o mar tem 

suas marcas de posse, geralmente pesqueiros de boa produtividade, 

descobertos e guardados cuidadosamente pelo pescador artesanal 

(DIEGUES, 1979). 

3.6.3.1 - Artes de pesca 

Dois tipos de pescaria prevalecem na baía, sendo convencionalmente diferenciados entre 

artes fixas e móveis. As primeiras são aquelas em que os petrechos ficam presos ao fundo do 

solo marítimo e, por isso, são praticadas nas áreas mais rasas. Para esta prática não é 

necessária a utilização de barcos a motor, pois os pesqueiros se encontram próximos à costa. 

Ela é mais intensamente praticada pelos pescadores de Pedra de Guaratiba e da Ilha de 

Marambaia.  
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Dentre as espécies de maior valor comercial exploradas na região encontram-se: robalo, 

sardinha, bagre, camarão cinza, camarão ferro, caranguejo, siri, anchova, corvina, garoupa, 

mexilhão, ostra, pescada e tainha. Pode-se dizer que a tainha e o camarão são os principais 

alvos da pesca artesanal comercial. 

Sabe-se que as práticas de pesca se realizam de modo sazonal e variam conforme a 

distribuição das espécies ― épocas de migração, reprodução e crescimento. Esta 

sazonalidade tem uma significativa importância nas atividades de comercialização, na medida 

em que, em função da abundância das espécies, determina o valor do quilo do pescado. 

Segundo os pescadores locais, as épocas de maior produtividade costumam se concentrar no 

verão e no inverno. 

Quadro 3.6.3-2 - Tipos de pesca utilizados na baía de Sepetiba 

Artes de pesca Descrição 

Rede de arrasto de 
portas 

Pesca feita com embarcação motorizada, em que arrastam duas redes de funil 
no fundo.  

Arrasto de praia Pesca feita com rede com dois calões puxada manualmente até a praia. 

Cerco com calão 
Rede chamada pelos pescadores de courinho com malhas apertadas para 
captura de camarão, encontrada apenas em Sepetiba. 

Corrico 
Linha de nylon monofilamento arrastada por embarcação, normalmente com 
iscas artificiais. 

Curral 
Estacas em madeiras fincadas ao fundo da baía, posicionadas de forma que a 
corrente marinha direciona o pescado para o interior das armadilhas. 

Espinhel de fundo Tralha de nylon extensa em monofilamento com vários anzóis presos à linha. 

Linha de mão 
Pesca feita com linhas de monofilamento com no máximo quatro anzóis em uma 
das extremidades, utilizando um peso (chumbada) para levá-los ate o fundo. 

Marisqueira 
Pessoas que utilizam a coleta manual e/ou intermédio de equipamentos como 
cavadeira e ancinho para retirar os mariscos. 

Mergulho 
Este tipo é realizado de forma livre, utilizando-se apenas equipamentos como 
máscara, canudo, nadadeiras e arpão. 

Pargueira 
Pesca feita com linhas de monofilamento, com cerca de 12 a 22 anzóis em uma 
das extremidades utilizando um peso (chumbada) para levá-los ate o fundo. 

Puçá 
Um círculo com saco de rede monofilamento que pode ser usado na coleta 
direta pelo pescador ou por meio de iscas para serem retirados com 
determinado tempo de espera. 

Rede de aperto 

Rede de nylon monofilamento que mede cerca de 300 metros de comprimento, 
em que fazem o cerco e utilizam uma corda amarrada a uma das extremidades 
para apertar a rede até a proa da embarcação e logo após puxa-se a rede pela 
outra extremidade até o final dela. 

Tarrafa 
Rede de arremesso de nylon monofilamento com diferente tamanhos e 
malhagens de acordo com a espécie de captura. 

Rede de cerco 
São redes de nylon de monofilamento com comprimento e altura variada, em 
que se utiliza a embarcação para cercar os cardumes. 

Rede de espera 

São praticamente como a rede de cerco, porém são colocadas em locais 
estratégicos de passagem de cardumes, onde normalmente pernoitam e são 
recolhidas pela manhã. 

Tarrafa 
Rede de arremesso de nylon monofilamento com diferente tamanhos e 
malhagens de acordo com a espécie de captura. 

Fonte: adaptado de Ecology (2008) 
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A grande informalidade do setor pesqueiro é uma característica desta região, seguindo uma 

tendência observada em grande parte do litoral brasileiro. A comercialização pode ser 

realizada na beira da praia, diretamente ao consumidor, ou em pequenos restaurantes, 

mercados e peixarias locais. A maior parte do pescado é comercializada por meio dos 

chamados atravessadores, que são os intermediários que compram o pescado das mãos dos 

pescadores e os transportam até os pontos de revenda (como o Cerasa, por exemplo). Uma 

das dificuldades encontradas no controle da produção pesqueira dessa região se refere à 

grande quantidade de pontos de desembarque.  

Mangaratiba é o local que apresenta o maior número de pontos de desembarque. Pescadores 

de outros municípios lá desembarcam, por conta da maior aglomeração de atravessadores, 

que lhes atribui alguma margem de negociação na comercialização do pescado. Além do 

centro da sede municipal, o município é composto por ilhas ― Itacuruça, Jaguanum, 

Marambaia ― onde é intensa a atividade pesqueira. Quando não comercializam o pescado 

para os membros da própria comunidade, os moradores das ilhas costumam desembarcar 

sua produção em Itacuruçá. 

3.6.3.2 - Diversificação da atividade de pesca 

Um aspecto importante de ser mencionado em relação à renda dos pescadores se refere à 

diversificação de suas atividades econômicas. Por conta da diminuição na produtividade do 

pescado, observada pelos próprios pescadores nas últimas décadas, eles têm alugado suas 

embarcações para serviços à atividade turística, transportando turistas ou levando-os para 

realizar pesca esportiva. Neste caso, observa-se maior dedicação à pesca durante os dias de 

semana, enquanto nos finais de semana os pescadores geram renda com o turismo.  

Outra importante atividade desenvolvida pelos pescadores nas águas da baía, que tem se 

tornado importante fonte de renda alternativa, é a maricultura. Algumas associações de 

maricultura foram criadas no último ano, visando captar recursos para o desenvolvimento de 

projetos de cultivo de mexilhões, ostras e algas. Algumas fazendas foram instaladas no 

entorno da Ilha do Martins (Ilha das Ostras e Ponta do Boi). 

3.6.4 - Ilha da Marambaia: quilombolas, pescadores e fuzileiros navais 

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. Os limites 

da presente janela podem ser visualizados na Figura 3.6.4-1. 
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Figura 3.6.4-1 - Ilha da Marambaia 

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, 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 Z-23, 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.  
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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 

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
5
.   

                                                

5
 Informações disponíveis em: http://www.koinonia.org.br/oq/dossies/marambaia/cronologia1.htm 
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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. 

3.6.5 - Considerações sobre os fatores socioeconômicos 

A grande diversidade de formas de apropriação dos territórios de Mangaratiba adverte para a 

necessidade de mais conhecimento sobre as comunidades do município. Entende-se que a 

instalação da APAMAM pode representar uma boa oportunidade para estimular melhor 

ordenamento do uso e ocupação do solo, capaz de garantir o acesso da população a um 

ambiente equilibrado e à infraestrutura urbana necessária à elevação dos níveis de qualidade 

de vida. 

Para concluir, apresenta-se de modo sistematizado uma lista em que se podem confrontar 

algumas das problemáticas socioeconômicas associadas à criação da unidade de 

conservação, do ponto de vista da conservação e do ponto de vista das comunidades locais. 

Como foi dito, para uma gestão ambiental eficiente faz-se necessário um olhar atento para 

essas duas perspectivas. 

Problemáticas identificadas: ponto de vista da conservação 

1) Práticas agrícolas 

 Agropecuária (desmatamentos em longas extensões, manejo com fogo). 

 Agricultura: banana (alto potencial de reprodução da bananeira que avança sobre as 

matas). 

2) Situação fundiária 

 Ausência de regularização das terras.  

 Falta de clareza a respeito dos limites das propriedades.  

 Loteamento e revenda de lotes por contrato ou acordo pessoal.  

3) Relação com os animais 

 Prática de criação de aves em gaiolas: campeonatos de canto e de rinha. 

 Caça de animais para complementação alimentar das famílias. 

 Caça de animais para comercialização (a paca é um dos animais mais valorizados). 

 Pesca ilegal na baía de Sepetiba. 
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4) Relação com a floresta 

 Extração de madeira para construção de casas, cercas e barracos de apoio à 

atividade agrícola. 

 Extração de frutos e ervas para consumo próprio. 

 Queimadas para uso agropecuário. 

5) Relação com a água 

 Ausência de saneamento básico. 

 Uso agrícola da água. 

 Visitação de moradores locais e turistas aos rios e cachoeiras da Serra do Piloto. 

Problemáticas identificadas: ponto de vista das comunidades 

1. Temor da criminalização das práticas culturais das comunidades. 

2. Temor sobre os direitos de propriedade nas áreas da APAMAM. 

3. Dúvidas sobre os tipos de usos e ocupação permitidos nas áreas da APAMAM. 

4. Temor da criação de áreas de exclusão à pesca na baía de Sepetiba. 

3.7 - ANÁLISE INTEGRADA 

A APA de Mangaratiba reúne uma diversidade de características ambientais que devem ser 

analisadas de maneira integrada, percebendo sua unidade enquanto paisagem. Esta unidade 

é relativa à interação dinâmica e dialética dos elementos físicos e bióticos e, destes, com a 

dinâmica social que transforma e constrói o ambiente. Neste sentido, o presente item 

intenciona oferecer uma visão do conjunto de relações que compõem o ambiente em estudo.  

A unidade geomorfológica bacia de drenagem foi utilizada como parâmetro para a análise 

integrada, em função de sua condição de topo serrano que divide as águas para o litoral e o 

interior e onde se situam diversas das nascentes dos principais rios da região. A bacia de 

drenagem é também defendida por ser, em algum nível de relação, a identidade de muitas 

comunidades presentes na APA. Pela própria condição de relevo destas bacias, desenhadas 

por rios entalhados, os vales passam a ser a referência espacial das populações locais. 

Muitas vezes, as comunidades se identificam por pertencerem ao Vale do Sahy ou da Serra 

do Piloto, por exemplo. 

A APAMAN situa-se na cadeia montanhosa que constitui parte da Serra do Mar, com nomes 

locais de Serra do Piloto, Serra Três Orelhas, Serra das Lajes, Serra São Brás e da 

Mazomba. Este alinhamento serrano está associado ao processo de separação dos 
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continentes africano e sul-americano, originando diversas estruturas rúpteis, posteriormente 

aproveitadas pelas drenagens locais como caminhos preferenciais para o entalhe fluvial e 

escavação dos vales.  

Sobre o substrato tectonicamente estruturado e litologicamente diverso, os processos 

intempéricos e erosivos esculpiram o relevo presente, hoje, na paisagem, sendo responsáveis 

pela produção e transporte de sedimentos. Esses sedimentos se espalham sobre as encostas 

e planícies sob a forma de depósitos coluviais, tálus, depósitos aluviais fluviomarinhos e 

marinhos, formando solos mais espessos em direção aos fundos de vale e deixando solos 

mais delgados nos topos montanhosos e divisores, nas áreas continentais. Em direção ao 

mar, espraiam-se em planícies fluviomarinhas e marinhas, formando planícies de maré e 

cordões arenosos.  

As transformações do clima nos últimos milhares de anos induziram os processos erosivos 

que esculturaram o relevo, assim como a possibilidade de desenvolvimento dos ecossistemas 

hoje encontrados na área. A dinâmica climática atual, entretanto, sofre influência direta do 

relevo, sendo este um importante condicionante da temperatura e da umidade, assim como do 

regime pluviométrico e da distribuição espacial das chuvas.  

Devido à disposição alongada da Serra do Mar, no sentido leste-oeste, o relevo voltado para o 

mar define a condição microclimática local. Sua proximidade com o oceano é um importante 

fator na distribuição da umidade e temperaturas: a serra que sobe abruptamente da linha de 

costa a altitudes superiores a 1.600 metros torna-se a principal barreira para a entrada dos 

sistemas frontais vindos do Atlântico-Sul, fazendo com que as massas de ar percam sua 

umidade. Como resultado desse processo, a porção sul recebe mais chuva e comporta uma 

umidade maior do que a vertente voltada para norte, no chamado sota-vento, que recebe as 

massas de ar já secas. Por estas condições, o clima nessa região é classificado, segundo 

Kӧppen, como de clima quente e úmido, sem estação seca marcada, e pluviosidade média 

anual de cerca de 1.800 milímetros. 

Em toda a região, a distribuição da precipitação apresenta uma concentração de chuvas de 

novembro a abril e uma redução pluviométrica entre junho e setembro, condição esta típica da 

sazonalidade. A média pluviométrica dos meses mais chuvosos, nos meses de dezembro e 

março, demonstra a grande concentração de chuvas durante o verão. Os dias mais chuvosos 

concentram-se no mesmo período do ano, tendendo a provocar deslizamentos de terra nas 

encostas íngremes do relevo montanhoso e, consequentemente, problemas graves associados.  

As temperaturas também são influenciadas diretamente pelo fator relevo, apresentando os 

menores valores nas maiores altitudes e os maiores nas baixadas litorâneas. Além disso, o 

litoral apresenta uma variação de temperatura significativamente menor que as áreas do 
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interior, em função da influência estabilizante exercida pela massa d’água oceânica. Desta 

forma, no litoral as temperaturas médias anuais variam entre 25 e 26 ºC. 

A umidade relativa do ar na região de estudo é bastante elevada e apresenta poucas 

variações ao longo do ano. Geralmente, esta umidade permanece em torno de 80 e 83%. O 

regime eólico é marcado por uma variação grande em relação à direção dos ventos, mas 

apresenta médias baixas de velocidade e predominância de calmarias durante os meses de 

maio (IBAMA, 2001). 

As condições de clima e relevo influenciam a distribuição dos ecossistemas, de acordo com a 

variedade de sítios e habitats. Das baixas às altas encostas, as formações florestais expõem 

as distintas fitofisionomias de Mata Atlântica mais conservadas no mosaico da paisagem atual.  

As condições físicas regionais garantem a manutenção de grande quantidade de recursos 

hídricos. Em função das condições climáticas e ecossistêmicas, as drenagens locais 

respondem com afluentes, nascentes, mananciais e corpos hídricos com vazões 

consideráveis em relação à abundância de água.  

Sobre estas condições, as transformações advindas das formas de ocupação e uso dos solos 

forjou a paisagem atual. Nesse sentido, as vertentes mais íngremes e as encostas mais altas 

da serra mantiveram-se, de certa forma, isoladas do processo de transformação histórica 

quando comparadas às baixadas litorâneas e, por isso, guardam os remanescentes florestais, 

objetos de preservação da APA. 

Os diversos ciclos econômicos existentes, sobretudo da cana-de-açúcar e do café, em 

conjunto com a atividade carvoeira, foram responsáveis diretos pelo processo de 

desmatamento das formações florestais e de seus ecossistemas associados. A sequência de 

atividades desenhou uma paisagem com fragmentos florestais entremeados por áreas de 

gramíneas e cultivos, especialmente o de bananas. As atividades portuárias propiciaram o 

desenvolvimento de diversos núcleos urbanos no município de Mangaratiba, mas que não 

chegaram a se estabelecer como polos sub-regionais. A função portuária foi sucedida pela 

indústria do turismo, impulsionada pela beleza natural da região.  

A configuração do atual mosaico da paisagem da área de estudo reflete a dinâmica espaço-

temporal destas e de outras atividades que historicamente foram estabelecidas e exercidas 

por uma variada gama de agentes e atores.  

Para o melhor entendimento da dinâmica dessa paisagem, optou-se por uma descrição das 

características ambientais da APA por sistemas hidrográficos (Figura 3.7-1), os quais reúnem 

bacias de drenagem de condições semelhantes. 
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Figura 3.7-1 - Sistemas hidrográficos da APAMAN
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3.7.1 - Sistema Hidrográfico da Enseada do Jacareí 

O rio Jacareí nasce na cota dos 900 metros e drena através de vertentes íngremes, 

recebendo influência de várias outras drenagens tributárias de pequeno porte. Este sistema 

hidrográfico possui vales encaixados e relevo escalonado, associado às litologias 

metamórficas e aos planos de fraturas e falhas do embasamento geológico (Figura 3.7-2). 

Estes planos servem como caminhos preferenciais para o avanço da frente de intemperismo e 

dos processos erosivos.  

 

Figura 3.7-2 - Sistema hidrográfico da Enseada do Jacareí 

O alto curso da bacia do rio Jacareí é caracterizado pela presença de alinhamentos serranos 

que conservam grandes fragmentos florestais, enquanto as porções de baixada, com 

topografias suaves, são ocupadas pela população. Este crescimento irregular e significativo 

da malha urbana, que ocorreu nos últimos 20 anos, pode ser exemplificado pelas 

comunidades de Conceição de Jacareí e do Cantagalo, que se expandem no baixo curso 

deste sistema, chegando a atingir a cota 300 metros de altitude.  

Além das comunidades há também um aumento significativo de casas de padrão de renda 

elevada, indicando que o crescimento desordenado da malha urbana não está associado 

apenas às camadas mais pobres. Com a instalação de hotéis e casas de população de nível 

social com maior poder aquisitivo, há a valorização tanto das encostas como das baixadas. 
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Somado ao processo de urbanização, destaca-se o crescimento da malha rodoviária perto 

dos rios, que é um fator catalisador deste processo (Figura 3.7-3).  

 

Figura 3.7-3 - Vista da Enseada do Jacareí a partir da rodovia BR-101 

3.7.2 - Sistema Hidrográfico de Itacumbitiba 

Tal como no sistema hidrográfico da Enseada da Itapinhoacanga, o sistema hidrográfico de 

Itacumbitiba (Figura 3.7-4) é marcado pela existência de drenagens curtas e pela presença 

de fragmentos florestais em suas altas encostas, especialmente a montante da rodovia BR-

101. A grande amplitude de relevo deste sistema, que tem suas drenagens encaixadas e 

encachoeiradas, resulta na ocorrência de solos rasos e incipientes, que são frequentemente 

erodidos pelos movimentos de massa. Estes escorregamentos são observados na paisagem 

por meio de diversas cicatrizes e de paredões rochosos que se destacam entre a cobertura 

florestal densa. Próximo à praia Brava e à Ponta da Canhota avançam clareiras que 

perturbam e fragmentam os remanescentes da Floresta Ombrófila Densa presentes nesse 

sistema hidrográfico. 

Em relação aos solos, predominam solos rasos, como os Cambissolos Háplicos de alto 

potencial erosivo, devido ao relevo montanhoso e com pontos de declividade considerável. 

Ocorrem, também, nas porções mais suavizadas do relevo os Latossolos Vermelho Amarelos 

distróficos que correspondem a solos mais profundos e bem desenvolvidos. 
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Figura 3.7-4 - Sistema Hidrográfico da Enseada de Itacumbitiba 

Neste sistema hidrográfico há uma pequena comunidade nas margens da BR-101 que pode 

representar um grande potencial de expansão. Soma-se a isso, a promoção, por parte da 

comunidade, de diferentes usos nas vertentes, que podem ser evidenciados pela ocorrência 

de pastos e roças. Essa comunidade, que possui o mesmo nome do córrego, apresenta 

padrões de construção de casas de baixo custo e com mínima infraestrutura. Em 

contrapartida, destaca-se nas enseadas o estabelecimento de condomínios de luxo 

destinados à população de alto poder aquisitivo. 

3.7.3 - Sistema Hidrográfico do Rio Grande 

O rio Grande, em sua maior parte, está direcionado para L-O e apresenta em seu alto curso 

níveis de base sustentados por rochas mais resistentes, que formam localmente knickpoints.  

A bacia do Rio Grande (Figura 3.7-5) destaca-se pela preservada cobertura florestal, que 

conserva um grande remanescente de Floresta Ombrófila Densa. Em alguns trechos desta 

bacia são observadas pastagens e gramíneas, que afloram em algumas clareiras existentes 

na Serra Grande. Destacam-se ainda neste sistema hidrográfico as ocupações urbanas, que 

ficam restritas às porções mais baixas do relevo. Na planície fluviomarinha da praia Grande 

encontra-se o empreendimento hoteleiro Club Med, que tem grande parte de sua 

infraestrutura situada entre a rodovia BR-101 e o litoral. 
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Figura 3.7-5 - Sistema Hidrográfico do Rio Grande 

Assim como boa parte dos sistemas hidrográficos atlânticos, no sistema hidrográfico do Rio 

Grande, devido ao relevo acidentado e ao intenso trabalho erosivo nas vertentes declivosas, 

os solos são, tipicamente, pouco desenvolvidos. Predominam nesse sistema os Cambissolos 

Háplicos, com elevado índice de suscetibilidade à erosão, o que pode se evidenciado pelos 

movimentos de massa que ocorrem na BR-101. 

3.7.4 - Sistema Hidrográfico do Rio Santo Antônio e Rio São Brás 

Este sistema caracteriza-se como sendo o de maior área na porção litorânea da APA. É 

formado pela presença de diversas sub-bacias que têm suas cabeceiras de drenagem 

localizadas a uma altura superior a 1.250 metros nas serras, cujos nomes locais são: Serra do 

Brás, Serra do Bagre, Serra Três Orelhas, Serra das Lajes, Serra de Capivari, Serra de 

Jacapei e Serra Grande. A foz deste sistema é marcada pela presença de uma extensa 

planície fluviomarinha antes da desembocadura direta na baía de Mangaratiba (Figuras 3.7-6 

e 3.7-7).  
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Figura 3.7.6 - Sistema Hidrográfico do Rio Santo Antônio e Rio São Brás 

Os compartimentos geomorfológicos predominantes neste sistema são as escarpas serranas 

e as largas planícies próximas ao mar. Do alto das serras as drenagens se estendem até o 

nível de base geral, não tendo a presença de vales suspensos de grande expressão. Nas 

encostas íngremes, os rios estão bastante encaixados no relevo. As drenagens principais que 

correm diretamente para o Atlântico são o rio do Patrimônio, rio São Brás, córrego das Lajes, 

córrego Três Orelhas, rio Santo Antônio, rio Ingaíba e córrego do Batatal. 

Nas áreas de encosta, os solos são rasos devido aos processos de erosão que causam a 

rotação constante desse material, não havendo tempo suficiente para a atuação dos fatores 

de formação dos solos (pedogenéticos). Neste ambiente geomorfológico de encostas 

íngremes predominam os Cambissolos Háplicos e os Cambissolos Húmicos. Nas partes 

menos íngremes das encostas, sobre o pacote de colúvio, estão os Latossolos, que se 

caracterizam pela sua espessura. Nas áreas de planície, os solos que predominam pertencem 

à classe dos Neossolos Quartzarênicos e os Neossolos Flúvicos, além de solos argilosos nas 

áreas de manguezais. Esses ambientes sofrem influências de sedimentos diversos, tanto dos 

aluviões, quanto dos depósitos fluviomarinhos. 
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Figura 3.7.7 - Planície fluviomarinha do Sistema Hidrográfico do  
Rio Santo Antônio e Rio São Brás 

A paisagem neste sistema é caracterizada pela presença de grandes áreas de Floresta 

Ombrófila Densa. Essas áreas florestadas encontram-se extremamente preservadas nos 

grandes maciços (principalmente na porção superior da bacia), sobretudo em virtude do seu 

alto nível de declividade, que se mantém até aproximadamente a cota 100 metros. 

Contrapondo a este quadro, as áreas de planície costeira sofrem com a degradação constante 

devido ao histórico da ocupação associado à presença de núcleos urbanos próximos, que 

extinguiram as matas de restinga, brejos e outras formações típicas do contato das serras 

com as baixadas litorâneas. A partir do exposto, a confluência dessas características contribui 

decisivamente para a existência de uma série de atividades promotoras de turismo na região, 

destacando-se, assim, atividades destinadas à hotelaria e aos clubes de lazer. Em relação à 

ocupação, os condomínios de luxo se sobressaem na paisagem. 

3.7.5 - Sistema Hidrográfico do Saco de Mangaratiba 

O Sistema Hidrográfico do Rio do Saco de Mangaratiba (Figura 3.7-8) possui 

predominantemente três compartimentos geomorfológicos: as escarpas serranas, as planícies 

fluviomarinas e as planícies fluviais presentes nos vales suspensos. As áreas serranas 

caracterizam-se pela presença de gnaisses e granitóides, que são rochas mais resistentes ao 

intemperismo e, em resposta a isso, o relevo atinge maiores altitudes. 
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Figura 3.7-8 - Sistema Hidrográfico do Rio do Saco de Mangaratiba 

É subdividido em outras sub-bacias como a do córrego Cá-Te-Espero, córrego do Gaspar, 

córrego Benguela e o córrego Piloto que são tributárias ao rio do Saco ou da Lapa que, por 

sua vez, tem seu trajeto encaixado em um vale em forma de “v”, entre as serras, e 

desemboca diretamente na baía de Mangaratiba, junto à cidade de Mangaratiba (Figura 

3.7-9). Suas cabeceiras têm uma altura média de 300 metros, com exceção do rio do Saco ou 

da Lapa, que tem sua nascente situada na Serra de Itaguaçu a uma altitude de 670 metros. O 

rio principal da bacia segue a direção NE-SW, seguindo o plano de foliação dos gnaisses, e 

seus tributários obedecem aos planos de falhas e fraturas NW-SE das rochas. 

 

Figura 3.7-9 - Sistema Hidrográfico do Rio do Saco de Mangaratiba a partir da Serra do Piloto 

Apresenta boa variabilidade em relação às classes de solo. De maneira geral, é constituída 

por solos pouco desenvolvidos e com elevado grau de erosão, uma vez que o relevo 

montanhoso dificulta a formação de solos bem desenvolvidos e estruturados. Isto pode ser 
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evidenciado pela presença de Neossolos Litólicos distróficos, que consistem em solos 

bastante rasos e com contato solo-rocha abrupto, porém a classe de solo predominante na 

região é o Cambissolo, que ocorre em boa parte das vertentes voltadas para o fundo de vale 

deste sistema hidrográfico. Já os Latossolos encontram-se dispostos nos depósitos colúvio-

aluvionares de baixa ruptura de declive. 

A análise da cobertura vegetal e uso do solo deste sistema hidrográfico indicam a existência 

de pastagens e ocupação urbana ao redor do rio do Saco, sobretudo nas médias encostas e 

na planície costeira, onde há a maior concentração de ambos. A cidade apresenta vetor de 

crescimento urbano do centro de Mangaratiba, com destaque para as ocupações na enseada 

da praia do Saco e nas margens da BR-101 em direção à Serra do Piloto. Mesmo com o 

crescimento urbano nesses locais, há ainda a existência de grandes fragmentos florestais, 

especialmente nos vales estrangulados e declivosos próximos aos divisores. 

3.7.6 - Sistema Hidrográfico do Rio Sahy 

Esse sistema hidrográfico contém poucos rios tributários ao rio principal, o rio Sahy, que se 

caracteriza pela elevada cabeceira que está situada a 800 metros do nível do mar. O rio Sahy 

segue encaixado na direção L-O até a cota de 500 metros, onde há um nível de base local 

que marca a sua transição para a direção NNE-SSO. Este nível de base local (knickpoint) 

controla a sedimentação a montante, formando uma extensa planície fluvial onde se situa a 

ocupação do assentamento da Fazenda Rubião, pertencente ao Iterj (Figura 3.7-10). 

 

Figura 3.7-10 - Sistema Hidrográfico do Rio Sahy 
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O nível de base local que sustenta este vale suspenso é composto por gnaisses do Complexo 

Rio Negro, que afloram em uma grande cachoeira que marca a transição do vale suspenso 

para o ambiente de escarpas serranas. A ausência de estradas dificulta ainda mais a ligação 

dessa área com os locais mais baixos. A área do Assentamento do Rubião é marcada pela 

presença de pastagens, hortas domésticas e plantação de banana, que é a maior fonte de 

renda da população local. 

O sistema hidrográfico do Rio Sahy, apresenta uma vegetação bastante preservada, tendo 

apenas alguns focos de urbanização nos vales suspensos, em torno dos rios e nas planícies 

costeiras, especialmente nos arredores da rodovia BR-101, que concentra moradias, comércios 

locais, igrejas e a Associação de Moradores Amigos do Vale do Rio Sahy (Amasahy). 

Já em relação aos aspectos socioeconômicos, apresenta uma configuração que reflete certa 

complexidade, em virtude das inúmeras diferenças locacionais existentes dentro do próprio 

sistema, como a distribuição (e consequente acessibilidade) dos serviços básicos (coleta de 

lixo, abastecimento de água, entre outros).  

Percebe-se, que, mesmo representando uma proximidade com Mangaratiba e possuindo 

elevada densidade demográfica (ao confrontarmos com outras áreas não urbanas), existem 

algumas questões sobre a população local que merecem destaque. A primeira delas está 

associada à percepção de elevado índice de analfabetismo, em especial naquelas áreas que 

se encontram na porção mais baixa do reverso da serra (grande parte dos moradores desta 

área são trabalhadores rurais ou, ainda, pequenos proprietários). Ao mesmo tempo, é 

interessante observar que, apesar de se tratar de uma área não urbana, o local possui uma 

das maiores médias de renda da área estudada.  

Neste sentido, é importante verificar também a infraestrutura básica disponibilizada nesse 

sistema hidrográfico. Primeiramente, merece destaque a identificação de que grande parte 

dos domicílios desta área utilizam fossas sépticas como destino do esgoto doméstico, o que 

denota a existência, ainda que mínima, de infraestrutura sanitária na região. Além disso, a 

coleta de lixo também é realizada de maneira a atender grande parte das residências na área, 

merecendo destaque negativo, porém, a porção superior da bacia do Sahy.  O abastecimento 

de água na região não se dá, preferencialmente, pela rede geral de água, e sim por técnicas 

alternativas como, por exemplo, acesso a nascentes, poços artesianos, entre outros.   

3.7.7 - Sistema Hidrográfico do Rio Catumbi – Córrego Vermelho 

O Sistema Hidrográfico do Rio Catumbi – Córrego Vermelho é composto pelas drenagens dos 

rios da Prata, Catumbi, da Draga, Botafogo, Tingussu, Itimirim e dos Pereiras (Figura 3.7-11). 

Essas drenagens caracterizam-se pelo seu perfil longitudinal na direção NO-SE, que segue o 
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plano das falhas e fraturas. Por vezes, alguns vales suspensos apresentam sua orientação 

ajustada ao plano da foliação NE-SW dos gnaisses que afloram nesta região. 

 

Figura 3.7-11 - Sistema Hidrográfico do Rio Catumbi – Córrego Vermelho 

Todos os rios deste sistema são curtos e suas cabeceiras estão situadas em serras de 

diferentes altitudes, com encostas íngremes e solos rasos (Cambissolos e Neossolos 

Litólicos). As cabeceiras das drenagens se encontram em planos altimétricos distintos, 

sobretudo devido aos diversos planos das fraturas e das resistências litológicas presentes no 

maciço, que resultam no escalonamento nos divisores das serras que compõem este sistema 

hidrográfico, como ilustra a Figura 3.7-12. As drenagens deste sistema desembocam 

diretamente para a baía de Sepetiba, baía de Itacuruçá e para baía de Muriqui. As planícies 

fluviomarinhas são estreitas e contêm uma grande massa populacional concentrada na faixa 

entre o Atlântico e as escarpas serranas.  

 

Figura 3.7-12 - Rio Tingussu no local do reservatório de  
abastecimento da Cedae 
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A plantação de bananas é uma das principais fontes de renda da população local, que agrava 

o quadro de degradação dos fragmentos de Floresta Ombrófila Densa presentes. Somado a 

isso, tem-se a presença de fazendas em algumas cabeceiras de drenagens, como no rio 

Timirim, além de oleodutos, como é o caso do oleoduto da Transpetro e do Orbig, e início de 

favelização na bacia do rio Muriqui que cresce com uma infraestrutura precária. A população 

local, que se encontra instalada na estreita área de planície costeira entre as serras e o 

Atlântico, corre alto risco de sofrer acidentes por dinâmicas naturais, como movimentos de 

massa, sobretudo no verão. Adiciona-se a esse fator o baixo padrão construtivo de casebres e 

casas, o que, por sua vez, intensifica ainda mais o risco à população local.   

3.7.8 - Considerações finais 

A interação entre fatores físicos e bióticos conflui para a apresentação das potencialidades e 

ameaças, estimulando desta maneira múltiplas ações que possibilitem a continuidade (ou 

manutenção) de determinados cenários, assim como a redução ou erradicação de fragilidades 

que coloquem em risco o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e mesmo a vida das 

populações do entorno.  

Em relação aos solos, os sistemas hidrográficos apresentam fatores pedogenéticos que dão 

origem, de maneira geral, a solos pouco desenvolvidos e pouco estruturados que se localizam 

em encostas com declividades acentuadas. Assim, é comum a ocorrência de solos rasos que 

apresentam elevado grau de suscetibilidade à erosão.  

Em relação à vegetação, pode-se dizer que boa parte dos sistemas hidrográficos apresenta 

vegetação característica do bioma Mata Atlântica, principalmente referente à Floresta 

Ombrófila Densa, contudo, os diferentes usos condicionaram a localização de remanescentes 

florestais em bom estado de conservação nas porções mais elevadas do relevo. Na 

perspectiva da paisagem regional, percebe-se a influência de dinâmicas voltadas para o 

adensamento populacional e especulação imobiliária. 

Quando se analisam as dinâmicas sociais nos sistemas hidrográficos da APAMAN é corrente 

a existência de problemas infraestruturais relacionados à distribuição e qualidade dos serviços 

básicos oferecidos, que se tornam crescentes devido à dificuldade governamental de 

estabelecer programas que foquem no saneamento em pequenas e médias comunidades. 
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MÓDULO 4 - PLANEJAMENTO 

4.1 - HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO DA APA DE MANGARATIBA 

A APA de Mangaratiba foi criada a partir do Decreto Estadual nº 9.802, de 12 de março de 

1987. A primeira proposta de plano de manejo, anteriormente denominado plano diretor, foi 

elaborada pela antiga Feema, em 1987, em parceria com a extinta Fundrem, mas nunca 

chegou a ser publicado em Diário Oficial. Esse documento embasou a elaboração de uma 

segunda versão, em versão preliminar, elaborada em 2002, como resultado de Convênio de 

Compromisso Ambiental firmado entre a mesma Feema e a Companhia Docas do Rio de 

Janeiro, como uma das ações compensatórias pela ampliação do porto de Sepetiba (atual 

Itaguaí). 

Entre a primeira e a segunda versões foram realizadas atualizações, aprimoramentos 

metodológicos e ampliação de seu conteúdo, tais como: 

 aprimoramento da base cartográfica, com uso da tecnologia de SIG; 

 atualização do uso do solo a partir da manipulação de imagens de satélite; 

 ampliação e atualização das informações socioeconômicas;  

 ampliação e atualização das informações ambientais. 

Esse plano de manejo preliminar, de 2002, indicava a finalidade da APA de Mangaratiba, qual 

fosse  

colaborar com a ordenação do desenvolvimento municipal, segundo 

parâmetros adequados à utilização racional dos recursos naturais, 

coadunados com as atividades sociais e integrados às manifestações da 

cultura regional [...] e, com base na legislação ambiental vigente, [...] 

preservar os remanescentes da Mata Atlântica com seus ecossistemas 

associados, nos quais ocorrem significativas espécies da flora e da fauna 

silvestre. 

A proposta de zoneamento apresentada baseava-se na versão anterior e o próprio texto 

indica a necessidade de reformulação em suas etapas posteriores, especialmente com a 

atualização dos diagnósticos socioambientais. Mais especificamente sobre o processo de 

zoneamento da APA, o plano de manejo preliminar de 2002 se propunha a criar as bases de 

um documento que indicasse a “adoção das medidas necessárias a disciplinar a ocupação do 

solo e do exercício de atividades causadoras de degradação ambiental”, subdividindo a UC 

em quatro unidades de gestão, com critérios e normas específicas, brevemente descritas a 

seguir.  
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4.1.1 - Unidades de gestão propostas no zoneamento preliminar da 

APAMAN (2002) 

4.1.1.1 - Zona de preservação da vida silvestre (ZPVS ou ZVS) 

Para uso apenas indireto, destinada a salvaguardar da biota nativa por meio da proteção do 

habitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas, e/ou ameaçadas de extinção, 

bem como a garantia da perenidade dos recursos hídricos, das paisagens, da biodiversidade 

e de sítios arqueológicos. 

4.1.1.2 - Zona de uso restrito (ZUR) 

Compreende as áreas entre as cotas mais baixas da ZVS e a cota 100 m, com exceção das 

zonas de proteção de mananciais e de uso urbano, sendo permitidos usos hortigranjeiros, 

agrosilvopastoris, residencial e turismo/lazer. 

4.1.1.3 - Zona de proteção de mananciais (ZPM) 

Compreende as áreas das bacias hidrográficas contribuintes, situadas a montante dos pontos 

de captação dos mananciais utilizados e dos potencialmente utilizáveis para abastecimento 

d’água. Pode estar incluída na ZVS, mas exclui-se da zona de uso urbano (ZUU). 

4.1.1.4 - Zona de uso urbano (ZUU) 

Definida como uma faixa simétrica de 200 metros de largura para cada lado a partir do eixo da 

Estrada de São João Marcos (Estrada Imperial), entre a confluência do córrego Piloto com o 

rio do Saco ou da Lapa e o limite com o município de Rio Claro. O ordenamento do uso teve 

como justificativa a necessidade de se conservar o manancial, responsável pelo 

abastecimento do distrito sede de Mangaratiba. 

O Plano Diretor (ou de Manejo) Preliminar da APA de Mangaratiba ainda apresentou critérios, 

normas e restrições e a legislação aplicável à gestão da UC por tipologia de zona, além da 

indicação de desdobramentos necessários à elaboração do documento final.  

4.1.2 - Premissas do planejamento estratégico na APAMAN 

Neste plano de manejo utilizou-se, para fins de planejamento de médio e longo prazos 

(estratégico), de curto prazo (operacional) e para a sua funcionalidade, a abordagem 

orientada para resultados, baseada na gestão por programas e projetos. A Figura 4.1-1 -  

ilustra o processo de elaboração da estratégia e a relação com a operação fundamentada 

pela orientação para resultados. 
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Figura 4.1-1 - Construção do planejamento 

A metodologia proposta para a gestão estratégica da APA de Mangaratiba considera dois 

importantes momentos da etapa de planejamento: o desenvolvimento da estratégia e o 

planejamento da estratégia, propriamente dito, elaborado conjuntamente entre representantes 

do INEA, do Conselho Consultivo da UC e de especialistas de diversas áreas do 

conhecimento. Parte da construção de um imaginário convocante e coletivo para o futuro da 

UC com o envolvimento de representantes das partes interessadas (TORO, 1997), 

simbolizado em um conjunto de diretrizes estratégicas constituído pela missão e a visão de 

futuro da UC. Cada um destes símbolos possui um papel importante na construção do 

imaginário da organização, a saber: 

 Missão: razão de ser da unidade de conservação que compreende as necessidades de 

conservação e sociais a que ela atende e o seu foco fundamental de atividades 

(Quadro 4.1-1). 

 Visão de futuro: estado ou situação que a UC deseja alcançar no futuro. A explicitação 

da visão propicia o direcionamento e cria uma tensão necessária à construção dos 

resultados (Quadro 4.1-2). 

Quadro 4.1-1 - Missão da APA de Mangaratiba 

 

 

 

 

Proteger amostras de ecossistemas extremamente ameaçados – as florestas pluviais 

litorâneas e os manguezais, conservar os sítios históricos e culturais, ordenar o 

uso do território e atuar como zona de amortecimento do Parque Estadual 

Cunhambebe, promovendo o uso dos recursos naturais de forma sustentável, 

visando à melhoria da qualidade de vida da população. 
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Quadro 4.1-2 - Visão de futuro da APA de Mangaratiba 

 

 

 

 

Após a definição das diretrizes estratégicas (missão e visão de futuro) o imaginário que elas 

simbolizam foi submetido a uma análise de consistência e viabilidade com a consideração dos 

fatores internos e externos que potencialmente impulsionarão ou restringirão o seu alcance, a 

análise de ambiência.  

A análise da ambiência é elaborada considerando todas as informações e conhecimentos 

diagnosticados e levantados durante a elaboração do plano de manejo (fontes primárias e 

secundárias) e realizada considerando-se o ambiente interno e o ambiente externo da 

organização. A ferramenta utilizada para realizar a análise da ambiência foi chamada Matriz 

SWOT, Matriz Fofa ou Matriz de análise estratégica – Quadro 4.3-1 e Quadro 4.3-2 

(subseção 4.3). Sua utilização é fundamentada na busca da adequação entre as capacidades 

internas e as possibilidades externas (MINTZBERG, B. AHLSTRAND, e J. LAMPEL, 2000). A 

partir das análises dos relacionamentos entre as fortalezas, fraquezas, oportunidades e 

ameaças são identificadas demandas para a estratégia da unidade de conservação 

(premissas de recuperação ou avanço), de onde nascem as diretrizes de manejo, que podem 

ser desdobradas como objetivos a atingir por meio da gestão integrada e da inter-relação 

entre programas e projetos. Em outras palavras, os programas e projetos são elaborados para 

atingir, conjuntamente, os objetivos definidos.  

O Balanced Scorecard (BSC), metodologia de medição e gestão de desempenho, propõe a 

aplicação de um modelo mais equilibrado e coerente, vinculado às escolhas e aos 

posicionamentos estratégicos da organização. Umas das ferramentas utilizadas na 

metodologia do BSC é o mapa estratégico, que consiste em uma representação gráfica que 

demonstra a hipótese (ou aposta) estratégica por meio da construção de relações causais 

entre os diferentes objetivos existentes nas dimensões ou perspectivas estratégicas (KAPLAN 

e NORTON, 2004). 

De acordo com esta abordagem e com as premissas adotadas para este planejamento, a 

metodologia procurou integrar a orientação estratégica para os resultados mais relevantes da 

APAMAN. 

Ser reconhecida como norteadora do processo de desenvolvimento sustentável 

da região, sendo capaz de oferecer alternativas sustentáveis para uso dos recursos 

naturais e promover sua integração com o município que possui área sob sua 

proteção. 
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4.1.3 - O mapa estratégico no contexto das unidades de conservação 

O mapa estratégico foi desenvolvido para apoiar a metodologia BSC, contribuindo com a 

construção, comunicação, compreensão, implementação e monitoramento da estratégia.  

Independentemente da abordagem adotada para formular (desenvolver) a estratégia, o mapa 

fornece uma maneira consistente de descrevê-la, facilitando a definição e o gerenciamento 

dos objetivos, metas e indicadores estratégicos. É orientado para os resultados maiores, mais 

agregados e mais nobres, simbolizados normalmente pela visão de futuro e a missão da 

unidade de conservação. O mapa representa o conjunto de diretrizes de manejo ou premissas 

que levam a unidade de conservação a um patamar de desempenho superior. 

Os mapas estratégicos são orientados por alguns princípios, considerando o contexto das 

unidades de conservação: 

 a estratégia equilibra forças contraditórias: o ponto de partida da descrição da estratégia 

é deixar claro como serão equilibradas as expectativas legítimas de desenvolvimento e 

conservação no mesmo espaço territorial, em curto, médio e longo prazos; 

 a essência da estratégia é a proposição de valor para cidadãos-usuários: a estratégia 

exige a definição do público-alvo prioritário para atuação da unidade e a formulação de 

uma proposta de valor a ser oferecido a estes cidadãos. A escolha de um público-alvo 

visa orientar a adequação dos produtos e serviços para os cidadãos-usuários; 

 a criação de valor é operacionalizada pelos processos internos da UC: o mapa 

estratégico descreve os resultados que a UC pretende alcançar frente à perspectiva dos 

cidadãos-usuários, entretanto a forma como estes resultados serão obtidos e as 

orientações para as interações com os segmentos de cidadãos-usuários são 

estabelecidos pelos processos internos da UC. Esta conexão ― processos internos com 

proposição de valor para os cidadãos ― estabelece a integração da estratégia com a 

rotina da UC; 

 a estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos: os conjuntos de 

processos internos (programas de manejo) devem contribuir de maneiras diferentes e 

em momentos diferentes para o cumprimento da missão da unidade.  

A utilização da ferramenta mapa estratégico procura contribuir forjando uma nova cultura 

gerencial para as áreas protegidas (e para o setor público), em que as escolhas contaminam 

todo o processo decisório, todas as atividades da UC e todas as pessoas envolvidas na sua 

gestão (Figura 4.1-2). 
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Figura 4.1-2 - Estrutura do mapa estratégico 

4.1.3.1 - Mapa estratégico da APA de Mangaratiba 

A orientação estratégica para os resultados mais relevantes é dada pela validação do mapa 

estratégico da APAMAN, considerado como o conjunto de resultados mais relevantes a serem 

buscados pela organização. O mapa construído durante as oficinas de planejamento é 

apresentado na Figura 4.1-3. 

 
Figura 4.1-3 - Mapa estratégico da APAMAN 
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A partir da orientação estratégica dada pelo conjunto de objetivos estratégicos a serem 

alcançados pela APAMAN, estes poderão direcionar as tomadas de decisões que envolvam a 

sua gestão. 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA APA DE MANGARATIBA E 

NORMAS GERAIS DE MANEJO  

4.2.1 - Objetivos específicos 

A definição dos objetivos da APA de Mangaratiba tem como referência a Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei nº 9.985/2000), considerando a categoria 

Área de Proteção Ambiental. O objetivo básico da criação de unidades de conservação de uso 

sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

recursos naturais. 

Ainda segundo a mesma lei, as áreas de proteção ambiental têm como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Visam à conciliação do uso ou da exploração 

do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis, de forma 

socialmente justa e economicamente viável, sendo consideradas como espaços de 

planejamento e gestão ambiental de áreas que possuam ecossistemas com atributos 

ambientais regionais relevantes. 

A criação da APA de Mangaratiba fundamenta-se na necessidade de preservação da floresta 

pluvial tropical litorânea e dos manguezais existentes, que atuam como elementos de controle 

natural da erosão, de manutenção da taxa de produtividade das águas litorâneas, e como 

protetoras dos mananciais existentes. A presença de monumentos e sítios históricos e 

arqueológicos, os obstáculos legais e naturais à ocupação e o reconhecimento da Unesco 

como Reserva da Biosfera conferem à área da APA os seguintes objetivos: 

 preservar as fitofisionomias de mangue, floresta ombrófila densa montana, submontana 

e alto-montana, matas ciliares e APPs, com destaque para as tipologias localizadas 

acima da cota 300 metros; 

 preservar áreas onde há potencial existência da floresta estacional semidecidual 

montana e submontana; 

 propiciar condições de interligação do conjunto de fragmentos de formações florestais e 

refúgios associados, garantindo a diversidade e o endemismo de flora e fauna e a 

continuidade do corredor Tinguá-Bocaina; 

 proteger as nascentes de rios localizadas nas serras do Pinto, de Jacareí, Grande, 

Capivari, Lajes, Três Orelhas, do Bagre, Itaguaçu, Cachoeira, Sahy e Mazomba, entre 
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outras, priorizando os formadores dos rios Jacareí, Grande, Ingaíba, Santo Antônio, da 

Lapa (ou Saco), Sahy e Tingussu, notadamente fontes de abastecimento de água para 

todo contingente populacional do município de Mangaratiba; 

 promover e incentivar a recuperação de áreas degradadas existentes;  

 proteger montanhas, cachoeiras e demais paisagens notáveis contidas em seus limites; 

 conservar as áreas dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas; 

 disciplinar e ordenar, em conjunto com o município de Mangaratiba, o processo de 

ocupação do solo, assegurando a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e a 

segurança das populações na perspectiva geológica e ambiental; 

 fortalecer a proteção ao patrimônio histórico-arqueológico e cultural existente no 

município de Mangaratiba, apoiando ações de resgate, conservação e catalogação 

desse patrimônio;  

 estimular e apoiar formas de uso do solo e atividades econômicas que garantam a 

integridade dos ecossistemas circundados; 

 incentivar e viabilizar o ecoturismo como fator de desenvolvimento social e econômico 

das populações da APAMAN, assim como de integração regional; 

 constituir a zona de amortecimento do PEC, atenuando impactos ambientais negativos 

sobre suas zonas-núcleo; 

 incentivar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental; 

 promover a qualidade de vida das populações residentes em seu interior, especialmente 

aquelas classificadas como tradicionais; 

 estimular o turismo e a geração de empregos e renda; 

 assegurar a continuidade dos serviços ambientais. 

4.2.2 - Normas gerais 

As normas gerais consistem em procedimentos a serem adotados de modo a servir como 

orientação institucional às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da área, 

estabelecendo, regulamentando e esclarecendo as atividades permitidas ou proibidas. Essas 

normas têm como referência a legislação ambiental vigente e suas sucessoras. Destaca-se 

que não excluem o cumprimento da legislação das esferas federal, estadual e municipal 

vigentes. 
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Como normas gerais:  

• Ficam proibidos: 

- Construção de benfeitorias nas margens dos corpos hídricos sem a devida 

autorização. 

- Obstrução dos corpos d'água, salvo em casos de utilidade pública. 

- Lançamento de efluentes líquidos quando não submetidos aos processos de 

tratamento pertinentes, e que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela 

legislação em vigor. 

- Utilização de produtos químicos para banho ou lavagem de objetos em corpos 

hídricos existentes no interior da APA.  

- Deposição de resíduos sólidos e óleos nos cursos d'água e/ou suas margens. 

- Disposição de resíduos sólidos a céu aberto ou de forma inadequada, assim como a 

implantação ou operação de vazadouros de lixo ou mesmo de aterros controlados e 

sanitários. 

- Parcelamento do solo, edificação e/ou ampliação da área construída em: 

a) terrenos cujas condições geológicas ou geotécnicas não aconselhem a edificação, 

salvo casos de obras emergenciais; 

b) em áreas de preservação permanente; 

c) nas escarpas, aglomerados de matacões resultantes de afloramentos rochosos, 

manguezais e áreas estuarinas. 

- Execução de quaisquer atividades que venham contribuir para a redução da área dos 

manguezais, bem como interferir em áreas em regeneração. 

- Provocar incêndio em mata ou floresta. 

- Porte de armas de fogo, materiais, instrumentos ou petrechos destinados à caça, ou a 

quaisquer outras atividades que possam vir a afetar a fauna silvestre, sendo proibida 

sua caça e captura. 

• A emissão de efluentes domésticos e industriais nos corpos d’água deverá ser 

gradativamente eliminada, sendo substituída por sistemas de esgotamento 

economicamente viáveis e ambientalmente eficientes.  

• Abertura ou alargamento de trilhas e acessos existentes será permitido nos casos de 

recuperação de áreas e correção de traçados inadequados, mediante autorização. 
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• Toda supressão de vegetação nativa deverá ser previamente autorizada pelo órgão 

ambiental competente, observando-se as especificidades de cada zona; 

• A coleta de espécimes da flora, ou suas partes, obedecerá às normas específicas de 

cada uma das zonas definidas por este plano de manejo. 

• A introdução ou a reintrodução de espécies da flora ou da fauna nativas somente serão 

permitidas quando autorizadas pelo setor responsável do INEA. 

• É permitido pesquisa científica, monitoramento e documentação quando autorizados 

pelo setor responsável do INEA e, quando se tratar de áreas privadas, também pelo 

proprietário.  

• O INEA deverá ser comunicado sobre os resultados das pesquisas científicas, assim 

como sobre eventuais artigos publicados, sempre que possível. 

• Serão permitidas captações de água, desde que outorgadas pelo INEA e reguladas por 

normas específicas. 

• Nos processos de licenciamento em que não houver consulta à unidade, o município 

deverá dar ciência à administração da APA sobre a emissão de licença ou autorização 

ambiental no interior de seus limites, por meio de envio de ofício com cópia do 

documento emitido, além do relatório de vistoria. 

• As licenças ambientais emitidas no interior da APA de Mangaratiba deverão ter 

especificadas as coordenadas geográficas do local da intervenção. 

• A administração da APA deverá ser comunicada quando da realização de operações de 

fiscalização ou ações de combate a incêndio no interior da unidade. 

• As atividades potencialmente poluidoras devem ser licenciadas pelo órgão ambiental 

competente, não sendo permitida qualquer atividade ou ação que resulte em 

deterioração do meio ambiente. 

• As atividades artísticas, culturais, esportivas e demais eventos de caráter público ou 

privado que venham a ocorrer no interior da APA deverão, sempre que possível, fazer 

referência à unidade de conservação durante sua divulgação. 

• O patrimônio histórico-arqueológico não poderá sofrer intervenções sem a autorização 

dos órgãos competentes. 

Observação: deverão ser consideradas outras normas de uso e ocupação do solo 

estabelecidas pelo Plano Diretor do Município de Mangaratiba. 
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4.3 - ANÁLISE DE AMBIÊNCIA: AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UC 

Este item constitui uma análise da situação geral da UC, com relação aos fatores, tanto 

internos quanto externos, que a impulsionam ou que dificultam a consecução dos objetivos 

para os quais foi criada. 

De modo geral, os fatores do cenário interno ou fatores endógenos são divididos em pontos 

fortes e pontos fracos, que condicionam o manejo da UC. Os fatores do cenário externo ou 

fatores exógenos são divididos em oportunidades e ameaças, que auxiliam ou dificultam o 

cumprimento dos seus objetivos de criação. 

Os fatores foram inicialmente identificados nas oficinas de planejamento estratégico 

participativo da APA/PEC, realizadas ao longo da elaboração deste plano de manejo, que 

contaram com a participação de seu Conselho Consultivo, analistas ambientais do INEA e 

consultores especializados em planejamento. Durante as atividades, os conselheiros 

contribuíram na formulação da matriz, elencando os principais problemas/pontos fracos e 

oportunidades/pontos fortes para que a área de proteção, sob esse ponto de vista, cumpra 

sua missão e atinja seus objetivos. Da mesma forma, foram considerados os principais fatores 

internos e externos sob o ponto de vista técnico, elencados nos diagnósticos ambientais e 

análises regionais (Módulos 2 e 3). 

A avaliação estratégica da UC apresenta a sistematização dos fatores em uma matriz de 

análise estratégica, apresentada no Quadro 4.3-1 e no Quadro 4.3-2, definida pelo Roteiro 

Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo, da SEA/INEA (2010).  

Os elementos dos cenários interno e externo, sob o ponto de vista do planejamento 

estratégico, são definidos da seguinte forma: 

 pontos fracos: os fenômenos ou condições inerentes à UC que comprometem ou 

dificultam seu manejo; 

 ameaças: os fenômenos ou condições externos à UC que comprometem ou dificultam o 

alcance de seus objetivos; 

 forças restritivas: a interação dos pontos fracos e ameaças que debilitam a unidade, 

comprometendo o alcance de seus objetivos; 

 pontos fortes: os fenômenos ou condições inerentes à UC que contribuem ou favorecem 

seu manejo; 

 oportunidades: os fenômenos ou condições externos à UC que contribuem ou 

favorecem o alcance de seus objetivos; 
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 forças impulsoras: a interação dos pontos fortes e oportunidades, que fortalecem a 

unidade, contribuindo para seus objetivos. 

 premissas: indicam as propostas de ações estabelecidas pelos participantes das 

oficinas e nos diagnósticos ambientais e nas análises integradas. 

4.3.1 - Matriz de análise estratégica 

O objetivo da matriz de análise estratégica é construir uma base para a visão integrada das 

evoluções prováveis dos ambientes interno e externo da UC a curto, médio e longo prazos 

capazes de impulsionar ou dificultar o êxito de seus objetivos de criação. As informações 

constituem uma base referencial para a determinação das ações a serem propostas no 

planejamento da UC, as quais serão adotadas pelo gestor da unidade. 

A relevância das forças impulsoras e a gravidade e urgência de superação das forças 

restritivas orientarão o planejamento, sinalizando para a convergência das ações, para o 

aproveitamento dos pontos fortes da UC e das oportunidades existentes, visando superar os 

pontos fracos, opondo-se às ameaças identificadas. 

Nesta matriz, elaborada a partir das oficinas de planejamento participativo e das 

recomendações descritas no diagnóstico ambiental, os fatores estão sistematizados e 

registrados segundo a gravidade, urgência ou relevância para a UC (em gradação 1, 2, 3, 4... 

n). Ressalta-se que não há, necessariamente, uma correlação direta entre cada um dos 

fatores do ambiente interno (colunas pontos fracos e fortes) ou do ambiente externo (colunas 

ameaças e oportunidades). 

Os conselheiros também foram estimulados não só a identificar, mas também a espacializar 

os fatores ambientais internos e externos, gerando, assim, um zoneamento preliminar (“mapa 

falado”) que serviu como base para o estabelecimento das zonas e áreas (Subseção 4.4) e 

das ações dos programas de manejo necessárias (Subseção 4.5). 
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Quadro 4.3-1 - Matriz de análise estratégica – Forças restritivas  

Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

F
o
rç

a
s
 r

e
s
tr

it
iv

a
s
 

1. Fiscalização e controle 
deficientes ou inexistentes 

1. Contaminação da água com produtos 
químicos ou defensivos agrícolas 
(agricultura e pesca)  

Coibir os crimes ambientais e garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas 
da UC.  

Eliminar a contaminação por lançamentos de efluentes domésticos, industriais e da 
agricultura. 

Estimular a adoção de práticas e técnicas produtivas ambientalmente equilibradas. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, monitoramento 
ambiental, educação ambiental e de incentivo a atividades econômico-produtivas não 
poluentes.  

2. Ausência de comunicação 
e divulgação da UC 

2. Caça e extrativismo ilegal e 
predatório, desmatamento e incêndios 
florestais causados nas áreas da APA 

Estruturar e aplicar instrumentos de comunicação voltados aos ambientes externos e 
internos, a fim de divulgar os objetivos e as ações da UC. 

Coibir os crimes ambientais (principalmente caça e/ou encarceramento da fauna e da 
extração de palmitos) e garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas da UC.  

Eliminar ou controlar o fogo no interior da APA. 

Implantação de programas de manejo relacionados com a comunicação social, 
fiscalização, cooperação institucional, educação ambiental, de recuperação de áreas 
degradadas, prevenção e combate de incêndios e de manejo sustentável dos recursos. 

3. Falta de educação 
ambiental 

3. Especulação imobiliária, expansão 
dos assentamentos rurais e implantação 
de grandes empreendimentos 
industriais, residenciais e turísticos 

Desenvolver ações e práticas educativas voltadas à sensibilização das comunidades do 
entorno sobre a importância da UC. 

Estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios com a prefeitura de 
Mangaratiba, a fim de apoiar o planejamento do uso do solo na APA. 

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas da UC. 

Implantação de programas de manejo relacionados com comunicação social, 
fiscalização, educação ambiental, de geração de alternativas de renda, de incentivo a 
práticas de construção sustentável e saneamento e de relacionamento institucional. 

4. Ausência de integração e 
comunicação com o poder 
público – municípios 

4. Falta de incentivos aos pequenos 
produtores rurais  

Estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios com a prefeitura de 
Mangaratiba, a fim de integrar ações públicas de proteção, conservação e conjugar 
incentivos aos produtores rurais abrangidos pela APA. 

Estimular a adoção de práticas agrícolas com técnicas produtivas ambientalmente 
equilibradas. 

Implantação de programas de manejo relacionados com recuperação de áreas 
degradadas, comunicação social, relacionamento institucional e de incentivo a práticas 
agrícolas sustentáveis. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

5. Existência de rodovia 
estadual (RJ-149) e federal 
(BR-101) que atravessam a 
APA 

5. Ocupação de áreas da APAMAN por 
milícias e traficantes 

Definir as medidas mitigadoras da Estrada-Parque/Estrada Imperial (RJ-149) na UC, 
além da BR-101. 

Dar atenção à questão do atropelamento da fauna.  

Desenvolver ações de fiscalização com a UPAm (PMERJ), prevista para funcionar na 
área da APAMAN/PEC, acionar a Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

Implantação de programas de manejo relacionados com cooperação/relacionamento 
institucional, acompanhamento socioeconômico e fiscalização. 

6. Falta de sinalização 
turística e melhoria dos 
acessos aos pontos 
turísticos 

6. Falta de conscientização dos 
empreendimentos quanto aos impactos 
ambientais e respectivo potencial 
poluidor 

Instalar sinalização nas trilhas, nos caminhos para as cachoeiras e nas vias de 
escaladas. 

Elaboração de roteiros a pontos de interesse geológico-geomorfológico e arqueológico. 

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas da UC. 

Acionar a Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA e acompanhar os processos de 
licenciamento ambiental.  

Desenvolver ações e práticas voltadas à sensibilização ambiental dos empreendedores e 
garantir o cumprimento das normas referentes às áreas de uso conflitante. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, cooperação 
institucional, operacionalização administrativa e comunicação social. 

7. Falta de integração da 
APA com as secretarias 
municipais 

7. Falta de empregos para o setor 
turístico 

Fortalecer a integração com o secretariado do município de Mangaratiba. 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para promover 
treinamento, capacitação e contratação da força de trabalho local. 

Implantação de programas de manejo relacionados com turismo, ecoturismo, educação 
ambiental, de incentivo a alternativas de desenvolvimento, de capacitação à gestão e de 
cooperação/relacionamento institucional. 

8. Falta de contratação e 
treinamento dos guardas 
ambientais na realidade 
local  

8. Seleção inadequada dos membros 
das guardas ambientais municipais e 
falta de capacitação nas diversas 
secretarias municipais 

Realização de concurso público e treinamentos sob responsabilidade do INEA. Caberá à 
APAMAN, no momento oportuno, o treinamento dos selecionados à realidade local. 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para promover 
treinamento e capacitação dos corpos técnicos municipais, de acordo com as 
necessidades a identificar. 

Implantação de programas de manejo relacionados com turismo/visitação, fiscalização, 
comunicação social e de cooperação/relacionamento institucional, e de capacitação à 
gestão, além de ações de treinamento dos guarda-parques. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

9. Ausência de guias 
9. Falta de atuação adequada e 
fiscalização nos mananciais de 
abastecimento 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para promover 
treinamento, capacitação e contratação da força de trabalho local; 

Disciplinar as captações de água nos limites da UC, estabelecendo critérios e 
contrapartidas legalmente previstas. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, manejo de bacias 
hidrográficas, recuperação de áreas degradadas e de relacionamento institucional, além 
de ações de capacitação do corpo técnico da APAMAN. 

10. Falta de conhecimento 
sistematizado dos 
parâmetros ambientais na 
área da APAMAN (meios 
físico e biótico) e escassez 
de inventários faunísticos 

10. Diversas obras de engenharia 
alterando a dinâmica hidrológica natural; 
ampliação da infraestrutura de portos na 
baía de Sepetiba 

Monitoramento e análise do comportamento sazonal dos parâmetros meteorológicos 
para a gestão de riscos, incêndios e planejamento de atividades de reflorestamento. 

Desenvolvimento de pesquisas geológicas sobre as formas de relevo e de processos 
erosivos e riscos naturais. 

Aplicação de projetos que garantam a integridade das margens dos rios. 

É prioritária a realização de inventários amplos e estudos de longa duração da flora e 
fauna na APA. 

Desenvolvimento de estratégias com objetivo de reduzir a intensidade das perturbações 
na paisagem, tal como estudos para ampliação da área da APAMAN, passando a cobrir 
a baía de Sepetiba. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de pesquisa e monitoramento integrado 
(fauna, flora, parâmetros meteorológicos e processos de degradação/acumulação, 
dinâmica hidrológica etc.), fiscalização, prevenção e combate de incêndios, recuperação 
de áreas degradadas, comunicação social, educação ambiental, cooperação institucional 
(parcerias com instituições de pesquisa e moradores) e de capacitação à gestão. 
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Quadro 4.3-2 - Matriz de análise estratégica – Forças impulsoras 

Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

F
o
rç

a
s
 i
m

p
u
ls

o
ra

s
 

1. Recuperação de áreas 
degradadas 

1. Geração de renda por meio das 
diversas formas de turismo e de projetos 
de sustentabilidade no âmbito das 
comunidades 

Controlar e monitorar o cultivo de bananas nas encostas.  

Recuperar áreas atingidas por incêndios e/ou desflorestamentos. 

Viabilizar a utilização de mão de obra local na execução das atividades descritas.  

Incentivar e/ou estimular a geração de emprego e renda em atividades ambientalmente 
desejáveis e/ou de cunho conservacionista. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo relacionados com o turismo 
de base comunitária, de recuperação de áreas degradadas, monitoramento ambiental, 
comunicação social, educação ambiental, cooperação institucional (convênios com 
empreendedores locais), de alternativas de desenvolvimento e práticas agrícolas 
sustentáveis, de manejo da flora, de prevenção e de combate a incêndios. 

2. Capacitação dos guias 
para o manejo de trilhas  

2. Potencial para turismo de base 
comunitária e ecoturismo 

Viabilizar a infraestrutura de uso público/visitação. 

Investir em programas de capacitação para o turismo de base comunitária e em projetos 
de geração de emprego e renda com bases sustentáveis para as populações locais. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo relacionados com 
infraestrutura e equipamentos, o turismo de base comunitária, comunicação social, 
educação ambiental, visitação/ recreação e ecoturismo.  

3. Grande potencial para o 
desenvolvimento de 
pesquisas da fauna e flora, 
além de estudos 
socioambientais 

3. Capacitar pequenos produtores rurais 
em agricultura sustentável/permacultura 
e para o turismo 

Estabelecer convênios com universidades e centros de pesquisas a fim de incentivar a 
realização de estudos e pesquisas aplicadas ao monitoramento do clima, de processos 
erosivos e riscos associados, da fauna e flora, especialmente de eventuais espécies 
endêmicas ou sob risco de extinção, da qualidade da água, da qualidade ambiental da 
baía de Sepetiba e do sistema insular da APA, estudos sobre a atividade pesqueira e 
temas étnico-histórico-culturais, entre outros. 

Estimular estudos sobre a representatividade da APAMAM para as iniciativas de 
conservação da biodiversidade na escala de corredores ecológicos ou mosaicos de UCs. 

Realização de inventários florísticos e faunísticos. 

Estudos de viabilidade de implantação de corredores agroecológicos ou atividades de 
turismo e treinamento técnico. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de pesquisa e monitoramento integrado 
(fauna, flora, parâmetros meteorológicos e processos de degradação/acumulação), 
recuperação de áreas degradadas, de alternativas de desenvolvimento, comunicação 
social, educação ambiental, cooperação institucional (parcerias com instituições de 
pesquisa e moradores). 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

4. Localização da sede da 
APAMAN em local 
adequado para as atividades 
de gestão ambiental 

4. Potencializar as atividades rurais na 
APAMAN com foco na sustentabilidade 
e preservação da biodiversidade 

Estruturar a sede de forma que sirva como base administrativa, recepção de visitantes, 
para usos especiais e de fiscalização, além de base para a UPAm (considerando o 
compartilhamento da estrutura com o PEC). 

Incentivar e/ou estimular a geração de emprego e renda em atividades ambientalmente 
desejáveis e/ou de cunho conservacionista, tal como permacultura e corredores 
agroecológicos, além do turismo de base comunitária.  

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo relacionados com 
fiscalização, administração e manutenção, infraestrutura e equipamentos, prevenção e 
combate de incêndios, comunicação social e educação ambiental, de turismo/visitação e 
de geração de renda e manejo sustentável dos recursos.  

5. Facilitação do corredor 
Tinguá-Bocaina 

5. Zoneamento de propriedades rurais, 
com foco na pecuária 

Estimular o cadastro rural (CCIR) e/ou o cadastro ambiental rural (CAR) das 
propriedades da APAMAN. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo relacionados especialmente 
com a cooperação institucional, além de fiscalização, prevenção e combate a incêndios, 
monitoramento ambiental, recuperação de áreas degradadas, comunicação social, 
manejo de fauna, flora e de bacias hidrográficas, visitação e recreação, educação 
ambiental e ecoturismo.  

6. Melhoria na fiscalização 
com o concurso do INEA 
para guarda-parques 

6. Fiscalização efetiva quanto aos 
empreendimentos impactantes 

O concurso e treinamento de guarda-parques são de responsabilidade do INEA. Caberá 
à APAMAN, no momento oportuno, o treinamento dos selecionados à realidade local e 
priorização de atividades de fiscalização. A caça, extração ilegal de vegetação e 
desmatamento, uso e ocupações irregulares e incêndios foram identificados como focos 
de ações prioritárias.  

Acionar a Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA, acompanhar os processos de 
licenciamento ambiental e fiscalizar a implantação e/ou operação de empreendimentos 
na APAMAN.  

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo relacionados com 
administração e manutenção, infraestrutura e equipamentos, fiscalização, capacitação à 
gestão e comunicação social. 

7. Repasse de 
conhecimento para as 
comunidades do entorno 

7. Preservação dos recursos hídricos 
como instrumento de geração de renda 
e garantia de qualidade de vida 

Facilitar o acesso das comunidades ao conhecimento produzido pelos estudos e 
pesquisas realizados na área da APA/PEC por meio de metodologias de transposição 
didática. 

Adotar abordagens científicas e educacionais transdisciplinares no processo de pesquisa 
e valorizar o conhecimento tradicional local no planejamento da UC.  

Apoiar o estabelecimento de sistemas de pagamento por serviços ecossistêmicos. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

Estimular a criação de RPPNs. 

Necessidade de desenvolvimento de programas de manejo relacionados com pesquisa, 
monitoramento, educação ambiental, geração de renda e manejo sustentável dos 
recursos, recuperação ambiental, de manejo de bacias hidrográficas e de cooperação 
interinstitucional. 

8. Valorização e proteção do 
patrimônio histórico e 
cultural 

8. Valorização e proteção do patrimônio 
histórico e cultural 

Incentivar pesquisas, avaliações, prospecções, delimitação, proteção e resgate do 
patrimônio cultural e arqueológico. 

Estimular a educação patrimonial histórico-arqueológica. 

Apoiar e valorizar a estruturação de circuitos e roteiros turísticos de cunho histórico-
culturais, considerando contextos ecológicos. 

Desenvolvimento de programas de manejo relacionados com conhecimento e pesquisa, 
educação ambiental, incentivo às alternativas de desenvolvimento e de cooperação 
interinstitucional. 

 9. Aumento da arrecadação ICMS-Verde 

Estimular e apoiar, no município de Mangaratiba, a criação e implantação de UCs, a 
recuperação de mananciais de abastecimento e o estabelecimento de infraestruturas de 
saneamento (coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada dos resíduos 
sólidos, remediação de vazadouros), a fim de que o Índice Final de Conservação 
Ambiental (IFCA) melhore e o município receba maiores percentuais do ICMS-Verde. 

Desenvolver programas de manejo relacionados com fiscalização, comunicação social, 
educação ambiental, incentivo às alternativas de desenvolvimento, recuperação 
ambiental, manejo de bacias hidrográficas e de cooperação interinstitucional. 

 
10. Existência de importantes 
comunidades tradicionais com saberes 

Incentivar pesquisas sobre o patrimônio étnico-histórico e cultural. 

Estimular a transdisciplinaridade nas pesquisas, resgatar e valorizar o conhecimento 
tradicional. 

Apoiar e valorizar a estruturação de circuitos e roteiros turísticos étnico-histórico-
culturais, considerando contextos ecológicos. 

Apoiar a adoção de técnicas de produção agrícola de baixo impacto, horticultura e 
silvicultura e, quando cabível, o empreendedorismo no campo do artesanato e da 
culinária local. 

Desenvolvimento de programas de manejo relacionados com conhecimento e pesquisa, 
monitoramento, acompanhamento socioeconômico, educação ambiental, turismo de 
base comunitária/ecoturismo, incentivo às alternativas de desenvolvimento e de 
cooperação interinstitucional. 
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4.4 - ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APAMAN 

De acordo com o inciso XVI da Lei nº 9.985/2000 (SNUC), entende-se por zoneamento a 

definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com o intuito de proporcionar 

os meios e as condições para que todos seus objetivos possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz.  

O zoneamento ambiental é ferramenta indispensável para o planejamento da UC, uma vez 

que funciona como método para a definição política, embasada em elementos técnicos, de 

desenvolvimento sustentável e gestão integrada (GUERRA e LOPES in GUERRA e COELHO, 

2009). Trata-se, portanto, de um instrumento de ordenamento territorial e compartimentação 

ambiental cujo propósito é o estabelecimento de setores ― ou zonas ― de uso diferenciado, 

relacionadas com as fragilidades e potencialidades identificadas, a fim de orientar as ações de 

proteção e/ou controle. 

A definição do zoneamento da APAMAN segue, da Lei nº 9.985/2000, as premissas do inciso 

XI do art. 2º, inciso XIII do art.5º, parágrafo 2º do art. 7º, o art. 15º e seus parágrafos 1º, 2º e 

3º; as indicações contidas no plano de manejo preliminar, de 2002; e, em situações 

específicas, segue os critérios estabelecidos no Roteiro Metodológico para Elaboração de 

Planos de Manejo de Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Dessa forma, o zoneamento preliminar da APAMAN foi realizado a partir do uso combinado 

de duas metodologias: primeiramente, foi utilizada a metodologia teórico-indutiva. Nessa 

metodologia, a partir de critérios técnico-científicos foram atribuídos valores subjetivos às 

informações quantitativas dos planos de informações extraídos dos diagnósticos ambientais, 

resultando em classes qualitativas da vegetação, erodibilidade do solo, estabilidade 

geotécnica, declividade, formas da paisagem e vulnerabilidade ambiental.  

Uma vez qualificados, esses planos de informação são convertidos do formato vetorial para 

formato raster, em que cada pixel recebeu um valor referente a uma classe. Em função da 

escala de análise utilizada ao longo do processo de diagnóstico (1:50.000) optou-se por dar a 

cada pixel área de 30 m2.  

Realizada esta etapa, foi aplicada metodologia multicriterial, com a finalidade de integrar as 

informações, o que gerou o primeiro zoneamento. Para evitar zonas com áreas desprezíveis, 

procedeu-se com uma homogeneização do resultado, eliminando-se, sempre que possível, 

polígonos menores que dez hectares. 
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Após zoneamento inicial, foram incorporadas as informações das matrizes de análise 

estratégica. O mapa foi apresentado ao grupo de trabalho de acompanhamento do plano de 

manejo, a fim de realizar ajustes para a elaboração do zoneamento final. A seguir serão 

apresentados os critérios para definição das zonas e áreas, previstas no roteiro metodológico. 

4.4.1 - Critérios 

Além dos critérios definidos pelo Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo 

(SEA/INEA, 2010), foi levado em consideração, na definição das zonas e áreas, o atual 

estado do uso do solo, as unidades da paisagem e elementos de risco ambiental.  

4.4.1.1 - Critérios para definição das zonas e áreas 

a) Critérios físicos mensuráveis ou espacializáveis 

 Grau de conservação da vegetação: as áreas mais conservadas deverão conter 

zonas de maior grau de proteção. 

 Variabilidade ambiental: condicionada pela compartimentação do relevo, na relação 

altitudes e declividades, que influencia na modificação da tipologia da vegetação e 

fauna. Nesse sentido, as áreas que contenham vários ambientes merecerão maior 

proteção. 

b) Critérios indicativos das singularidades da UC 

Como critérios de singularidade da APAMAN foi identificada a existência dos seguintes 

elementos da paisagem: 

 manguezal em bom estado de conservação, mas sob grande pressão antrópica, 

sobretudo expansão urbana (Itacuruçá e Ilha de Itacuruçá); 

 mata paludosa (caixeta), nas mesmas condições do manguezal de Itacuruçá; 

 patrimônio histórico-arqueológico ao longo da rodovia RJ-149 e disperso na área 

da APAMAN, encontra-se sob pressão antrópica especialmente no bairro do Saco; 

 ambiente insular nas baías de Mangaratiba e de Sepetiba, em bom estado de 

conservação embora ocorram processos de expansão e adensamento populacional e 

alteração dos ecossistemas, com o aumento relativo das atividades agrícolas 

(bananas). Há, ainda, o risco potencial de alterações ecossistêmicas mais profundas 

com a instalação do complexo portuário de Itaguaí e o fundeamento de navios na baía 

de Sepetiba.  
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c)  Critérios indicativos de valores para a conservação 

 Representatividade: espécies em extinção, em perigo de extinção, raras, endêmicas, 

frágeis, além de sítios de reprodução e, em casos especiais, de alimentação, devem 

estar localizados na zona mais restritiva (zona de preservação); espécies que 

requeiram manejo direto devem estar contidas na zona de conservação; atributos que 

condicionaram a criação da UC devem, na medida do possível, estar presentes na 

área de interesse turístico. 

 Riqueza e/ou diversidade de espécies: áreas com maiores índices de espécies 

encontradas deverão integrar a zona de maior grau de proteção. 

 Áreas de transição: abrangem simultaneamente características de dois ou mais 

ambientes. As características únicas que cada área de transição apresenta devem 

merecer grau maior de proteção. 

 Suscetibilidade ambiental: as áreas que apresentam características que as 

indiquem como ambientalmente suscetíveis devem estar contidas na zona mais 

restritiva (zona de preservação). 

 Presença de sítios arqueológicos: características e/ou eventos históricos e/ou 

arqueológicos passíveis de visitação pública podem ser integrados em uma área 

específica, com a visitação direcionada para fins educacionais.  

d) Critérios indicativos para vocação de uso 

 Potencial para sensibilização ambiental: características relevantes de áreas na UC 

que apresentem indicativos para o desenvolvimento de processos de educação 

ambiental, trilhas interpretativas e estudos específicos. 

 Presença de infraestrutura: devem ser considerados os usos possíveis a serem 

dados às infraestruturas porventura existentes.  

 Uso conflitante: espaços localizados no interior da UC cujos usos e finalidades 

possam conflitar com os objetivos da UC, tais como empreendimentos de grande 

potencial poluidor, atividades agropecuárias que utilizem defensivos agrícolas em 

grande quantidade e/ou sem os cuidados no manuseio, ocupações humanas 

irregulares e/ou desprovidas de saneamento e grandes empreendimentos imobiliários 

que não considerem a sustentabilidade em seus projetos. Esses espaços ficarão 

classificados como área de uso conflitante dentro das demais zonas, até que o 

conflito seja resolvido. 
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4.4.1.2 - Critérios de ajuste para a localização e limites das zonas 

a)  Nível de pressão antrópica - relacionado com os níveis de pressão exercidos pelas 

atividades socioeconômicas e/ou culturais. Representam indicativos para sua classificação em 

área de recuperação, de ocupação controlada ou outra área de maior intervenção. Como 

exemplos dessas no interior da APA, temos: 

 incêndios provocados pelo manejo agropecuário; 

 extração vegetal e caça; 

 processos minerários; 

 expansão urbana periférica, tanto regularizada como irregular. 

b) Acessibilidade – as áreas de uso mais intenso devem ser sempre aquelas com acesso 

mais fácil. 

c) Estrutura fundiária – na medida em que grande parte das áreas mais conservadas da 

APAMAN estão sob abrangência do PEC, a tendência é de que as zonas de maior grau de 

proteção pertençam ao estado, ainda que tal condição não seja prevista para este tipo de UC. 

Esse critério de ajuste está diretamente relacionado com o processo de regularização 

fundiária do PEC e significa um ganho para a conservação ambiental no estado. 

Nas terras privadas localizadas fora dos limites do PEC, porém em áreas de usos mais 

restritos, deverão ser aplicados critérios de enquadramento como para as áreas de 

preservação permanente, reserva legal e áreas de uso restrito, segundo legislação em vigor. 

d) Gradação de uso – a zona de maior grau de proteção deve ser preferencialmente envolvida 

pela zona de grau de proteção progressivamente menor. As zonas de preservação da APA 

deverão ser circundadas por zonas de conservação, que fazem a transição com áreas da UC. 

e) Limites identificáveis na paisagem – as zonas devem ser desenhadas tendo por limites 

marcos identificáveis na paisagem, tal como microbacias, margens de rios, estradas, 

infraestruturas e pontos destacados no relevo. 

4.4.2 - Caracterização das zonas e áreas da APAMAN 

A caracterização, objetivos gerais e a descrição das normas gerais das zonas e áreas 

tomaram como referência o Plano Diretor Preliminar da APA de Mangaratiba (ou de Manejo) 

de 2002, e as definições contidas no Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de 

Manejo (SEA/INEA). Embora o roteiro seja direcionado para UCs de proteção integral, oferece 

um conjunto de critérios atualizado e que, com poucas adaptações, pode contribuir no 

direcionamento da gestão da APAMAN. Também deverá ser considerado o zoneamento 
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municipal de Mangaratiba, de modo a compatibilizar as normas de gestão do território. 

Destaca-se que o zoneamento municipal passava por processo de revisão no período de 

elaboração deste plano de manejo. 

Na caracterização das zonas e áreas da APAMAN deve-se ter em mente que, haja vista as 

características gerais desse tipo de UC, os elementos de utilização e ocupação humanos 

deverão ser enfatizados, de modo a assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Na falta de um documento técnico destinado à elaboração de planos de manejo de UCs de 

uso sustentável, optou-se por, na medida do possível, compatibilizar as características do 

zoneamento proposto com o zoneamento definido pelo INEA para UCs de proteção integral 

(Quadro 4.4-1).  

Quadro 4.4-1 - Proposição de zonas de manejo para a APAMAN e correspondentes  

Zona 
proposta 

(APA) 

Correspondente 
INEA (UC de 

proteção Integral) 

Correspondente 
ICMBio (UC de 

proteção integral) 

Correspondente 
zoneamento preliminar 

APAMAN 2002 

Correspondente ou 
sobreposto PD 

Mangaratiba 

ZP ZPro + ZC ZI + ZPri ZPVS ou ZVS Pa + Fp 

ZC ZC ZUI, ZUE ZPM Ca +Dr 

ZUAP - - ZUR  

ZOC AUC ZUI, ZUE, ZConf ZUR e ZUU ZIES 

AR AR ZR ZPVS (parcial)  

AHC AHC ZHC ZUU (parcial) Ih 

AUC AUC ZUC/ZUT ZUR (parcial)  

ZP – Zona de preservação / ZC – Zona de conservação / ZOC – Zona de ocupação controlada / ZUAP – Zona de uso 
agropecuário / ZUR – Zona de uso restrito/ AR – Área de recuperação / AHC – Área histórico-cultural / AUC – Área de uso 
conflitante. 

4.4.2.1 - Zonas e normas específicas 

O resultado do mapeamento participativo das zonas e áreas da APAMAN pode ser 

visualizado na Figura 4.4-1, apresentada a seguir. A descrição das zonas e áreas, de seus 

objetivos, suas normas e localização são apresentadas nesse mesmo item. 

4.4.2.1.1 - Zona especial de sobreposição (ZES) 

Esta zona consiste na área sobreposta pelo Parque Estadual Cunhambebe, correspondendo 

a porções da zona de conservação e zona de preservação do parque. 
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Localização 

ZES 1 
Localiza-se na porção oeste da APA de Mangaratiba, abrangendo as localidades de 
Conceição de Jacareí (parte alta), Itacurubitiba (parte alta), Ingaíba/Batatal (parte 
alta), Porto Bello (parte alta). 

ZES 2 
Localiza-se na porção norte da APA de Mangaratiba, abrangendo uma porção da 
Serra do Piloto (Bela Vista), próximo ao Sertão do Ermo. 

ZES 3 
Localiza-se na porção leste da APA de Mangaratiba, nas serras de Itacuruçá, 
Muriqui, Praia Grande, Sahy e a parte alta do Vale da Fazenda Rubião. 

 

Normas 

Nesta área da APA devem ser seguidas as normas específicas estabelecidas para cada zona 

no plano de manejo do PEC. 

4.4.2.1.2 - Zona de Preservação (ZP) 

Comparável às tipologias zona de preservação da vida silvestre (FEEMA, 2002), zona de 

preservação e (INEA, 2010) e à zona intangível e primitiva do ICMBio (IBAMA, 2000), destina-

se à preservação dos ecossistemas ou habitats pouco representados espacialmente, como a 

vegetação de mangue, a floresta ombrófila densa de alto-montana e ecossistemas insulares. 

Visa também à proteção de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas, e/ou 

ameaçadas de extinção, bem como à garantia da perenidade dos recursos hídricos, das 

paisagens e das belezas cênicas e da biodiversidade. 

Localização 

ZP 1 
Corresponde ao mangue e às áreas florestadas ao sul da linha férrea na 
porção continental do distrito de Itacuruçá. 

ZP 2 
Corresponde ao mangue e à área acima da cota altimétrica de 30 metros na 
Ilha de Itacuruçá. 

ZP 3, ZP 4, 
ZP 5, ZP 6, 
ZP 7 e ZP 8 

Corresponde à porção acima da cota altimétrica de 100 metros na Ilha de 
Cutiatá-Açu, na Ilha Guaíba, na Ilha Guaibinha, na Restinga da Marambaia, 
na Ilha de Jaguanun e na Ilha Furtada, respectivamente. 
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Figura 4.4-1 - Zoneamento da APAMAN 
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Normas 

 As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, educação ambiental e visitação, 

desde que autorizadas ou supervisionadas pela administração da APA ou pelo INEA. 

 Não é permitido o parcelamento da terra para fins de ocupação, ou qualquer nova 

edificação a partir da publicação deste plano de manejo. 

 Nas edificações existentes não serão permitidos quaisquer acréscimos ou ampliações e, 

quando se tratar de reformas, será necessária a aprovação prévia da administração da 

APA e dos órgãos municipais competentes.  

 A coleta de sementes será permitida somente para pesquisa dos processos de 

regeneração dos ecossistemas, bancos genéticos ou para produção de mudas visando 

recuperar áreas degradadas da APA ou de outras UCs que apresentem fitofisionomias 

similares, não sendo permitida sua comercialização.  

 É permitida a remoção de espécies exóticas e a reintrodução de espécies nativas, 

desde que executadas ou supervisionadas pela administração da APA ou pelo INEA. 

 Somente será permitido pesca e coleta de caranguejos, de outros crustáceos e de 

moluscos para fins de subsistência, respeitando os períodos de defeso, desde que 

autorizados pelo INEA.  

 A coleta de espécimes da flora e fauna poderá ser realizada com finalidade científica 

após autorização do INEA. 

 Ficam proibidos: 

- a introdução de espécies exóticas; 

- qualquer tipo de alteração da biota, da vegetação nativa e dos cursos d’água, exceto 

em casos considerados especiais conforme previsto em legislação específica; 

- abertura de logradouros e canais de drenagem, exceto as obras de utilidade pública 

que, comprovadamente, não possam ser alocadas em outras áreas, estando 

sujeitas à aprovação prévia do INEA; 

- o uso do fogo para quaisquer fins; 

- a extração mineral e a quebra de rochas, exceto em casos de sujeição a riscos 

socioambientais; 

- a prática individual ou coletiva de acampamento selvagem nas áreas de manguezal. 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

4-27 

4.4.2.1.3 - Zona de conservação (ZC) 

Comparável às tipologias zona de conservação (INEA, 2010), zonas de uso intensivo e 

extensivo do ICMBio (IBAMA, 2000) e de proteção aos mananciais (FEEMA, 2002), aplica-se 

a locais que apresentem áreas conservadas, porém que possam ser parcialmente ocupadas. 

Também podem ser enquadradas nesta categoria de zona áreas frágeis e/ou suscetíveis que 

precisem passar por processos de recuperação ou regeneração, de forma a reduzir riscos 

potenciais para a população local. Funciona como transição (zona-tampão) entre a zona 

especial de sobreposição e demais zonas da APA. Ainda como funções da ZC destaca-se a 

proteção de áreas com fragilidade do meio físico; proteção de encostas, nascentes e 

segmentos do alto curso de córregos e riachos, a fim de assegurar águas em quantidade e 

qualidade apropriadas para os diferentes usos; proteção do patrimônio histórico-arqueológico 

existente; estímulo às atividades de ecoturismo, educação ambiental e educação patrimonial.  

Localização 

ZC 1, ZC 2, ZC 
3, ZC 4 e ZC 5 

Corresponde às áreas acima da cota altimétrica de 100 metros, nas 
localidades de Conceição de Jacareí e Itacurubitiba. 

ZC 6 
Corresponde às porções altas das localidades de Ingaíba/Batatal e do 
Resort Porto Bello. 

ZC 7 
Corresponde às áreas altas da Fazenda Santa Justina e áreas altas da 
Serra do Piloto. 

ZC 8 
Corresponde às áreas altas de Ibicuí, Apara, Mangaratiba, praia do Saco 
e porção oeste do Sahy. 

ZC 9 Corresponde a uma pequena área a leste do Sahy. 

ZC 10 Corresponde às áreas altas de Praia Grande. 

ZC 11 Corresponde a uma pequena área alta ao norte de Muriqui. 

ZC 12 Corresponde às áreas altas de Muriqui e oeste de Itacuruçá. 

ZC 13 
Corresponde às áreas acima da cota altimétrica de 100 metros, nas 
localidades de Ingaíba/Batatal, Mangaratiba, Ribeira, Junqueira, Praia 
Grande e Muriqui. 

 

Normas 

 Serão permitidas novas construções, sendo necessária a manifestação prévia da 

administração da APA, não eximindo a necessidade de adequação a outros dispositivos 

legais que possam incidir sobre as mesmas. 

 Para as construções a serem edificadas a partir da publicação deste plano de manejo, a 

taxa de ocupação máxima permitida será de 10% do terreno, devendo o proprietário ou 

responsável zelar pela conservação do restante. 
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 As ampliações das construções preexistentes não deverão ultrapassar a taxa de 

ocupação máxima do terreno. 

 Fica proibido o parcelamento da terra para fins de urbanização (Art. 2º do Decreto 

Estadual nº 9.802/1987). 

 É vetado o desmembramento em porções menores que dois hectares. 

 As edificações devem ser dotadas de sistema de saneamento adequado, sendo 

incentivado o uso de fossa séptica biodigestora.  

 Fica proibida a extração mineral, quebra de rochas, assim como qualquer tipo de 

alteração dos cursos d’água, exceto em casos de sujeição a riscos socioambientais. 

 A abertura de logradouros e canais de drenagem será permitida nos casos em que, 

comprovadamente, não possam ser alocados em outras áreas, mediante aprovação 

prévia da administração da APA. 

 A coleta de sementes será permitida, preferencialmente, para pesquisa dos processos 

de regeneração dos ecossistemas, bancos genéticos ou para produção de mudas 

visando recuperar áreas degradadas da APAMAN ou outras UCs que apresentem 

fitofisionomias similares, sendo permitida sua comercialização. 

4.4.2.1.4 - Zona de uso agropecuário (ZUAP) 

Comparável à zona de uso restrito (FEEMA, 2002), devem estar localizadas em áreas onde 

ocorram atividades de uso agropecuário. É aconselhável a elaboração de programas que 

minimizem os impactos negativos destas atividades a médio e longo prazos, e que assegurem 

a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Seu objetivo geral, portanto, é estimular que 

o uso da terra ocorra de forma equilibrada, responsável e ética, garantindo a manutenção dos 

processos ecológicos, da biodiversidade e dos demais atributos ecológicos, de forma 

socialmente justa e economicamente viável. Nas ZUAPs também poderão ser incentivadas 

ações de educação ambiental, capazes de incentivar a descontaminação ambiental nas zonas 

rurais, a correta gestão de resíduos e eliminação gradativa de defensivos agrícolas. 

Localização 

ZUAP 1 Corresponde às áreas altas na localidade de Ingaíba/Batatal. 

ZUAP 2 Corresponde a uma pequena área acima da cota altimétrica de 100 metros 
entre o Club Med Rio das Pedras e a localidade de Ingaíba/Batatal. 

ZUAP 3 Corresponde às áreas do Assentamento Rubião e porções da Serra do 
Piloto (Matutu, Bela Vista, entre outras). 
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Normas 

 As propriedades deverão efetuar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei 

Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 Fica proibido o parcelamento da terra para fins de urbanização (Art. 2º do Decreto 

Estadual nº 9.802/1987). 

 O parcelamento de lotes rurais deverá ser previamente autorizado pelos órgãos 

competentes, com área do lote mínimo não devendo ser inferior dois hectares, salvo em 

projetos de reforma agrária. 

 Para novas edificações no Assentamento Rural Rubião será exigida manifestação 

prévia do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj); 

 As edificações devem ser dotadas de sistema de saneamento ambientalmente eficiente, 

sendo incentivado o uso de fossa séptica biodigestor.  

 Embalagens e resíduos de defensivos agrícolas deverão ser manejados 

adequadamente, sendo destinados a unidades receptoras competentes, conforme a 

legislação específica. 

 Para a instalação e operação de atividades de piscicultura o INEA deverá ser 

consultado, atendendo ao processo de licenciamento ambiental conforme legislação 

vigente. 

 Fica proibido o uso do fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão 

competente. 

4.4.2.1.5 - Zona de ocupação controlada (ZOC) 

Comparável às tipologias de zonas de uso restrito e de uso urbano (FEEMA, 2002), é aquela 

constituída por áreas ou núcleos urbanos consolidados inseridos na APA, de locais que ao 

apresentarem certo nível de degradação ambiental com menores possibilidades de 

preservação fornecem condições para o desmembramento de glebas e a expansão urbana 

sob requisitos específicos.  

A ZOC deverá, preferencialmente, seguir as determinações do Plano de Diretor (PD) do 

Município de Mangaratiba, a não ser que essas apresentem inconsistências, incoerências ou 

não representem a realidade socioambiental atual.  

O objetivo básico dessa zona é a compatibilização da conservação ambiental com o uso 

residencial, comercial e turístico, promovendo o ordenamento do uso do solo urbano de forma 

responsável, ética e equilibrada.  



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 4-30 

Localização 

ZOC 1 
Corresponde às áreas altas na porção norte da localidade de Conceição de 
Jacareí. 

ZOC 2 
Corresponde às áreas altas na porção nordeste da localidade de Conceição 
de Jacareí. 

ZOC 3 
Corresponde às áreas altas na porção leste da localidade de Conceição de 
Jacareí. 

ZOC 4 Corresponde ao povoado de Bela Vista, na Serra do Piloto. 

ZOC 5 Corresponde à porção oeste de Itacuruçá. 

 

Normas 

 As edificações devem seguir as determinações do plano diretor, zoneamento e uso e 

ocupação do solo e Código de Obras do município. 

 A taxa de ocupação máxima das novas construções é de 50% do terreno, com altura 

máxima de oito metros, medidos a partir da base da edificação. 

 O licenciamento da construção de edificações nessa zona é condicionado à 

disponibilidade de rede geral de saneamento, ou, se inexistente, à comprovação de que 

o sistema de saneamento individual adotado obedece aos critérios e padrões 

ambientais vigentes.  

 Loteamentos e condomínios residenciais uni e multifamiliares somente serão 

autorizados para os terrenos imediatamente adjacentes às áreas já urbanizadas, a fim 

de evitar a dispersão da ocupação do solo. 

 A área mínima dos lotes é de 125 m² (Art.4º, II, da Lei Federal nº 6.766/1979).  

 Nas construções civis é incentivada a utilização de piso constituído de material 

permeável ou com assentamento que permita permeabilidade, vedada a utilização de 

concreto betuminoso asfáltico ou similar (conforme item 10.1.5, da Lei Complementar 

Municipal nº 027, de 16 de dezembro de 2013). 

4.4.2.1.6 - Zona de ocupação restrita (ZOR) 

É constituída por áreas caracterizadas pela preexistência de ocupação rarefeita, dispondo 

assim de atributos ecológicos com maior nível de degradação, permitindo somente a reforma 

e a ampliação das edificações preexistentes, devidamente licenciadas ou que venham e 

possam ser regularizadas em simultaneidade com a recuperação paisagística e ambiental. 
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Localização 

ZOR 1 Corresponde às áreas densamente ocupadas na Ilha de Itacuruçá (região 
norte, central e leste). 

ZOR 2 Corresponde às áreas de praias ocupadas na Ilha de Itacuruçá (região 
nordeste). 

 

Normas 

 Não será permitido parcelamento do solo, instalação de loteamentos ou novas 

edificações. 

 As ampliações e reformas das edificações já existentes deverão observar o limite de 

dois pavimentos e altura máxima da edificação igual a oito metros, considerados da cota 

da soleira do acesso principal ou do ponto médio da edificação para os terrenos onde 

haja inclinação natural. 

 As ampliações se limitarão a 50% da área de projeção das edificações existentes no 

terreno. 

 Ficam proibidos: 

- atividade minerária; 

- cortes e aterros em encostas e a movimentação de terra que não seja para a 

contenção de áreas de risco. 

- a introdução de espécies exóticas não autorizadas em projetos de paisagismo ou de 

recuperação de áreas degradadas. 

4.4.2.2 - Áreas 

Deve-se ter em consideração que todas as áreas definidas nesse plano de manejo estão, 

necessariamente, inseridas na zona de preservação ou na zona de conservação e, por isso, 

sujeitas às suas normas gerais e específicas.  

4.4.2.2.1 - Área de recuperação (AR) 

Comparável à tipologia zona de recuperação do ICMBio (IBAMA, 2000) e à área de 

recuperação (INEA, 2010), são aquelas em que o processo de recuperação, em áreas 

consideravelmente antropizadas e/ou que representem riscos sociais ou de potencial 

degradação natural, deverá ser gerido pela administração da UC. As espécies exóticas 

introduzidas devem ser progressivamente removidas e a recuperação poderá ser natural ou 

induzida. 
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a) Objetivos básicos do manejo: deter e reverter processos de perturbação e degradação 

ambiental, especialmente em áreas consideradas de risco de desastres, assim como garantir 

a sucessão natural ou induzida dos sistemas ecológicos; recuperar áreas perturbadas ou 

degradadas pelas atividades da agricultura, pecuária e/ou extração mineral. 

b) Diretrizes gerais para elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas 

(PRAD): 

 os PRADs terão como referência a Resolução INEA PRES nº 36, de 08 de julho de 

2011; 

 na recuperação de solos e taludes e no controle de processos erosivos e de 

assoreamento deverão ser aplicadas, preferencialmente, tecnologias de baixo impacto 

visual e de baixo custo de manutenção, como biomantas antierosivas e retentores de 

sedimentos, à base de fibras vegetais. 

4.4.2.2.2 - Área histórico-cultural (AHC) 

Comparável à tipologia zona histórico-cultural do ICMBio (IBAMA, 2000) e à área histórico-

cultural (INEA, 2010), destina-se à preservação, estudo, restauro e interpretação das 

amostras do patrimônio histórico, cultural, religioso e arqueológico encontradas, servindo à 

pesquisa, educação e uso científico.  

a) Objetivos: 

 proteção dos sítios históricos ou arqueológicos, buscando-se manter a harmonia com o 

meio ambiente; 

 preservar e revitalizar construções vinculadas ao ciclo de ocupação associado à 

cafeicultura (séc. XIX), destacando-se as ruínas de fazendas e suas benfeitorias, 

marcos, totens, caminhos e estradas, sobretudo a Estrada Imperial, a fim de manter o 

registro e resgate da memória histórica da região e do processo de desenvolvimento 

socioeconômico do estado e do país;  

 estimular a realização de pesquisas históricas e arqueológicas sobre as construções 

históricas existentes na área da UC; 

 promover atividades de interpretação, levando o visitante a entender a importância do 

patrimônio histórico. 

b) Diretrizes:  

 não será permitida a alteração das características originais dos sítios histórico-culturais; 
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 as pesquisas arqueológicas deverão ser autorizadas pelo INEA e pelo órgão 

competente (Inepac, Iphan etc.); 

 escavações e outras atividades relacionadas a pesquisas históricas e arqueológicas 

deverão utilizar metodologia de mínimo impacto. 

c) Localização: consideram-se AHC os trechos da RJ-149/Estrada Imperial que atravessam a 

APA, a Estrada do Atalho, e as ruínas predominantemente localizadas na Serra do Piloto. 

Atividades de prospecção arqueológica poderão apoiar a definição das AHCs. 

4.4.2.2.3 - Área de uso conflitante (AUC) 

Comparável às tipologias área de uso conflitante (INEA, 2010) e às zonas de uso conflitante e 

de uso temporário do ICMBio (IBAMA, 2000), é constituída em espaços localizados dentro da 

UC cujos usos e finalidades conflitam com os objetivos de proteção da APA. Conforme 

zoneamento proposto neste plano de manejo foram identificadas duas áreas, não impedindo 

que novas áreas sejam identificadas futuramente.  

a) Objetivos: 

 identificar e mapear os usos conflitantes e estabelecer procedimentos que minimizem 

ou compensem os impactos sobre a UC; 

 registrar a existência de atividades ou empreendimentos de significativo impacto 

ambiental; 

 evitar maior degradação das áreas ocupadas, tanto no continente como no setor 

insular. 

b) Diretrizes: 

 os riscos representados por empreendimentos serão definidos pelo processo de 

licenciamento ambiental e subsidiarão a adoção de ações preventivas e/ou 

mitigadoras; 

 a administração da APA deverá manter um estreito diálogo interinstitucional com as 

diretorias ou departamentos de licenciamento ambiental, de modo a evitar que áreas 

mais restritivas da APAMAN recebam intervenções conflitantes, ainda que 

regularizadas. 

c) Localização: ambas estão localizadas ao sul da linha férrea no distrito de Itacuruçá. 

O Quadro 4.4-2 apresenta a listagem das zonas e áreas da área de preservação ambiental 

de Mangaratiba, suas nomenclaturas, localização, área (em hectares) e sua proporção no 

território da APA.   
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Quadro 4.4-2 - Zonas da APAMAN, área (em ha) e proporção aproximadas 

Zona Sigla Subzona Área (ha) Proporção da UC (%) 

Zona Especial de Sobreposição ZES 

ZES-1 11.315,97 44,73 

ZES-2 85,58 0,34 

ZES-3 4.073,77 16,10 

Total da zona 15.475,32 61,18 

 

Zona de preservação ZP 

ZP-1 247,07 0,98 

ZP-2 426,86 1,69 

ZP-3 1,20 0,00 

ZP-3 1,44 0,01 

ZP-4 27,42 0,11 

ZP-4 12,28 0,05 

ZP-5 0,54 0,00 

ZP-6 1,99 0,01 

ZP-6 1,09 0,00 

ZP-6 4,15 0,02 

ZP-6 1,63 0,01 

ZP-6 3,74 0,01 

ZP-6 1.650,52 6,52 

ZP-7 89,40 0,35 

ZP-7 2,62 0,01 

ZP-8 4,36 0,02 

Total da zona 2.476,29 9,79 

 

Zona de Conservação ZC 

ZC-1 606,76 2,40 

ZC-2 3,05 0,01 

ZC-3 0,69 0,00 

ZC-4 126,65 0,50 

ZC-5 80,86 0,32 

ZC-6 916,68 3,62 

ZC-7 1.636,29 6,47 

ZC-8 508,33 2,01 

ZC-9 2,22 0,01 

ZC-10 119,37 0,47 

ZC-11 0,29 0,00 

ZC-12 334,98 1,32 

ZC-13 30,99 0,12 

ZC-13 220,46 0,87 

ZC-13 13,82 0,05 

ZC-13 1,35 0,01 

ZC-13 6,67 0,03 

ZC-13 0,51 0,00 

Total da zona 4.609,99 18,22 
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Zona Sigla Subzona Área (ha) Proporção da UC (%) 

Zona de Uso Agropecuário ZUAP 

ZUAP-1 688,68 2,72 

ZUAP-2 3,55 0,01 

ZUAP-3 1.726,68 6,83 

Total da zona 2.418,91 9,56 

 

Zona de Ocupação Restrita ZOR 
ZOR-1 74,23 0,29 

ZOR-2 3,90 0,02 

Total da Zona 78,13 0,31 

 

Zona de Ocupação Controlada ZOC 

ZOC-1 16,52 0,07 

ZOC-2 13,05 0,05 

ZOC-3 18,74 0,07 

ZOC-4 159,00 0,63 

ZOC-5 30,79 0,12 

Total da zona 238,11 0,94 

 

Total das zonas 25.296,76 100,00 

 

Deve ser lido como complementação do Quadro 4.4-3, que sintetiza o zoneamento da UC e 

permite visualizar a representação geral das diferentes zonas e áreas que foram identificadas 

para a UC e registra quais os critérios usados para suas definições. Apresenta quatro 

divisões, as quais buscam sintetizar as principais características de cada zona/área ou de 

seus segmentos, se ocorrerem. Assim, na coluna zonas/áreas serão indicadas as tipologias 

identificadas para a UC. A segunda coluna, critérios de zoneamento, registrará quais os 

critérios utilizados para a escolha de cada zona/área. 
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Quadro 4.4-3 - Quadro-síntese do Zoneamento 

Zonas/áreas Critérios de zoneamento 
Caracterização geral 

Principais conflitos Usos permitidos 
Meio físico Meio biótico 

Preservação 

Qualidade da vegetação, 
instabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 
declividade acentuada e 

nascentes. 

Declividades acima de 
30

o
, cambissolos, 

neossolos, escarpas e 
paredões rochosos, 

granitos diversos, rede de 
drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 
médio avançado. 

Caça, extração de 
espécimes da flora, 
situação fundiária. 

Pesquisa, monitoramento 
ambiental e fiscalização. 

Conservação 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade. 

Declividades até 30
 o
, 

latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e médio/ 
avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 

Visitação 
Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 

atrativos naturais.  

Declividade variada, 
latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e médio/ 
avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 

Uso especial 
Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica. 

Declividades mais 
suaves, latossolos 
diversos, granitos e 

gnaisses diversos, rede 
de drenagem. 

 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial, áreas 
degradadas e 

presença espécies 
exóticas. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 
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Zonas/áreas Critérios de zoneamento 
Caracterização geral 

Principais conflitos Usos permitidos 
Meio físico Meio biótico 

Recuperação 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade, presença de 
gramíneas 

Áreas de solo exposto com 
presença de erosão 
(laminar ou ravinas). 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e áreas 
degradadas, 
presença de 

espécies exóticas. 

Uso desordenado, 
situação fundiária, 
atividade pecuária. 

Educação ambiental, 
pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 

Histórico-cultural 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade, presença de 
sítios históricos 

Declividades mais suaves, 
latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem e reservatório de 
Ribeirão das Lajes. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e 
médio/avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária, 

degradação do 
patrimônio histórico. 

Visitação, educação 
ambiental e patrimonial,  

pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 

Uso conflitante 

Presença de infraestruturas 
e/ou benfeitorias para 

moradia, erodibilidade dos 
solos, declividade 

Erodibilidade, latossolos 
diversos, granitos e 
gnaisses diversos. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e 
médio/avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 
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MÓDULO 5 - PLANOS SETORIAIS 

Os planos setoriais são as ferramentas de gestão do planejamento em que estão descritos os 

projetos e as ações a serem desenvolvidas para atingir os objetivos da unidade. São 

propostos tendo como base o mapa estratégico, as atividades elencadas na matriz de análise 

estratégica, além das atividades previstas pela administração da UC e pela equipe técnica do 

órgão gestor, podendo contemplar desdobramentos do plano estratégico (Quadro 5-1). 

Quadro 5-1 - Estrutura dos planos setoriais da APAMAN 

Planos setoriais 

Plano setorial de 
conhecimento 

Programa de pesquisa 

Programa de monitoramento ambiental 

Programa de acompanhamento socioeconômico 

Plano setorial de geração de 
renda e manejo sustentável 

dos recursos 

Programa de recreação e turismo 

Programa de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis 

Programa de incentivo a práticas de construção sustentável 
e saneamento 

Plano setorial de integração e 
gestão interinstitucional 

Programa de integração regional e cooperação 
interinstitucional 

Programa de comunicação social 

Programa de educação ambiental 

Plano setorial de 
operacionalização 

administrativa 

Programa de administração e manutenção 

Programa de infraestrutura e equipamentos 

Plano setorial de proteção 
ambiental 

Programa de fiscalização  

Programa de prevenção e combate a incêndios 

Programa de recuperação ambiental 
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Os planos setoriais sistematizam as ações que devem ser tomadas, de forma planejada, 

coordenada e monitorada, permitindo a concretização do objetivo final, de proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais e culturais. São ferramentas que deverão ser monitoradas e 

avaliadas, pois seu conteúdo poderá realimentar o planejamento institucional e os próprios 

planos setoriais em seus desdobramentos no tempo e nos espaços de aplicação. 

Assim, com a definição dos objetivos, com o estabelecimento das normas gerais e do 

zoneamento proposto, segue o planejamento por áreas de atuação e respectivas ações 

gerenciais, direcionadas aos fatores descritos na matriz de análise estratégica e na orientação 

estratégica para os resultados mais relevantes, descritos no mapa estratégico. É prevista a 

participação do Conselho Consultivo da APA na elaboração do planejamento executivo dos 

planos setoriais. Na versão final desse documento deverão estar incorporadas as 

considerações da análise regional e dos diagnósticos ambientais (Módulos 2 e 3). 

Para cada um dos planos setoriais estão relacionados programas de ação que visam atingir 

os objetivos definidos no mapa estratégico, segundo as perspectivas (ambiente, usuários, 

processos internos, aprendizado e recursos: Quadro 5-2 ao Quadro 5-6). Dessa forma 

pretende-se estabelecer uma forte sinergia entre os programas, de modo que os esforços 

para atingir os objetivos sejam dinamizados e potencializados durante sua execução. 

Nesses quadros serão indicados os planos setoriais, os programas de manejo e os objetivos 

estratégicos a eles relacionados. A descrição completa dos programas são apresentados nos 

itens 5.1 ao 5.5 e os cronogramas de execução no Módulo 6. 
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Quadro 5-2 - Matriz de correlação objetivos estratégicos X programas de manejo – Ambiente 

AMBIENTE Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Conter / eliminar 

ocupação irregular 

Garantir as proteções 
dos mangues e 

ambientes insulares  

Valorizar o patrimônio 
histórico-arqueológico e 

cultural 

Assegurar a 
sustentabilidade do 
uso dos recursos 

naturais 

Plano setorial de 
conhecimento 

Programa de pesquisa   X X X 

Programa de monitoramento ambiental 
(inclui acompanhamento socioeconômico) 

X X X X 

Plano setorial de geração 
de renda e manejo 
sustentável dos recursos  

Programa de recreação e turismo     X X 

Programa de incentivo a práticas agrícolas 
sustentáveis 

X X X X 

Programa de incentivo a práticas de 
construção sustentável e saneamento 

X X   X 

Plano setorial de 
integração e gestão 
interinstitucional 

Programa de integração regional X X   X 

Programa de cooperação interinstitucional X X     

Programa de comunicação social X X X X 

Programa de educação ambiental X X X X 

Plano setorial de proteção 
ambiental 

Programa de recuperação ambiental X X   X 

Programa de controle e fiscalização 
ambiental 

X X X   

Programa de prevenção e combate a 
incêndios 

X X     
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Quadro 5-3 - Matriz de correlação objetivos estratégicos X programas de manejo – Usuários 

USUÁRIOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Oferecer alternativas 

sustentáveis de 
geração de renda 

Atuar em conjunto 
com atores sociais 

Atuar em conjunto com 
poder público  

Comunicar e envolver 
moradores e 
proprietários  

Plano setorial de 
conhecimento 

Programa de pesquisa X       

Programa de monitoramento ambiental (inclui 
acompanhamento socioeconômico) 

X       

Plano setorial de 
geração de renda e 
manejo sustentável 
dos recursos  

Programa de recreação e turismo X X X X 

Programa de incentivo a práticas agrícolas 
sustentáveis 

X X X X 

Programa de incentivo a práticas de 
construção sustentável e saneamento 

  X X X 

Plano setorial de 
integração e gestão 
interinstitucional 

Programa de integração regional X X X X 

Programa de cooperação interinstitucional   X X X 

Programa de comunicação social X     X 

Programa de educação ambiental X     X 

Plano setorial de 
proteção ambiental 

Programa de recuperação ambiental X X X X 

Programa de controle e fiscalização ambiental     X X 

Programa de prevenção e combate a 
incêndios 

  X X X 
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Quadro 5-4 - Matriz de correlação objetivos estratégicos X programas de manejo – Processos internos  

INTERNOS Objetivos Estratégicos 

Planos e programas 
Implantar plano de 
comunicação e de 

educação ambiental* 

Estabelecer 
parcerias para 

produção agrícola 
sustentável 

Desenvolver e 
estimular o 

turismo (ilhas, 
mangue e sítio 
arqueológico) 

Fiscalizar com foco 
em ocupação 

irregular e 
ecossistemas 

marinhos e 
insulares 

Demarcar e 
sinalizar a UC 

Plano setorial de 
geração de renda e 
manejo sustentável 
dos recursos  

Programa de recreação e turismo X   X   X 

Programa de incentivo a práticas agrícolas 
sustentáveis 

X X       

Programa de incentivo a práticas de 
construção sustentável e saneamento 

X     X X 

Plano setorial de 
integração e gestão 
interinstitucional 

Programa de integração regional X X X     

Programa de cooperação interinstitucional X X X     

Programa de comunicação social X         

Programa de educação ambiental X         

Plano setorial de 
operacionalização 
administrativa 

Programa de administração e manutenção         X 

Programa de infraestrutura e 
equipamentos 

        X 

Programa de controle e fiscalização 
ambiental 

      X   

Programa de prevenção e combate a 
incêndios 

      X   

*Nota: alternativas sustentáveis de produção e adequação da ocupação, educação patrimonial. 
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Quadro 5-5 - Matriz de correlação objetivos estratégicos X programas de manejo – Aprendizado 

APRENDIZADO Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Adquirir 

equipamentos  
Formar e consolidar 

equipe técnica 
Capacitar a equipe técnica 

da APA* 

Desenvolver competência de 
formulação de projetos e 
monitoramento de editais 

Integração e gestão 
interinstitucional 

Programa de cooperação 
interinstitucional 

      X 

Operacionalização 
administrativa 

Programa de administração e 
manutenção 

    X X 

Programa de capacitação à gestão   X X   

Programa de infraestrutura e 
equipamentos 

X       

*Nota: temas: produção agrícola sustentável, comunicação social, turismo histórico-cultural, ecoturismo ilhas-mangue, legislação: adequação ambiental da propriedade. 

Quadro 5-6 - Matriz de correlação objetivos estratégicos X programas de manejo – Recursos 

RECURSOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas Implantar PSA  
Estudar a viabilidade 

econômica financeira de 
concessão de serviços  

Submeter projetos aos 
fundos e editais de 

instituições financiadoras 

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

Conhecimento Programa de pesquisa X       

Geração de renda e 
manejo sustentável dos 
recursos  

Programa de recreação e turismo   X     

Integração e gestão 
interinstitucional 

Programa de cooperação 
interinstitucional 

  X X X 

Operacionalização 
administrativa 

Programa de administração e 
manutenção 

  X X X 
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5.1 - PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Objetiva estruturar e alimentar uma base de dados e informações e uma biblioteca técnico-

científica para a UC, utilizando-os como subsídios para a gestão. O plano setorial de 

conhecimento deverá ser cogerido e compartilhado entre a APAMAN e o PEC. 

5.1.1 - Programa de pesquisa 

Visa incentivar a pesquisa científica de interesse na APAMAN, a fim de produzir ou aprofundar 

o conhecimento sobre as dinâmicas ambiental, social e cultural e, assim, subsidiar as ações 

de proteção e manejo. É desejável que o programa de pesquisa seja executado de forma 

integrada e suplementar ao programa de pesquisa do PEC. 

5.1.1.1 - Atividades 

 Criar, organizar e manter atualizado um banco de dados sobre as pesquisas realizadas, 

em andamento ou com pedidos de solicitação de autorização no INEA na UC e, ainda, 

fazer o levantamento de pesquisas realizadas ou em elaboração que não estejam 

cadastradas, em conjunto com a GEUSO, SEPES/INEA, universidades e centros de 

pesquisa. 

 Estruturar biblioteca com publicações de interesse para a gestão da APA e para a 

execução dos diversos programas de ações, integrando-se à biblioteca do PEC. 

 Elaborar plano de ação e fomento ao desenvolvimento de pesquisas a partir das 

demandas identificadas no diagnóstico ambiental.  

 Implantar um Sistema de Informações Geográficas (SIG) com vistas a organizar e 

espacializar a informação produzida, além de dar suporte às pesquisas, à proteção 

ambiental e ao monitoramento dos programas. 

 Gerenciar a produção técnico-científica e estabelecer rotinas de divulgação dos dados e 

informações entre os programas de ação, a fim de subsidiar suas atividades e atingir os 

objetivos estratégicos. 

 Promover encontros científicos a fim de divulgar as pesquisas em andamento na UC, 

seus resultados no manejo das áreas, conservação dos ecossistemas e perspectivas, 

além de estimular a troca de experiências na gestão de UCs. Os encontros científicos 

devem reunir pesquisadores, representantes do INEA, órgãos ambientais, ONGs, 

sociedade civil e empresas, entre outros, estimulando dessa forma o relacionamento 

interinstitucional; 

 Incentivar estudos sobre a biologia e o comportamento de espécies silvestres nativas, 

ameaçadas de extinção, presentes na APAMAN. 
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 Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado da flora (incluindo espécies 

endêmicas e ameaçadas), assim como o estudo fitossociológico das espécies, 

contribuindo com o enriquecimento do banco de dados sugerido no programa de 

pesquisas.  

 Incentivar a visita de pesquisadores para inventariar a floresta localizada nas áreas da 

APAMAN; 

 Incentivar estudos das interações geomorfológicas, hidrológicas e ecológicas e das 

funções de proteção ao solo da floresta e suas resultantes na bacia hidrográfica. 

5.1.1.2 - Resultados esperados 

 Banco de dados integrado e constantemente atualizado. 

 Biblioteca estruturada e com acervo básico disponível para consultas pela equipe 

técnica e outros usuários. 

 Demandas identificadas atendidas no plano de ação.  

 Pesquisas devidamente cadastradas e com acompanhamento por parte da 

administração da APA. 

 Fluxo constante de informações entre os diversos programas de ações. 

 Encontro científico realizado bianualmente. 

 Maior conhecimento sobre biodiversidade, ecossistemas e patrimônio natural, histórico 

e cultural. 

5.1.1.3 - Indicadores 

 Número de pesquisas registradas por semestre. 

 Número de pesquisas, estudos e projetos em pedido de autorização, em andamento ou 

finalizados. 

 Proporção da área da APA contemplada com pesquisas. 

 Número de pesquisas por áreas geográficas, identificando-se as que possuem pouca ou 

nenhuma amostragem. 

 Proporção de pesquisas por área de conhecimento. 

 Número de trabalhos publicados sobre a APAMAN. 

 Proporção de pesquisas que atendam as temáticas elencadas no plano de ação. 
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5.1.1.4 - Observações 

 Na execução desse programa deverão ser consideradas as indicações de pesquisas 

existentes no diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

5.1.2 - Programa de monitoramento ambiental 

Visa ao acompanhamento e controle do estado de conservação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento das atividades previstas nas ações de proteção e manejo. O programa de 

monitoramento ambiental poderá ser executado de forma integrada e suplementar ao 

programa de monitoramento ambiental do PEC. 

5.1.2.1 - Atividades 

 Estruturação de banco de dados de referência para analisar a evolução de todos os 

processos de monitoramento (baseline ou T0) e estabelecimento de indicadores de 

progresso. 

 Georreferenciamento do banco de dados de referência. 

 Estruturação de banco de imagens, para acompanhamento de determinados processos 

de monitoramento (“antes e depois”). 

 Monitoramento dos impactos da visitação, sobretudo trilhas, cachoeiras, ruínas e 

mangues. 

 Monitoramento de processos erosivos, vinculado ao monitoramento das condições 

climáticas sazonais. 

 Monitoramento do uso do solo, ocupação e cobertura vegetal na APAMAN, por meio do 

uso de imagens de satélite, fotografias e incursões. 

 Monitoramento dos programas de recuperação ambiental.  

 Monitoramento da qualidade do ar nos setores próximos às áreas industriais. 

 Monitoramento dos atropelamentos da fauna, nas rodovias BR-101 e RJ-149. 

 Monitoramento da qualidade da água. 

5.1.2.2 - Resultados esperados 

 Banco de dados georreferenciados implantado. 

 Melhor conhecimento da estrutura, funcionamento e história da paisagem. 

 Melhor conhecimento e avaliação dos potenciais da APA, da tipologia funcional 

(utilização dos recursos) e de planejamento das ações. 
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 Melhor conhecimento das dinâmicas físico-bióticas e socioeconômicas.  

 Identificação de impactos geo-hidroecológicos. 

 Identificação qualitativa e quantitativa dos impactos das rodovias sobre a fauna, flora e 

aspectos geológico-geotécnicos. 

5.1.2.3 - Indicadores 

 Atualização de dados e informações do banco de dados. 

 Número de indicadores específicos por projetos. 

 Conhecimento produzido com a análise do banco de dados georreferenciado. 

 Nível de aproveitamento dos dados de monitoramento nas ações de conservação. 

 Identificação de nexos causais. 

 Redução dos índices de impactos identificados no baseline.  

 Aumento ou melhoria da qualidade ambiental dos recursos, vinculado às ações dos 

programas de manejo. 

5.1.3 - Programa de acompanhamento socioeconômico 

O programa tem como objetivo acompanhar e monitorar o crescimento populacional na área 

da APAMAN, a fim de verificar se as normas estabelecidas no zoneamento são cumpridas. O 

programa também deve prever o acompanhamento da expansão das ocupações nas franjas 

da APAMAN, para que sejam tomadas medidas preventivas e de adequações de uso e 

ocupação. 

5.1.3.1 -  Atividades 

 Acompanhamento das ações dos órgãos públicos referentes às permissões, restrições 

e controle do uso do solo no município. 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento, análises de tendências das taxas de 

urbanização e verificação do cumprimento das normas para a ZOC. 

 Estruturação de base de dados sobre as características das ocupações na APAMAN, 

tomando como referência o censo do IBGE e as informações socioeconômicas contidas 

neste plano de manejo. 

 Realização de campanhas de campo, além da análise comparativa de imagens de 

satélite e fotografias aéreas, para averiguação in loco de processos de expansão ou 

adensamento urbano. 
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 Estabelecimento de relações interinstitucionais com o poder público municipal, a fim de 

garantir o cumprimento das normas do zoneamento da APA e, reciprocamente, garantir 

o cumprimento das normas estabelecidas no Plano Diretor Municipal. 

5.1.3.2 -  Resultados esperados 

 Base de dados socioeconômicos estruturada, georreferenciada e constantemente 

atualizada. 

 Estruturação de banco de imagens para acompanhamento histórico da evolução do uso 

e ocupação do solo na APA e seu entorno. 

 Relações interinstitucionais para acompanhamento e controle das dinâmicas de 

ocupação do solo estabelecidas. 

 Processos de expansão ou adensamento populacional na APA e no seu entorno 

identificados e controlados, na forma de convênios com as prefeituras municipais. 

 Emissão de relatórios anuais de avaliação dos processos de expansão ou adensamento 

da ocupação na APA e seu entorno. 

5.1.3.3 -  Indicadores 

 Taxas de urbanização municipais. 

 Homem/horas dedicados à análise de projetos urbanísticos municipais. 

 Área ocupada. 

 Termos de compromisso entre prefeitura municipal e APAMAN. 

5.2 - PLANO SETORIAL DE GERAÇÃO DE RENDA E MANEJO 

SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

Tem como objetivo nortear o processo de desenvolvimento sustentável na área da APA, 

auxiliando e apoiando a estruturação e o estabelecimento de atividades ambientalmente 

equilibradas e que proporcionem, mantenham ou incrementem a geração de renda das 

populações residentes. 

5.2.1 - Programa de recreação e turismo 

Tem como objetivos, ao fortalecer a atividade turística na APA, conjuntamente ao 

fortalecimento da atividade de recreação e contemplação do PEC, proporcionar o crescimento 

das oportunidades de emprego e a geração de renda, a partir de processos produtivos que 

sejam compatíveis com a vocação regional, tendo como público-alvo as populações locais, de 

modo a inseri-las no sistema de geração de riqueza proporcionado pelo turismo. 
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5.2.1.1 -  Atividades 

 Estabelecer convênios ou termos de cooperação de incentivo à atividade turística de 

base comunitária com os órgãos municipais responsáveis, tais como as secretarias de 

turismo, assuntos estratégicos, meio ambiente e emprego e renda. 

 Incentivar a integração de empreendimentos privados às bases econômico-produtivas 

das populações locais, com respeito às tradições culturais e modos de vida. 

 Realizar levantamentos sobre os potenciais turísticos nas áreas da APA e das 

infraestruturas necessárias para viabilizar as atividades. 

 Elaborar o cadastro e avaliação da qualidade das empresas e prestadores de serviços 

de turismo que atuem na área da APA. 

 Realizar monitoramento da qualidade dos serviços prestados e da adequação aos 

princípios do turismo de base comunitária por agências de viagens e turismo, 

operadoras, transportadoras turísticas, meios de hospedagem, empresas organizadoras 

de eventos, guias de turismo e turismólogos. 

 Estabelecer convênios a fim de capacitar recursos humanos em modalidades de turismo 

diferenciados e propulsores do desenvolvimento socioeconômico local. 

5.2.1.2 -  Resultados esperados 

 Cadastro de empresas e prestadores de serviços turísticos conveniados na área da 

APA elaborado e constantemente atualizado. 

 Estabelecimento de padrões mínimos de qualidade na oferta de serviços turísticos 

vinculados à imagem da APA. 

 Alto grau de sinergia e integração entre a APA e as secretarias municipais relacionadas 

com a atividade turística. 

 Integração econômica entre empresas e prestadores de serviço com as populações 

locais, com respeito às tradições culturais e modos de vida. 

 Integração econômica resultando na geração de emprego e no incremento da renda das 

populações locais. 

 Levantamento dos potenciais turísticos nas áreas da APA e diagnósticos das 

infraestruturas realizado e constantemente atualizado. 

 Populações locais atuando como sujeitos do desenvolvimento do turismo local, a partir 

do turismo comunitário, e aumento do seu emprego e renda vinculado a essa atividade, 

com respeito às tradições culturais e modos de vida. 
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5.2.1.3 -  Indicadores 

 Número de empresas e prestadores de serviços turísticos cadastrados para atuar em 

parceria com a APAMAN. 

 Número de operadores ou prestadores de serviços de turismo avaliados. 

 Nível de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos. 

 Número de convênios, parcerias ou termos de compromisso entre a APAMAN e os 

órgãos municipais para o fomento à atividade turística e de geração de renda. 

 Número de moradores locais trabalhando na atividade de turismo de base comunitária 

na APAMAN. 

 Evolução da renda média mensal dos moradores locais envolvidos com turismo de base 

comunitária na APAMAN. 

5.2.1.4 - Observações  

 Poderão ser aplicadas as normas gerais de uso público baixadas pelo Governo do 

Estado por meio da SEA ou INEA, sempre observados os objetivos básicos da UC. 

 O INEA e a administração da APAMAN realizarão a regulamentação complementar para 

cada trilha e local especifico, quando pertinente. 

 Todas as trilhas e atrativos devem fazer parte de um programa de monitoramento dos 

impactos causados pela visitação, que não se restrinja somente ao estudo da 

capacidade de carga ou similares. 

 Será incentivada a instalação de sinalização indicando limites, atrativos, caminhos e 

outras informações relevantes para o usuário. 

5.2.2 - Programa de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis 

Tem como objetivo induzir a substituição progressiva da agricultura convencional por formas 

de manejo qualificadas como agroecológicas, como estratégia efetiva e complementar para 

preservação dos recursos naturais (solos, flora, fauna e a água). 

Destaca-se que o manejo agroecológico não apenas livra a produção agrícola dos defensivos 

(“agrotóxicos”), como também responde ao imperativo social de mais qualidade e maior 

sustentabilidade por meio de um modo de produção que enfatize a preservação ambiental, o 

uso sustentável de recursos naturais, a defesa dos habitats e a proteção das paisagens rurais 

e modos de vida tradicionais, podendo propiciar o incremento na renda das famílias dedicadas 

à atividade. 
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5.2.2.1 -  Atividades 

 Elaborar levantamento a fim de identificar agricultores predispostos a participar do 

programa, assim como detectar práticas agroecológicas incipientes. 

 Integrar-se ao programa de educação ambiental, a fim de criar um módulo direcionado 

ao esclarecimento dos benefícios sociais e ambientais dessa modalidade de manejo 

agrícola, destacando os riscos do manejo agrícola com uso do fogo.  

 Estabelecer convênios com as secretarias de agricultura, assuntos estratégicos e meio 

ambiente municipais, Emater, Iterj, Embrapa e UFRRJ, a fim de institucionalizar o apoio 

à agroecologia. 

 Promover encontros entre os produtores rurais locais e produtores agroecológicos de 

outras áreas, especialmente da bacia do rio Guandu e município de Petrópolis, a fim de 

trocar experiências e tecnologias. 

 Estimular e apoiar o associativismo entre produtores agroecológicos, a fim de enfrentar 

desafios como o processamento, beneficiamento, escoamento e venda da produção. 

 Fomentar a certificação ambiental da produção com selo da APAMAN e instituições 

certificadoras. 

5.2.2.2 -  Resultados esperados 

 Redução dos índices de contaminação da água e do solo por defensivos agrícolas e 

fertilizantes sintéticos. 

 Estabelecimento de “Corredor Agroecológico” na zona de amortecimento do PEC. 

 Redução do uso do fogo como prática de manejo agrícola. 

 Diminuição do aporte de sedimentos nos canais fluviais e baixadas adjacentes. 

 Melhoria da qualidade de vida dos agricultores (saúde) e resgate das tradições culturais. 

 Aumento da produtividade e diversidade agrícola associada ao aumento da renda. 

 Estruturação de uma cadeia produtiva sustentável. 

 Estruturação do associativismo e cooperativismo na APAMAN. 

 Envolvimento das secretarias municipais, centros de pesquisas e órgãos de extensão 

rural no apoio institucional aos agricultores orgânicos. 

 Criação e utilização de selo APAMAN de produção certificada. 
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5.2.2.3 -  Indicadores 

 Evolução dos índices da qualidade ambiental (solos e água) após a implantação de 

práticas agroecológicas. 

 Número de famílias participantes do programa. 

 Área da APAMAN com práticas agroecológicas. 

 Número de associações ou cooperativas de produtores dedicadas à agroecologia. 

 Índice de incêndios relacionados com o manejo agrícola. 

 Evolução da renda das famílias dedicadas à agricultura orgânica. 

 Efetividade do apoio técnico na produtividade e aumento do número de pesquisas e 

estudos realizados. 

 Recursos materiais e financeiros disponibilizados pelo poder público como apoio à 

produção agroecológica. 

 Número de encontros entre produtores realizados. 

 Número de produtos certificados. 

5.2.3 - Programa de incentivo a práticas de construção sustentável e 

saneamento 

Se a indústria da construção é tida como um dos setores das atividades humanas que mais 

consome recursos naturais e mais utiliza energia de forma intensiva, além da geração de 

resíduos e efluentes, sua influência no meio ambiente extrapola a escala local, ou o “lugar da 

obra”. Assim, esse programa tem como objetivo difundir a adoção de formas de construção 

de menor impacto ambiental na cadeia produtiva, associadas à melhoria da qualidade de vida 

das comunidades e à viabilidade econômica, a partir de quatro eixos: redução e otimização do 

consumo de materiais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do ambiente 

natural e a melhoria da qualidade do ambiente construído. 

As tendências da construção sustentável, segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
1
, 

seguem duas linhas complementares: em uma delas, prega-se o resgate de tecnologias e 

materiais próprios das regiões de interesse, pouco processados em sua utilização. Na outra 

linha, a construção sustentável se traduziria em "empreendimentos (imobiliários) verdes", com 

certificações e rotulagens “verdes”, tanto na esfera da edificação como no campo do urbano. 

                                                

1
 http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-

sustent%C3%A1vel 
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O município de Mangaratiba, que abrange tanto atividades tradicionais (agricultura, pesca) 

como turísticas, tem grande potencial de induzir ou fomentar ambas as tipologias de 

construção sustentável dentro dos limites da APAMAN.  

Considerando que a legislação urbanística, o planejamento territorial urbano e o código de 

edificações do município são atribuições, ou competências, do município, esse programa 

deverá ser executado com a efetiva participação da Prefeitura Municipal de Mangaratiba. No 

nível estratégico, deverá haver forte sinergia desse programa com o programa de integração 

regional e cooperação interinstitucional. No âmbito executivo, deverá haver forte 

integração desses com o programa de comunicação social. 

5.2.3.1 - Atividades 

 Capacitar e treinar a equipe técnica da APAMAN nas premissas da construção 

sustentável no que concerne às estratégias e atores: políticas públicas, políticas 

setoriais, aspectos jurídicos e concepção de projetos. 

 Capacitar e treinar a equipe técnica da APAMAN na avaliação de ações temáticas 

direcionadas à construção sustentável: gestão da água, aproveitamento energético, 

gerenciamento de resíduos e recuperação ambiental, entre outras. 

 Elaborar agenda comum entre esse programa e os programas de integração regional e 

cooperação institucional e de comunicação social.  

 Definir eixos de incentivos às práticas de construção sustentável, por tipologia de 

construção, em sinergia com o governo municipal: 

- definição das atribuições da UC no incentivo a práticas de construção sustentável 

nas duas perspectivas e respectivos indicadores de sustentabilidade; 

- definição das atribuições da Prefeitura Municipal de Mangaratiba no incentivo a 

práticas de construção sustentável, nas suas duas perspectivas. 

 Avaliar a possibilidade de implementar certificação ambiental para construções 

sustentáveis, emitida por instituição especializada e  ratificada pela APAMAN. 

 Elaborar manuais de boas práticas de construção na área da APAMAN com edições 

específicas para públicos-alvo diversos; 

5.2.3.2 -  Resultados esperados 

 Equipe técnica da APAMAN treinada e capacitada para análise e avaliação de projetos 

de construção civil sustentáveis. 

 Elaboração de indicadores de sustentabilidade na construção civil, de acordo com as 

características ambientais da APAMAN. 
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 Manuais de boas práticas da construção na área da APAMAN elaborados. 

 Agenda estratégica comum entre esse programa e os programas de integração regional 

e cooperação institucional e de comunicação social. 

 Integração entre a APAMAN e a Prefeitura Municipal de Mangaratiba na definição dos 

incentivos e das atribuições de cada uma. 

 Definição dos incentivos à construção sustentável. 

 Adoção, por parte dos empreendedores imobiliários e residentes na área da APA, de 

práticas de construção civil sustentáveis. 

 Redução dos impactos ambientais da construção civil na área da APAMAN e, de forma 

mais abrangente, nos ambientes de sua cadeia produtiva. 

 Novas construções seguindo parâmetros de sustentabilidade e certificadas. 

5.2.3.3 - Indicadores 

 Número de treinamentos e avaliação qualitativa da capacidade técnica de analistas da 

APAMAN na análise de projetos de construção civil sustentáveis. 

 Definição e número de indicadores de sustentabilidade da construção civil na área da 

APAMAN. 

 Avaliação qualitativa da sinergia entre os programas de comunicação social e 

programas de integração regional e cooperação institucional. 

 Número de medidas de incentivo criadas e postas em prática pela APAMAN e Prefeitura 

Municipal de Mangaratiba. 

 Número de edições dos manuais de boas práticas na construção civil elaborados para 

atendimento dos diferentes públicos-alvo. 

 Percentual de novas construções utilizando práticas de construção civil sustentável. 

 Medida da efetividade dos incentivos criados. 

5.2.3.4 -  Observações 

 Como conteúdo mínimo, os manuais de boas práticas ambientais na construção civil 

deverão abordar itens relacionados com: 

- uso de energias renováveis ou uso racional da energia; 

- gestão da água  

- redução da geração de resíduos da construção civil;  
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- adequação dos projetos ao clima local (luminosidade, aquecimento, ventilação, entre 

outros); 

- adaptação à topografia local; 

- escolha e uso de materiais de construção potencialmente recicláveis ou reutilizáveis;  

- preservação dos recursos florestais e espécies nativas; 

- valorização dos elementos naturais, evitando a poluição visual; 

- avaliação do ciclo de vida das construções;  

- flexibilidade dos projetos arquitetônicos, para futuras mudanças de uso ou 

atendimento a novas necessidades. 

 Os incentivos poderão, preferencialmente, partir de bases conceituais reconhecidas por 

Conselhos da Construção, nacionais ou internacionais, mas deverão, obrigatoriamente, 

estar adequados à realidade ambiental da APA e alinhados com a legislação urbanística 

do município de Mangaratiba. 

 Como consideração geral, a Prefeitura Municipal de Mangaratiba poderá instituir 

incentivos ou fomentar as práticas de construção sustentável na forma de: 

- complementos à legislação urbanística;  

- incentivos tributários, desde que os projetos justifiquem a economia de 

investimentos em infraestrutura pela municipalidade. 

5.3 - PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO 

INTERINSTITUCIONAL 

Tem por objetivo executar estratégias de inserção e consolidação da APAMAN no contexto 

político e socioambiental municipal, por meio de ações de suporte às atividades dos demais 

planos setoriais, podendo assumir um caráter regional, conforme seja identificada a 

necessidade de integração com os municípios de Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. As 

estratégias deverão ter foco na atenuação de eventuais conflitos institucionais e/ou com as 

atividades produtivas e populações residentes no interior da UC. 

As ações previstas neste plano deverão contemplar o planejamento territorial integrado, 

estimular a gestão participativa e incentivar e apoiar a transição de formas de manejo a fim de 

promover o uso adequado dos recursos naturais na APAMAN. 

O plano setorial de integração e gestão interinstitucional deverá ser coexecutado entre a 

APAMAN e o PEC (plano setorial de integração com a região da UC). 
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5.3.1 - Programa de integração regional e cooperação interinstitucional 

Este programa tem como objetivo estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios 

de apoio a APAMAN para a realização de seus objetivos por meio da operacionalização e/ou 

execução dos diversos programas de manejo previstos nesse plano.  

Deverão ser estimuladas atividades em parceria com instituições de ensino, nacionais e 

estrangeiras, a fim de fomentar intercâmbios e estruturar programas de extensão universitária.  

A formalização deverá seguir a legislação vigente e terá prazos de vigência definidos, 

podendo ser renovada. Devem estar previstas, em cada termo de cooperação ou de parceria, 

formas de avaliação preliminar e final da efetividade dos acordos, segundo critérios a serem 

estabelecidos pelo INEA em conjunto com os parceiros. 

5.3.1.1 - Atividades 

 Estabelecer parcerias ou termos de cooperação com a prefeitura de Mangaratiba e, 

quando pertinente, com as prefeituras de Rio Claro, Angra dos Reis e Itaguaí, para 

apoio na execução de atividades de fiscalização, segurança, transporte público, 

prevenção e combate a incêndios, coleta de lixo, educação ambiental, visitação e ações 

da Defesa Civil. 

 Estabelecer parcerias com organizações não governamentais, OSCIPs, universidades e 

outras instituições de pesquisa, com ênfase na pesquisa, visitação, educação e 

conservação ambiental. 

 Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico para promover cursos de 

capacitação de guias e divulgação da APAMAN. 

 Estabelecer parcerias com outras UCs da região em destaque, visando integrar 

atividades de pesquisa, educação ambiental, fiscalização e visitação pública. 

 Estabelecer parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(DNIT) e com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ), visando 

complementar a sinalização das rodovias que margeiam ou cruzam a APA e instalar 

redutores de velocidade, sonorizadores e faixas de ciclistas ao longo das vias na UC. 

 Estabelecer, em conjunto com o PEC, parceria com Furnas, Transpetro e demais 

instituições, visando obter o apoio para as atividades de fiscalização, controle e 

monitoramento. 

 Definir e estabelecer parcerias com a Marinha do Brasil, por meio do Centro de 

Adestramento da Ilha da Marambaia (Cadim), na fiscalização do setor insular da APA ou 

em outras atividades de interesse mútuo. 
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5.3.1.2 -  Resultados esperados 

 Aumento do conhecimento científico sobre a área da APAMAN gerado por parcerias. 

 Maior controle e fiscalização da área da APAMAN. 

 Desenvolvimento de ações coordenadas com a prefeitura de Mangaratiba ou com os 

municípios limítrofes à APA, e de acordo com as ações prenunciadas; 

 Estreitamento de vínculos interinstitucionais com centros e instituições de pesquisa e 

tecnologia, de gestão e ações estratégicas e fundações, nas esferas pública e privada, 

inclusive ONGs, fóruns, comitês de bacias e Conselhos; 

 Integração de atividades de pesquisa, educação, fiscalização e visitação pública, entre 

outras, com as unidades de conservação que compõem o Mosaico Bocaina. 

5.3.1.3 -  Indicadores 

 Estabelecimento e/ou formalização de parcerias de apoio à operacionalização e 

conhecimento científico da APAMAN. 

 Estabelecimento e/ou formalização de parcerias com grandes empreendimentos 

localizados no entorno da APAMAN. 

 Número de parcerias, termos de cooperação ou de outros instrumentos jurídicos de 

cooperação interinstitucionais estabelecidos a cada ano, por tipo de instituição, área de 

interesse e objeto de apoio à APAMAN. 

 Resultados das avaliações preliminares e finais de cada acordo firmado. 

 Parcerias com DER-RJ e DNIT estabelecidas e projetos preliminares de adequação das 

rodovias discutidos entre as partes.  

 Parceria com Furnas estabelecida e cotas de sobrevoos definidas.  

 Parcerias com a Marinha do Brasil estabelecidas e atividades definidas. 

5.3.1.4 -  Observações 

Deve-se avaliar a adequação dos instrumentos jurídicos a serem formalizados em cada caso. 

5.3.2 - Programa de comunicação social 

Objetiva estruturar e aplicar instrumentos de comunicação voltados às populações residentes 

na área da APAMAN, seu entorno e visitantes, a fim de divulgar os objetivos e as ações da 

UC, facilitar a integração e comunicação com os órgãos públicos regionais e criar um 

relacionamento positivo entre as partes.  
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5.3.2.1 -  Atividades 

 Compor equipe de profissionais de comunicação que tenham como responsabilidades 

executar as ações de assessoria de imprensa, divulgação e relações públicas da UC. 

 Estabelecer canais eficientes de comunicação, divulgando-os à população para casos 

de dúvidas e denúncias. 

 Gerar matérias informativas sobre as atividades da UC. 

 Desenvolver conteúdos específicos para as diferentes mídias disponíveis (impressa, 

eletrônica, audiovisual). 

 Estabelecer rotinas de visitação às comunidades para manter os canais de 

comunicação operantes. 

 Divulgar o Plano de Manejo da APAMAN. 

 Cumprir calendário anual de eventos e, preferencialmente, vinculá-lo às festividades 

regionais. 

5.3.2.2 -  Resultados esperados 

 Ações de assessoria de imprensa, divulgação e relações públicas desenvolvidas por 

equipe específica.  

 Canais de comunicação direcionados à população residente e do entorno operantes e 

eficientes. 

 Material de divulgação impressa e eletrônica disponível e atualizado constantemente. 

 Vídeos institucionais produzidos e exibidos em escolas, secretarias municipais e outras 

instituições. 

 Cronograma de visitação semestral às comunidades e órgão públicos elaborado com 

antecedência mínima de um mês. 

 Bom relacionamento interinstitucional e comunitário. 

 Aumento da participação da APAMAN nos eventos regionais. 

5.3.2.3 -  Indicadores 

 Número de profissionais na equipe de relações públicas e comunicação social. 

 Rotatividade de profissionais da equipe de relações públicas. 

 Cumprimento do cronograma de visitas às comunidades da APA. 

 Relação entre o número de visitas mensais às comunidades previstas e realizadas.  
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 Número de acessos às mídias on-line. 

 Relação entre a quantidade de material de divulgação impressa disponibilizada e 

necessidade de reposição, por período. 

 Relação entre o número de exibições de vídeo institucional e o número de 

espectadores. 

 Calendário de atividades anuais elaborado. 

 Número de participação da APAMAN em cada uma das atividades programadas no 

calendário de eventos anuais. 

5.3.2.4 -  Observações  

Entre as diversas possibilidades das mídias tradicionais e novas mídias, a equipe de 

comunicação social deverá considerar a criação e manutenção de blog, a produção de 

boletins eletrônicos, website e folders com versões em diversos idiomas, artigos para 

publicações impressas regionais, clipping, vídeos e/ou fotografias para exibição na sede da 

APA (compartilhada com o PEC). 

5.3.3 -  Programa de educação ambiental 

O programa de educação ambiental tem como premissas promover ações de educação 

ambiental integrada aos programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente. Busca, também, manter atenção permanente à formação de valores e 

habilidades que propiciem atuação individual e coletiva voltada para prevenção, identificação 

e solução de problemas ambientais. 

Tem como objetivos desenvolver ações e práticas educativas não formais voltadas à 

sensibilização das comunidades residentes no interior da APA e no seu entorno, ao incentivo 

à organização, mobilização e participação da coletividade na defesa da qualidade do meio 

ambiente, contribuindo assim para o fortalecimento da cidadania e de uma consciência crítica 

ativa sobre a problemática ambiental e social.  

5.3.3.1 -  Atividades 

 Com o apoio do programa de cooperação interinstitucional, promover a ampla 

participação das escolas da rede pública e privada e das universidades em programas e 

atividades vinculados à educação ambiental não formal, em cooperação, inclusive com 

organizações não governamentais. 
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 Elaborar projeto para promover a sensibilização da sociedade quanto à importância da 

unidade de conservação por meio de atividades lúdicas e educativas, estimulando a 

visitação. 

 Ampliar o diálogo entre a APAMAN e as comunidades no seu interior e entorno, a fim de 

aumentar a identificação e o comprometimento das populações locais com a APA. 

 Buscar o apoio e incluir o Conselho Consultivo da APAMAN na definição de temas a 

tratar nas comunidades abrangidas e do entorno. 

 Proporcionar melhor compreensão da inserção da unidade de conservação na vida da 

população, enfatizando a importância dos serviços ambientais oferecidos pela UC para 

a geração de renda e melhoria da qualidade de vida, por meio de eventos, ações 

educativas e material impresso explicativo. 

 Articular e consolidar a Política Estadual de Educação Ambiental na UC em 

consonância com as diretrizes reconhecidas pela Secretaria de Estado de Educação e 

pela Secretaria de Estado do Ambiente, considerando os objetivos de criação da APA. 

 Criar programas educativos com temas variados, como desmatamento, retirada de 

plantas e animais, extrativismo de palmito e tráfico de animais silvestres. 

 Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de crimes ambientais. 

5.3.3.2 -  Resultados esperados  

 Ampla participação das escolas da rede pública e privada e das universidades em 

programas e atividades vinculados à educação ambiental. 

 Sensibilização ambiental contínua e aumento do comprometimento social com a 

qualidade ambiental. 

 Diálogo entre APA e comunidades do interior e entorno fortalecido. 

 Plena participação do Conselho Consultivo na definição de temas e conteúdos a 

abordar nas diferentes comunidades sob abrangência da APA e entorno. 

 Melhor compreensão do papel da UC no cotidiano das populações e maior percepção 

dos serviços ambientais oferecidos pela UC para a geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida. 

5.3.3.3 -  Indicadores  

 Número de experiências locais apoiadas e/ou estimuladas e avaliação de seu 

desempenho (critérios a definir em processo participativo). 
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 Número de escolas, universidades e outras instituições participantes do programa de 

educação ambiental. 

 Participação do Conselho consultivo na definição de temas a abordar nas diversas 

áreas da APA. 

 Projeto de sensibilização ambiental elaborado e implementado. 

5.3.3.4 -  Observações  

 Poderão ser criados indicadores subjetivos, definidos pela equipe de educação 

ambiental e aplicados em roteiros de entrevistas frequentes. 

 Poderão ser utilizados indicadores dos programas de monitoramento da flora e da 

fauna. 

5.4 - PLANO SETORIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Este plano setorial tem como objetivo garantir a implementação do plano de manejo por meio 

do atendimento de atividades chave que proporcionem o bom funcionamento da UC como: o 

provimento de pessoal e equipamentos necessários, a proteção dos recursos naturais e 

culturais, o oferecimento de atividades de uso público com qualidade e a articulação com 

instituições afins à unidade. 

5.4.1 - Programa de administração e manutenção 

Objetivo: consolidar a administração e assegurar a manutenção dos recursos materiais e 

humanos no que se refere à quantidade, qualificação e atribuições para o fiel cumprimento 

dos objetivos da APA, integrando-se, sempre que possível, ao programa de cooperação 

interinstitucional. 

5.4.1.1 - Atividades 

 Elaborar o regimento interno da APA. Esse instrumento será elaborado pela 

administração e submetido à aprovação do órgão gestor. O estabelecimento do 

regimento interno dar-se-á por meio de Portaria da Presidência do órgão. 

 Determinar, no regimento interno a ser elaborado, o funcionamento da administração da 

APA, incluindo a visitação à sede de terças-feiras aos domingos. 

 Manter os usuários da unidade informados sobre as normas da UC, por meio da 

disponibilidade do regimento interno no centro de visitantes e unidades de informação, 

por meio de treinamentos e capacitações durante o ano. 
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 Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários da UC sobre: legislação 

ambiental (federal, estadual) em vigor; orientações e documentos técnicos produzidos; 

utilização de GPS, clinômetros, altímetros e cartografia; relações humanas; e 

conhecimentos básicos sobre a flora e fauna da APA e regionais. 

 Prover a APAMAN de pessoal e equipamentos necessários para execução das 

atividades propostas e garantir o bom desenvolvimento dessas ações. 

 Articular com outras unidades de conservação do entorno o fortalecimento do Mosaico 

Bocaina para gestão integrada dessas áreas. 

 Identificar a necessidade de implantação de melhorias e de manutenção dos 

monumentos histórico-culturais e áreas dedicadas a práticas religiosas e programar 

vistorias a estas áreas para este fim. 

 Identificar a necessidade de manutenção dos recursos cênicos da APAMAN, como as 

trilhas de recreação e contemplação, acesso a mirantes, cachoeiras e rios, e programar 

vistorias a estas áreas para este fim. 

 Promover junto a grupos de escoteiros, voluntários e proprietários, atividades que 

possam trazer manutenção para trilhas e outros atrativos da APAMAN. 

 Realizar o controle das instalações que dão suporte ao funcionamento da UC, como a 

sede e quaisquer outras unidades a serem instaladas, como alojamentos, guaritas, 

banheiros, entre outros, por meio de atividades de manutenção. 

5.4.1.2 - Resultados esperados 

 Capacitação contínua da equipe. 

 Eficiência nos trâmites burocráticos. 

5.4.1.3 - Indicadores 

 Regimento interno elaborado. 

 Equipe técnica e administrativa formada. 

 Capacitação da equipe técnica nos temas: regularização fundiária, ecoturismo de base 

comunitária, prevenção e combate a incêndios, gestão e comunicação social. 

 Manifestações formais no prazo. 

5.4.2 - Programa de infraestrutura e equipamentos 

Objetivo: dotar a UC de infraestrutura e equipamentos adequados, que possibilitem o 

funcionamento da APAMAN. 
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5.4.2.1 - Atividades 

 Construir a sede conjunta APAMAN / PEC no Vale do Sahy, com centro de visitantes, 

casa do chefe, auditório, casa do pesquisador e demais estruturas necessárias ao 

funcionamento da UC. 

 Implantar estruturas especiais de apoio aos visitantes, como estacionamento, 

lanchonetes, sanitários, bebedouros e loja de souvenir; instalar bancos, mesas e 

brinquedos infantis originais na parte externa do núcleo e da subsede, voltadas para o 

entretenimento de famílias que frequentam a unidade. 

 Instalar lixeiras de coleta seletiva na sede, centro de visitantes e unidades de 

informação. Nas trilhas, cachoeiras e mirantes não serão instaladas lixeiras, já que tais 

locais serão objeto de campanhas de informação para que os usuários não deixem lixo 

nos mesmos. 

 Implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos na APAMAN. 

 Construir pórticos nas rodovias estaduais que cruzam a APAMAN, com guaritas e 

placas informativas sobre os limites e conduta consciente. 

 Implantar projeto de sinalização da UC, considerando três tipologias de placas: 

- placas informativas: contêm informações relativas ao atrativo em questão, distância 

em metros e/ou quilômetros, croqui de localização etc. Estas placas devem ser 

instaladas em pontos de relevante interesse paisagístico, histórico, cultural, 

ecológico, geológico, hidrográfico e geográfico; 

- placas indicativas (setas): devem ser instaladas nas margens de rodovias, pontes, 

rios, ou outros pontos de acesso, indicando o território da APA, sua sede, ou outras 

indicações pertinentes;  

- placas interpretativas: devem ser instaladas em pontos específicos, que permitam a 

abordagem de temáticas educativas relacionadas aos recursos existentes na 

unidade; 

 instalar equipamentos de monitoramento (pluviômetro e psicômetro) em cada núcleo e 

duas estações meteorológicas em pontos estratégicos da unidade. 

5.4.2.2 -  Resultados esperados 

 UC provida de infraestrutura e em pleno funcionamento.  

5.4.2.3 -  Indicadores 

 Sede e núcleos construídos. 
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 Estruturas de apoio à visitação instaladas. 

 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos elaborado e aplicado. 

5.5 - PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Objetivo: implementar ações de preservação dos recursos naturais e materiais da APAMAN 

que garantam sua proteção. 

5.5.1 - Programa de fiscalização 

Objetivo: Coibir os crimes ambientais praticados no interior da UC. 

5.5.1.1 Atividades  

 Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências, para que se possa acompanhar, 

por meio de sistema informatizado, as variações de ocorrências por tipologia e setor. 

 Elaborar plano de ação de proteção, indicando os setores prioritários e rotinas de 

fiscalização, a fim de mitigar ilícitos ambientais no interior da APA. Esse plano deverá 

ser revisado regularmente (anualmente).  

 Intensificar as atividades de fiscalização nos finais de semana e feriados;  

 Divulgar os canais oficiais para atendimento às denúncias do INEA.  

 Dotar a UC de pessoal capacitado, material e equipamentos necessários à realização 

das atividades de fiscalização. Os funcionários da fiscalização deverão permanecer 

uniformizados e devidamente identificados. 

 Buscar o apoio das comunidades nas denúncias de ilícitos ambientais na UC. 

5.5.1.1 -  Resultados esperados 

 Equipe de fiscalização capacitada. 

 Diminuição dos crimes ambientais cometidos no interior da UC. 

5.5.1.2 -  Indicadores 

 Equipe de fiscalização montada, estruturada e operante. 

 Rede de trilhas para fiscalização mapeada. 

5.5.2 - Programa de prevenção e combate a incêndios 

Objetivo: controlar o uso do fogo no interior da APAMAN e no seu entorno. 
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5.5.2.1 -  Atividades 

 Formar, equipar e capacitar equipe de brigadistas. 

 Fomentar a construção de aceiros contra incêndios florestais nas áreas de recorrência. 

 Formar brigada voluntária. 

 Sistematizar a coleta de dados sobre o risco e a ocorrência de incêndios na região. 

 Aplica notificações preventivas de incêndio. 

5.5.2.2 -  Resultados esperados 

 Eliminar e/ou conter o fogo no interior da APAMAN. 

5.5.2.3 -  Indicadores 

 Diminuição do número de autuações.  

 Diminuição do número de focos de incêndios no interior da APAMAN. 

5.5.3 - Programa de recuperação ambiental 

Objetivo: Recuperar as funções ecossistêmicas básicas das áreas perturbadas e degradadas 

da APA. 

5.5.3.1 -  Atividades 

 Aplicar diferentes modelos de recuperação de áreas para cada situação de degradação 

da UC, considerando, também, as áreas afetadas pelo efeito de borda, como ao longo 

das rodovias, dutos e linhas de transmissão. 

 Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atrativas de fauna nos projetos de 

recuperação, priorizando o desenvolvimento de estudos e pesquisas que levem em 

consideração as interações da biota. 

 Recuperar as áreas descritas como "área de recuperação" indicadas no zoneamento da 

APAMAN utilizando critérios de prioridade, como áreas com maior erodibilidade do solo. 

 Identificar outras possíveis áreas perturbadas ou degradadas na APA que não estão 

apontadas no zoneamento e definir, caso a caso, seu uso posterior. 

 Identificar o grau de perturbação de cada área a fim de indicar o método de recuperação 

a ser aplicado, podendo este ser por implantação de medidas biológicas, físico-

biológicas, engenharia geotécnica ou regeneração natural com auxílio de poleiros 

artificiais, plantios adensados, dentre outras metodologias. 

 Isolar as áreas em recuperação. 
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 Nos casos que envolvem a implantação de medidas biológicas para recuperação, 

utilizar espécies nativas da Mata Atlântica, dando prioridade às que ocorrem na UC e 

entorno e as frutíferas para atrair a fauna local. 

 Implantar viveiro florestal temporário a fim de atender a necessidade de mudas para 

recuperação de áreas degradadas na APA. 

 Criar projetos, a serem previamente aprovados pelo órgão ambiental responsável, para 

coleta de sementes, dando suporte para implantação do viveiro. 

 Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e privadas para a 

elaboração e implantação de projetos de recuperação ambiental. 

5.5.3.2 -  Resultados esperados 

 Áreas degradadas no interior da APAMAN restauradas. 

 Viveiro implantado. 

 Mapeamento e identificação das matrizes no interior da APAMAN. 

5.5.3.3 -  Indicadores 

 Número de matrizes mapeadas. 

 Hectares restaurados ou em processo de restauração. 

 Números de parcerias estabelecidas. 

5.5.3.4 -  Observações 

Será permitido o manejo com vistas à recuperação da fauna, da flora e da paisagem, com a 

substituição gradativa das espécies exóticas por espécies nativas, sempre que supervisionado 

pela administração da APAMAN. 

5.6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Para a composição dos custos e investimentos necessários para a manutenção da APAMAN 

foi utilizada a metodologia Micosys, já descrita no item anterior. A partir da metodologia foi 

quantificado o número de funcionários necessários, aquisição de bens e ferramentas para a 

gestão da UC. 

5.6.1 - Custos 

Neste item serão apresentadas as fórmulas e planilhas que geraram as memórias de cálculo. 
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Quadro 5-7 - Cronograma físico das atividades propostas 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

P
e
s
q

u
is

a
 

Criar, organizar e manter atualizado um banco de dados sobre as pesquisas 
realizadas, em andamento ou com pedidos de solicitação de autorização no 

INEA referente à APA e ao PEC 
        

        

Estruturar biblioteca                 

Elaborar plano de ação e fomento ao desenvolvimento de pesquisas a partir das 
demandas identificadas no diagnóstico ambiental 

        
        

Implantar um Sistema de Informações Geográficas (SIG) com vistas a organizar 
e espacializar a informação produzida 

                

Gerenciar a produção técnico-científica e estabelecer rotinas de divulgação dos 
dados e informações entre os programas de ação 

                

Promover encontros científicos                 

Incentivar estudos sobre a biologia e o comportamento de espécies silvestres 
nativas ameaçadas de extinção presentes na APAMAN 

                

Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado da flora, indicando 
as endêmicas e ameaçadas 

                

Incentivar a visita de pesquisadores para inventariar a floresta localizada nas 
áreas da APAMAN 

                

Incentivar estudos das interações geomorfológicas, hidrológicas e ecológicas e 
das funções de proteção ao solo da floresta e suas resultantes na bacia 

hidrográfica 
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Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
 

Estruturação de banco de dados de referência para analisar a evolução de 
todos os processos de monitoramento (baseline ou T0) e estabelecimento de 

indicadores de progresso 
                

Georreferenciamento do banco de dados de referência                 

Estruturação de banco de imagens                 

Monitoramento dos impactos da visitação                 

Monitoramento de processos erosivos, vinculado ao monitoramento das 
condições climáticas sazonais 

        
        

Monitoramento do uso do solo, ocupação e cobertura vegetal   
 

      
  

  

Monitoramento dos programas de recuperação ambiental                 

Monitoramento da qualidade do ar nos setores próximos às áreas industriais                 

Monitoramento dos atropelamentos da fauna, nas rodovias BR-101 e RJ-149                 

Monitoramento da qualidade da água                 

 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

 

A
c
o

m
p

a
n

h
a
m

e
n

to
 

S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Estruturação de base de dados sobre as características das ocupações                 

Realização de campanhas de campo e análise comparativa de imagens de 
satélite e fotografias aéreas  

  
  

    
        

Estabelecimento de relações interinstitucionais com o poder público municipal                 

Acompanhamento das ações dos órgãos públicos referentes às permissões, 
restrições e controle do uso do solo no município 
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Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

Elaboração de relatórios de acompanhamento, análises de tendências das taxas 
de urbanização e verificação do cumprimento das normas para as ZOCs 

        
        

 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
 r

e
c
re

a
ç

ã
o

 e
 t

u
ri

s
m

o
 

Estabelecer convênios ou termos de cooperação de incentivo à atividade 
turística de base comunitária com os órgãos municipais responsáveis 

        
        

Incentivar a integração de empreendimentos privados às bases econômico-
produtivas das populações locais, com respeito às tradições culturais e modos 

de vida 
        

        

Realizar levantamentos sobre os potenciais turísticos nas áreas da APA e das 
infraestruturas necessárias para viabilizar as atividades 

        
        

Elaborar o cadastro e avaliação da qualidade das empresas e prestadores de 
serviços de turismo que atuem na área da APA 

        
        

Realizar monitoramento da qualidade dos serviços prestados e da adequação 
aos princípios do turismo de base comunitária por agências de viagens e 

turismo 
        

        

Estabelecer convênios a fim de captar e treinar recursos humanos em 
modalidades de turismo diferenciados e propulsores do desenvolvimento 

econômico e social local 
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Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

In
c
e
n

ti
v
o

 a
 p

rá
ti

c
a
s
 a

g
rí

c
o

la
s
 

s
u

s
te

n
tá

v
e

is
 

Elaborar levantamento a fim de identificar agricultores predispostos a participar 
do programa, assim como detectar práticas agroecológicas incipientes 

        
        

Integrar-se ao programa de educação ambiental         
        

Estabelecer convênios com as secretarias de agricultura, assuntos estratégicos 
e meio ambiente municipais, Emater, Embrapa e UFRRJ, a fim de 

institucionalizar o apoio à agroecologia 
        

        

Promover encontros entre os produtores rurais locais e produtores 
agroecológicos de outras áreas 

        
        

Estimular e apoiar o associativismo entre produtores agroecológicos                 

Fomentar a certificação ambiental da produção com selo da APAMAN e 
instituições certificadoras 

        
        

 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

5-34 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

In
c
e
n

ti
v

o
 a

 p
rá

ti
c
a
s
 d

e
 c

o
n

s
tr

u
ç
ã
o

 

s
u

s
te

n
tá

v
e
l 

e
 s

a
n

e
a

m
e
n

to
 

Capacitar e treinar a equipe técnica da APAMAN nas premissas da construção 
sustentável no que concerne às estratégias e atores 

  
  

  
          

Capacitar e treinar a equipe técnica da APAMAN na avaliação de ações 
temáticas direcionadas à construção sustentável 

                

Elaborar agenda comum entre esse programa e os programas de integração 
regional e cooperação institucional e de comunicação social 

                

Definir eixos de incentivos às práticas de construção sustentável, por tipologia 
de construção 

                

Avaliar a possibilidade de implementar certificação ambiental para construções 
sustentáveis, emitida por instituição especializada e  ratificada pela APAMAN 

  
  

  
          

Elaborar manuais de boas práticas de construção na área da APAMAN com 
edições específicas para públicos-alvo diversos 
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Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

In
te

g
ra

ç
ã

o
 r

e
g

io
n

a
l 
e
 c

o
o

p
e
ra

ç
ã
o

 i
n

te
ri

n
s

ti
tu

c
io

n
a
l 

Estabelecer parcerias ou termos de cooperação com a prefeitura de 
Mangaratiba e, quando pertinente, com as prefeituras de Rio Claro, Angra dos 

Reis e Itaguaí 
        

        

Estabelecer parcerias com organizações não governamentais, OSCIPs, 
universidades e outras instituições de pesquisa, com ênfase na pesquisa, 

visitação, educação e conservação ambiental 
                

Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico para promover 
cursos de capacitação de guias e divulgação da APAMAN 

        
        

Estabelecer parcerias com outras unidades de conservação da região em 
destaque, visando integrar atividades de pesquisa, fiscalização e visitação 

pública 
        

        

Estabelecer parceria com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ)   

      
        

Estabelecer, em conjunto com o PEC, parceria com Furnas e Transpetro para 
estabelecer cotas de sobrevoos de helicóptero, visando obter o apoio para as 

atividades de fiscalização, controle e monitoramento 
                

Estabelecer parceria com grandes empreendimentos situados na APA e seu 
entorno, visando obter o apoio para as atividades de fiscalização, controle e 

monitoramento, sobretudo no setor insular da APA 
                

Promover junto a grupos de escoteiros, de voluntariado e proprietários, 
atividades que possam trazer manutenção para as trilhas e locais atrativos da 

APAMAN 
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Programa Atividade 

Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 

1º T 2º T 3º T 4º T 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 s
o

c
ia

l 

Compor equipe de profissionais de comunicação                 

Instalar exposição permanente na sede da APA (em conjunto com PEC)                 

Divulgar à população os canais oficiais de comunicação para dúvidas e 
denúncias 

      
          

Estabelecer canais eficientes de comunicação entre a UC e a população                 

Gerar matérias informativas sobre as atividades da UC                 

Desenvolver conteúdos específicos para as diferentes mídias disponíveis                 

Estabelecer rotinas de visitação às comunidades para manter os canais de 
comunicação operantes 

        
        

Divulgar o Plano de Manejo da APAMAN                 

Cumprir calendário anual de eventos                 
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Programa Atividade 

Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 

1º T 2º T 3º T 4º T 

E
d

u
c
a
ç

ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Promover a ampla participação das escolas da rede pública e privada e das 
universidades em programas e atividades vinculados à educação ambiental 

não formal 
        

        

Elaborar projeto para promover a sensibilização da sociedade quanto à 
importância da unidade de conservação 

        
        

Ampliar o diálogo entre a APAMAN e as comunidades no seu interior e 
entorno 

        
        

Buscar o apoio e incluir o Conselho Consultivo da APAMAN na definição de 
temas a tratar nas comunidades abrangidas e do entorno 

        
        

Proporcionar uma melhor compreensão da inserção da unidade de 
conservação na vida da população 

        
        

Articular e consolidar a política estadual de educação ambiental na UC                 

Criar programas educativos voltados à prevenção do desmatamento, à 
retirada de plantas e animais, ao extrativismo de palmito e ao tráfico de 

animais silvestres. 
        

        

Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de crimes 
ambientais 
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Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

A
d

m
in
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tr

a
ç
ã
o

 e
 m

a
n

u
te

n
ç
ã
o

 

Determinar o funcionamento da administração da APA                 

Manter os usuários e moradores da unidade informados sobre as normas da 
UC 

      
          

Prover a APAMAN de pessoal necessário                  

Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários da UC                 

Identificar a necessidade de implantação de melhorias e de manutenção dos 
monumentos histórico-culturais e programar vistorias a estas áreas para este 

fim 
        

        

Identificar a necessidade de manutenção dos recursos cênicos da APAMAN                 

Desenvolver protocolos de monitoramento                 

Estabelecer métodos de análise de gerenciamento de dados e reportar os 
procedimentos (criar rotinas) 

  
  

    
        

 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 e

 

e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s

 

Construir a sede da APAMAN no Vale do Sahy                 

Implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos                 

Construir pórticos nas rodovias estaduais que cruzam a APAMAN                 

Implantar projeto de sinalização da UC                 

Instalar equipamentos de monitoramento meteorológico na sede e em pontos 
estratégicos da unidade 
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Programa Atividade 

Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 

1º T 2º T 3º T 4º T 

F
is

c
a
li
z
a

ç
ã
o

 

Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências                 

Elaborar plano de ação de proteção, indicando os setores prioritários e rotinas 
de fiscalização 

                

Dotar a UC de pessoal capacitado, material e equipamentos necessários à 
realização das atividades de fiscalização 

        
        

Buscar o apoio das comunidades para as denúncias de ilícitos ambientais                 

Divulgar os canais oficiais para atendimento às denúncias do INEA                 

Intensificar as atividades de fiscalização nos finais de semana e feriados                 

 

Programa Atividade 
Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 
1º T 2º T 3º T 4º T 

 

P
re

v
e
n

ç
ã
o

 e
 

c
o

m
b

a
te

  

a
 i
n

c
ê
n

d
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s
 

Construir plano de ação para prevenção e combate a incêndios                 

Formar, equipar e capacitar equipe de brigadistas e voluntários                 

Construir aceiros contra incêndios florestais nas áreas de recorrência de fogo                 

Realizar ações de notificação preventiva de incêndios florestais                 

Sistematizar a coleta de dados sobre o risco e a ocorrência de incêndio  
na região 

        
        

 



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

5-40 

Programa Atividade 

Ano 1 

Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 

1º T 2º T 3º T 4º T 

R
e
c
u

p
e
ra

ç
ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Aplicar diferentes modelos de recuperação de áreas para cada situação de 
degradação da UC 

        
        

Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atrativas de fauna nos 
projetos de recuperação 

        
        

Recuperar as áreas descritas como área de recuperação                 

Identificar outras possíveis áreas perturbadas ou degradadas na APAMAN                 

Identificar o grau de perturbação de cada área a fim de indicar o método de 
recuperação a ser aplicado 

                

Nos casos que envolvem a implantação de medidas biológicas para 
recuperação, utilizar espécies nativas da Mata Atlântica 

        
        

Para a recuperação das áreas deve-se considerar o uso de espécies de 
diferentes grupos sucessionais 

        
        

Implantar viveiro florestal temporário                 

Criar projetos para coleta de sementes                 

Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e privadas 
para a elaboração e implantação de projetos de recuperação ambiental 
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Quadro 5-8 - Cronograma físico-financeiro (valores previstos), em R$ 1.000,00 - 2013 

Título 
Gastos 
atuais 

Ano 1 
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total geral 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total 

1. Despesas operacionais 

 

315.425 277.224 277.224 279.624 1.149.496 3.165.920 3.483.162 4.364.162 4.544.961 16.660.384 

Pessoal e encargos sociais 

 

211.011  211.011  211.011  211.011  844.043 2.572.178   2.700.787  3.160.762  3.318.000  12.596.570 

Material de consumo 

 

        39.702  -  -  - 39.702  16.404   16.326  65.191  31.042  168.665 

Combustíveis e lubrificantes 

 

        17.253   17.253  17.253  17.253 69.011  130.594   137.124  146.430  153.752 636.911  

Prestação de serviços 

 

- -  -  -  -  -   -  -  - -  

Energia elétrica e gás - 5.850 5.850  5.850  5.850  23.400  24.570   25.799  44.453  46.675 164.897  

Água e esgoto -           3.360 3.360  3.360  3.360  13.440  14.112   14.818  24.588  25.817 92.775  

Telefone, fax e internet -           1.650  1.650  1.650  1.650  6.600  6.930   7.277  13.892  14.586 49.284  

Correios e telégrafos -              300  300  300  300  1.200  1.260   1.323  2.223  2.334 8.339  

Manutenção - 8.100           8.100        8.100      10.500  34.800  325.533   502.335  800.215  840.225 2.503.108  

Propaganda e publicidade -           6.000  6.000  6.000  7.500  28.500  31.500   33.075  34.729  36.465 164.269  

Impostos e taxas -           1.050  1.050  1.050  1.050  4.200  4.410   4.631  4.862  5.105 23.208  

Jornais, boletins e revistas -           1.650  1.650  1.650  1.650  6.600  6.930   7.277  10.419  10.940 42.165  

Reprografia -           1.200  1.200  1.200  1.200  4.800  5.040   5.292  8.335  8.752 32.219  

Viagens e estadias 

 

          2.400  2.400  2.400  2.400  9.600  10.080   10.584  18.059  18.962 67.285  

Fretes e transportes em geral - 900  900  900  900  3.600  3.780   3.696  7.362  7.731 26.442  

Seguros - - -  -  -  -  -   -  -  - -  

Aluguel de maq., equip. e veículos -               600  600  600  600  2.400  2.520   5.279  5.279  5.543 18.387  

Outras despesas 

 

2.400 2.400 2.400 2.400 9.600 10.080 17.364 17.364 18.233 65.861 

 Aluguel da sede provisória -  6.000 6.000  6.000  6.000  24.000   - -  -  -  24.000  

2. Investimentos 

 Infraestrutura  -  773.580 773.580  773.580  773.580  3.094.320  889.097 264.250 632.875  241.583  5.122.125  

Planos setoriais -  588.655  551.655 633.455  690.855  2.464.620   444.549 132.025  263.303  241.583  1.559.260  

Total geral 

 

        6.708.456  4.555.009  4.135.779  5.326.682  5.096.980  23.365.086  
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MÓDULO 6 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação constituem um instrumento para assegurar a interação entre o 

planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a retroalimentação 

permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a experiência vivenciada 

com a execução do plano. 

O monitoramento vai além do acompanhamento das atividades previstas no plano, pois prevê 

a documentação sistemática dos processos de implantação (planos setoriais e programas), 

identificando eventuais desvios na execução das atividades propostas, o que possibilita 

avaliar a efetividade dos objetivos ou, ainda, se os esforços estão sendo bem dirigidos.  

A avaliação funciona como instrumento de comparação entre as atividades planejadas e os 

resultados de sua execução, possibilitando a introdução de ações corretivas para ajuste ou 

replanejamento das atividades, que poderão ser elaboradas sob a forma de novos projetos 

específicos que visem à proteção da UC. 

6.1 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DE 

MANEJO 

O processo contínuo de monitoramento e avaliação das atividades deverá ser realizado para 

cada programa previsto nos planos setoriais e deverá considerar os objetivos estratégicos 

previamente definidos, sendo estruturado em um quadro de acompanhamento padronizado 

(Quadro 6.1-1). 

As ações a que se refere a primeira coluna do quadro são as atividades propostas nos 

programas dos planos setoriais e objetivos estratégicos, que também são abordadas no 

cronograma físico. Aquelas realizadas parcialmente, ou não realizadas, deverão ser 

justificadas fornecendo subsídios para a reprogramação. O formulário será preenchido com a 

indicação das atividades previstas no cronograma físico para o ano corrente. 

Para a correção de rumo, novas atividades poderão ser estabelecidas desde que se atendam 

aos objetivos a que se propunham os programas nas quais estão inseridas. 

Anualmente os cronogramas físico e financeiro deverão ser atualizados com base na 

monitoria e avaliação. 
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Quadro 6.1-1 - Monitoramento das atividades dos programas de manejo 

Plano setorial: 

Programa: 

Atividade 
Estágio de implementação Justificativas 

(PR/NR) 
Reprogramação 

R PR NR 

            

            

            

            

            

            

            

R - realizado 

PR - parcialmente realizado 

NR - não realizado 

 

6.2 -  AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO 

Tem por finalidade avaliar se o planejamento está se mostrando eficaz e, em caso contrário, 

apresentar as correções ou ajustes necessários no planejamento. Como indicação geral, se 

previu a maioria das situações encontradas no decorrer da implementação do plano e se os 

resultados obtidos com as ações planejadas surtiram os efeitos desejados. 

Por essa característica, a avaliação da efetividade deverá ser realizada em dois momentos: 

no meio do período de vigência da implementação do plano de manejo e ao final desse 

período, de modo que se tenha um tempo mínimo para avaliação dos resultados e tempo 

hábil para promover eventuais alterações. Os Quadros 6.2-1 a 6..2-5 indicam o modelo de 

apresentação das informações, destacando-se que a administração deverá preencher a última 

coluna quando da identificação do resultado esperado. 

A avaliação da efetividade do planejamento reporta-se aos resultados esperados e 

respectivos indicadores de execução das atividades propostas nos planos setoriais. Os 

resultados e indicadores são comparados a fim de avaliar os resultados esperados e 

alcançados. Para a real medida da avaliação pretendida serão então registradas as fontes de 

verificação utilizadas. 
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Quadro 6.2-1 - Avaliação da efetividade do planejamento - Plano setorial de conhecimento 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

P
e
s
q

u
is

a
 

Criar, organizar e manter 
atualizado um banco de 

dados sobre as pesquisas 
realizadas, em andamento ou 
com pedidos de solicitação de 

autorização no INEA na UC 

Banco de dados 
integrado e 

constantemente 
atualizado 

Banco de dados criado 
no primeiro ano 

Número de pesquisas, 
estudos e projetos em 

pedido de autorização, em 
andamento ou finalizados 

Banco de dados disponível 
para acesso pelos gestores 
da UC e INEA; processos 

protocolados na 
SEPES/GEPRO; cópia dos 

relatórios de Pesquisas 
entregues a 

SEPES/GEPRO  

  

Número de pesquisas 
registradas por semestre   

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento   

Estruturar biblioteca 

Biblioteca estruturada e 
com acervo básico 

disponível para 
consultas pela equipe 

técnica e outros usuários 

Biblioteca estruturada 
até 2017 

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento 

Livro de registro de acesso 
à biblioteca na sede do 

PEC/APAMAN 
  

Elaborar plano de ação e 
fomento ao desenvolvimento 

de pesquisas a partir das 
demandas identificadas no 

diagnóstico ambiental 

Demandas identificadas 
atendidas no plano de 

ação 

Elaborar, até o final de 
2016, o plano de ação 
com a participação dos 

atores sugeridos, 
pautando as pesquisas 
a serem realizadas nos 

próximos cinco anos  

Proporção de pesquisas 
que atendam as temáticas 

elencadas no plano de ação 

Publicação do plano de 
ação no site da GEPRO; 

atas das reuniões de 
elaboração e divulgação do 

plano 
  

Implantar um Sistema de 
Informações Geográficas 

(SIG) com vistas a organizar e 
espacializar a informação 

produzida 

Banco de dados 
integrado e 

constantemente 
atualizado 

Banco de dados 
georreferenciado de 

pesquisas implantado 
até o final do primeiro 

ano 

Proporção da área da APA 
contemplada com pesquisas Arquivos no formato 

shapefile elaborados com 
base nas áreas amostrais 

das pesquisas 

  

Número de pesquisas em 
áreas geográficas com 

pouca ou sem amostragem   

Gerenciar a produção técnico-
científica e estabelecer rotinas 

de divulgação dos dados e 
informações entre os 
programas de ação 

Pesquisas devidamente 
cadastradas e com 

acompanhamento por 
parte da administração 
da APA e SEPES/INEA 

Cem por cento das 
pesquisas realizadas 

na UC cadastradas no 
SEPES/GEPRO 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 

Relatório do 
SEPES/GEPRO contendo 

as autorizações de pesquisa 
e o cumprimento das 

solicitações   
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Número de pesquisas 
registradas por semestre 

 

Relatório do 
SEPES/GEPRO contendo 

as autorizações de pesquisa 
e o cumprimento das 

solicitações   

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento 

Relatório da UC contendo 
informações sobre a 

realização de pesquisas, de 
acordo com a área de 

conhecimento   

Promover encontros 
científicos 

Encontro científico 
realizado bianualmente 

Um encontro a cada 
dois anos 

 Encontro realizado 
Anais com as publicações 

apresentadas; registros 
fotográficos e relatórios   

Incentivar estudos sobre a 
biologia e o comportamento 

de espécies silvestres nativas, 
ameaçadas de extinção 
presentes na APAMAN 

Maior conhecimento 
sobre a biodiversidade, 

dos ecossistemas e 
patrimônio natural, 
histórico e cultural 

Aumentar e consolidar 
o conhecimento sobre 
o comportamento de 
espécies silvestres 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 
Publicações científicas, 

monografias, dissertações e 
teses publicadas 

  

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento   

Incentivar projetos que 
abordem o levantamento 

detalhado da flora indicando 
as endêmicas e ameaçadas 

Maior conhecimento 
sobre a biodiversidade, 

dos ecossistemas e 
patrimônio natural, 
histórico e cultural 

Aumentar e consolidar 
o conhecimento sobre 
o comportamento de 
espécies silvestres 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 
Publicações científicas, 

monografias, dissertações e 
teses publicadas 

  

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento   

Incentivar a visita de 
pesquisadores para 
inventariar a floresta 

localizada nas áreas da 
APAMAN 

Maior conhecimento 
sobre a biodiversidade, 

dos ecossistemas e 
patrimônio natural, 
histórico e cultural 

Aumentar e consolidar 
o conhecimento sobre 
o comportamento de 

espécies nativas 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 

Publicações científicas, 
monografias, dissertações e 

teses publicadas 

  

Proporção de pesquisas por 
área de conhecimento   

Proporção de pesquisas 
que atendam as temáticas 

elencadas no plano de ação   

P
e

s
q

u
is

a
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Incentivar estudos das 
interações geomorfológicas, 
hidrológicas e ecológicas e 
das funções de proteção ao 

solo da floresta e suas 
resultantes na bacia 

hidrográfica 

Maior conhecimento 
sobre a biodiversidade, 

dos ecossistemas e 
patrimônio natural, 
histórico e cultural 

Consolidar o 
conhecimento sobre a 
dinâmica da evolução 
da paisagem na área 

da APA 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 

Publicações científicas, 
monografias, dissertações e 

teses publicadas 

  

Realizar estudos de Limite 
Aceitável de Câmbio (LAC), 

ou similares, para as Áreas de 
Visitação da APAMAN 

Maior conhecimento 
sobre a biodiversidade, 

dos ecossistemas e 
patrimônio natural, 
histórico e cultural 

Proporcionar melhores 
condições de visitação 

sem alterar, 
significativamente, a 

qualidade dos recursos 
naturais da APA 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 

APAMAN 

Estudos de LAC, ou 
similares, realizados, 

aceitos e aprovados pela 
SEPES/GEPRO 

  

 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
 

Estruturação de banco de 
dados de referência para 

analisar a evolução de todos 
os processos de 

monitoramento (baseline ou 
T0) e estabelecimento de 
indicadores de progresso 

Melhor conhecimento da 
estrutura, funcionamento 
e história da paisagem 

Estabelecer o banco 
de dados de referência 
até o primeiro trimestre 

de 2017 

Nível de aproveitamento 
dos dados de 

monitoramento nas ações 
de conservação 

Banco de dados disponível 
para acesso pelos gestores 

da UC e INEA 

  

Atualização de dados e 
informações do banco de 

dados   

Georreferenciamento do 
banco de dados de referência 

Banco de dados 
georreferenciado 

implantado 

Cem por cento das 
informações do banco 

de dados 
georreferenciadas até 

o final do primeiro 
trimestre de 2017 

Conhecimento produzido 
com a análise do banco de 

dados georreferenciado 

Banco de dados disponível 
para acesso pelos gestores 

da UC e INEA 

  

Estruturação de banco de 
imagens 

Banco de dados 
georreferenciado 

implantado 

Aquisição de imagens 
de satélite de alta 

resolução a cada dois 
anos 

Atualização de dados e 
informações do banco de 

dados 

Nota fiscal das aquisições 
das imagens; imagens 

adquiridas  
  

P
e

s
q

u
is

a
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Monitoramento dos impactos 
da visitação 

Melhor conhecimento e 
avaliação dos potenciais 

da APA, da tipologia 
funcional (utilização dos 

recursos) e de 
planejamento das ações 

Definir, até o final de 
2016, os indicadores a 
serem monitorados nas 

áreas de visitação  

Redução dos índices de 
impactos identificados no 

baseline 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Monitoramento de processos 
erosivos, vinculado ao 

monitoramento das condições 
climáticas sazonais 

Identificação dos 
aspectos geo-

hidroecológicos 

Consolidar o 
conhecimento sobre a 
dinâmica da evolução 
da paisagem na área 

da APA 

Identificação de nexos 
causais 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Monitoramento do uso do 
solo, ocupação e cobertura 

vegetal 

Melhor conhecimento 
das dinâmicas físico-

bióticas e 
socioeconômicas Consolidar o 

conhecimento sobre a 
dinâmica da evolução 
da paisagem na área 

da APA 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 

ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Melhor conhecimento e 
avaliação dos potenciais 

da APA, da tipologia 
funcional (utilização dos 

recursos) e de 
planejamento das ações 

Redução dos índices de 
impactos identificados  

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Monitoramento dos programas 
de recuperação ambiental 

Melhor conhecimento 
das dinâmicas físico-

bióticas e 
socioeconômicas 

Avaliar as metodologias 
aplicadas; assegurar a 

restauração e 
recuperação das áreas 
degradadas no interior 

da UC 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 

ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Monitoramento da qualidade 
do ar nos setores próximos às 

áreas industriais 

Melhor conhecimento 
das dinâmicas físico-

bióticas e 
socioeconômicas 

Instalar nas áreas 
identificadas estações 
de monitoramento de 

qualidade do ar 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 

recursos, vinculado às ações 
dos programas de manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Identificação de nexos 
causais   

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Monitoramento dos 
atropelamentos da fauna, nas 

rodovias BR-101 e RJ-149 

Identificação qualitativa 
e quantitativa dos 

impactos das rodovias 
sobre a fauna, flora e 
aspectos geológico-

geotécnicos 

Mobilizar instituições 
de pesquisa e ensino 
que possam contribuir 
para a implantação de 

projetos de 
monitoramento 

Redução dos índices de 
impactos identificados  

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Monitoramento da qualidade 
da água 

Melhor conhecimento 
das dinâmicas físico-

bióticas e 
socioeconômicas 

Definição de aspectos 
a serem monitorados e 

ficha de coleta de 
dados elaborada; 

realização de 
capacitação com os 
guarda-parques ou 
outros funcionários 

sobre procedimentos 
de coleta e registros 

dos dados; número de 
envolvidos nas 
atividades de 

monitoramento após a 
implantação do projeto 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 

ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 

definição dos indicadores; 
indicadores selecionados 

  

Identificação de nexos 
causais 

  

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

A
c

o
m

p
a

n
h

a
m

e
n

to
 s

o
c

io
e
c

o
n

ô
m

ic
o

 

Estruturação de base de dados 
sobre as características das 

ocupações 

Base de dados 
socioeconômicos 

estruturada, 
georreferenciada e 

constantemente 
atualizada 

Base de dados 
socioeconômicos 

estruturada, 
georreferenciada até o 

final do primeiro 
semestre de 2017 

Área ocupada 

Base de dados disponível 
para os funcionários da 

GEUSO/DIBAP 

  

Taxas de urbanização 
municipais 

  

Realização de campanhas de 
campo e análise comparativa 

de imagens de satélite e 
fotografias aéreas  

Estruturação de banco de 
imagens 

Aquisição de imagens 
de satélite de alta 

resolução a cada dois 
anos 

Área ocupada 
Nota fiscal das aquisições das 
imagens; imagens adquiridas  

  

Estabelecimento de relações 
interinstitucionais com o poder 

público municipal 

Relações 
interinstitucionais para 
acompanhamento e 

controle das dinâmicas de 
ocupação do solo 

estabelecidas 

Estabelecer, até o final 
de 2016, pelo menos 

dez parcerias, devendo 
esta meta ser revista 

para o ano seguinte de 
acordo com os 

resultados alcançados 

Termos de compromisso 
entre prefeituras municipais e 

APAMAN 

Termos de parceria ou 
convênios assinados  

  

Acompanhamento das ações 
dos órgãos públicos referentes 

às permissões, restrições e 
controle do uso do solo no 

município 

Processos de expansão 
ou adensamento 

populacional na APA e no 
seu entorno identificados 
e controlados, na forma 

de convênios com as 
prefeituras municipais 

Elaborar, até o final de 
2016, o plano de ação, 
com a participação dos 

atores sugeridos  

Taxas de urbanização 
municipais 

Termos de parceria ou 
convênios assinados  

  

Elaboração de relatórios de 
acompanhamento, análises de 

tendências das taxas de 
urbanização e verificação do 

cumprimento das normas para 
as ZOCs 

Emissão de relatórios 
anuais de avaliação dos 
processos de expansão 

ou adensamento da 
ocupação 

Elaborar, até o final de 
2016, o plano de ação 
com a participação dos 

atores sugeridos 

Homem/horas dedicados à 
análise de projetos 

urbanísticos municipais 
Relatórios técnicos  
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Quadro 6.2-2 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de geração de renda e manejo sustentável dos recursos 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

P
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m
a

 d
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 r
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c
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a
ç

ã
o

  

e
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u
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s
m
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Estabelecer convênios ou 
termos de cooperação de 

incentivo à atividade turística 
de base comunitária com os 

órgãos municipais 
responsáveis 

Alto grau de sinergia e 
integração entre a APA e 
as secretarias municipais 

relacionadas com a 
atividade turística 

Consolidar, pelo menos, 
vinte parcerias no 
primeiro ano de 

execução deste plano 
de manejo, nos anos 

seguintes deverão ser 
ajustadas as metas de 

acordo com as 
realizações do primeiro 

ano 

Número de convênios, 
parcerias ou termos de 
compromisso entre a 
APAMAN e os órgãos 

municipais para o fomento à 
atividade turística e de 

geração de renda 

Termos de parcerias 
elaborados e firmados entre 

as partes 

  

Incentivar a integração de 
empreendimentos privados às 
bases econômico-produtivas 
das populações locais, com 

respeito às tradições culturais e 
modos de vida 

Integração econômica 
entre empresas e 

prestadores de serviço 
com as populações locais, 
com respeito às tradições 
culturais e modos de vida 

Consolidar, pelo menos, 
vinte parcerias no 
primeiro ano de 

execução deste plano 
de manejo, nos anos 

seguintes deverão ser 
ajustadas as metas de 

acordo com as 
realizações do primeiro 

ano 

Número de moradores locais 
trabalhando na atividade de 
turismo de base comunitária 

na APAMAN 

Termos de parcerias 
elaborados e firmados entre 

as partes 

  

Realizar levantamentos sobre 
os potenciais turísticos nas 

áreas da APA e das 
infraestruturas necessárias 
para viabilizar as atividades 

Levantamento dos 
potenciais turísticos nas 

áreas da APA e 
diagnósticos das 

infraestruturas realizado e 
constantemente 

atualizado 

Mapear todos os 
atrativos até o final do 

primeiro ano de vigência 
deste plano de manejo e 

iniciar estruturação a 
partir do diagnóstico 

realizado 

Nível de satisfação dos 
usuários com os serviços 

oferecidos 

Inventário das áreas com 
potencial turístico aprovado 
pela GEUSO/DIBAP/INEA; 

relatórios e registros 
fotográficos 

  

Elaborar o cadastro e avaliação 
da qualidade das empresas e 

prestadores de serviços de 
turismo que atuem na área da 

APA 

Cadastro de empresas e 
prestadores de serviços 

turísticos conveniados na 
área da APA elaborado e 

constantemente 
atualizado 

 

Realizar cadastro de 
empresas e prestadores 

de serviço de turismo 
até o final de 2016 e 

rever anualmente 

Número de empresas e 
prestadores de serviços 

turísticos cadastrados para 
atuar em parceria com a 

APAMAN 

Cadastro disponível no site 

da GEUSO/DIBAP/INEA e no 
blog  

da UC 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Realizar monitoramento da 
qualidade dos serviços 

prestados e da adequação aos 
princípios do turismo de base 
comunitária por agências de 

viagens e turismo 

Estabelecimento de 
padrões mínimos de 

qualidade na oferta de 
serviços turísticos 

vinculados à imagem da 
APA 

Estabelecer, até o final 
de 2016, os critérios 
para avaliação dos 

serviços prestados e 
monitorar a partir de 

2017 

Número de operadores ou 
prestadores de serviços de 

turismo avaliados Relatórios e registros 
fotográficos 

  

Nível de satisfação dos 
usuários com os serviços 

oferecidos   

Estabelecer convênios a fim de 
captar e treinar recursos 

humanos em modalidades de 
turismo diferenciados e 

propulsores do 
desenvolvimento econômico e 

social local 

Populações locais 
atuando como sujeitos do 

desenvolvimento do 
turismo local, a partir do 
turismo de base local, e 

aumento do seu emprego 
e renda vinculado a essa 
atividade, com respeito às 

tradições culturais e 
modos de vida 

Estabelecer convênios a 
partir de 2017  

Evolução da renda média 
mensal dos moradores locais 

envolvidos com turismo de 
base comunitária na 

APAMAN 

Convênios assinados; 
registros dos cursos de 

capacitação 

  

 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Elaborar levantamento a fim de 
identificar agricultores 

predispostos a participar do 
programa, assim como detectar 

práticas agroecológicas 
incipientes 

Estruturação do 
associativismo e 

cooperativismo na 
APAMAN 

Criar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, plano de ação 
para identificação e 
monitoramento das 

atividades na ZA da UC 

Número de famílias 
participantes do programa 

Publicação do plano de ação 
no site da GEPRO; atas das 

reuniões de elaboração e 
divulgação do plano 

  

Redução dos índices de 
contaminação da água e 
do solo por defensivos 
agrícolas e fertilizantes 

sintéticos 

Evolução dos índices da 
qualidade ambiental (solos e 
água) após a implantação de 

práticas agroecológicas 
  

Integrar-se ao programa de 
educação ambiental 

Melhoria da qualidade de 
vida dos agricultores 
(saúde) e resgate das 

tradições culturais 

Agenda conjunta 
elaborada até o final de 

2016 

Evolução dos índices da 
qualidade ambiental (solos e 
água) após a implantação de 

práticas agroecológicas 

Agenda elaborada e 
divulgada 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Redução do uso do fogo 
como prática de manejo 

agrícola 

Índice de incêndios 
relacionados com o manejo 

agrícola   

Estabelecer convênios com as 
secretarias de agricultura, 

assuntos estratégicos e meio 
ambiente municipais, Emater, 
Embrapa e UFRRJ, a fim de 

institucionalizar o apoio à 
agroecologia 

Estruturação de uma 
cadeia produtiva 

sustentável 
Estabelecer, até o final 
de 2016, pelo menos 

dez parcerias, devendo 
esta meta ser revista 

para o ano seguinte de 
acordo com os 

resultados alcançados 

Recursos materiais e 
financeiros disponibilizados 

pelo poder público como 
apoio à produção 

agroecológica 

Termos de parcerias 
elaborados e firmados entre 

as partes 

  

Redução dos índices de 
contaminação da água e 
do solo por defensivos 
agrícolas e fertilizantes 

sintéticos 

Evolução dos índices da 
qualidade ambiental (solos e 
água) após a implantação de 

práticas agroecológicas 
  

Redução do uso do fogo 
como prática de manejo 

agrícola 

Índice de incêndios 
relacionados com o manejo 

agrícola   

Promover encontros entre os 
produtores rurais locais e 

produtores agroecológicos de 
outras áreas 

Estruturação do 
associativismo e 

cooperativismo na 
APAMAN 

Promover encontros 
anuais entre os 

produtores rurais locais 
e produtores 

agroecológicos 

Número de encontros entre 
produtores realizados 

Relatórios e registros 
fotográficos 

  

Estimular e apoiar o 
associativismo entre produtores 

agroecológicos 

Estabelecimento de 
“corredor agroecológico” 

na zona de 
amortecimento do PEC 

Promover encontros 
anuais entre os 

produtores rurais locais 
e produtores 

agroecológicos 

Número de associações ou 
cooperativas de produtores 
dedicadas à agroecologia 

Relatórios e registros 
fotográficos 

  

Fomentar a certificação 
ambiental da produção com 

selo da APAMAN e instituições 
certificadoras 

Criação e utilização de 
selo APAMAN de 

produção certificada 

Elaborar, até o final de 
2017, instrumento 
jurídico legal que 

permita a criação do 
selo 

Número de produtos 
certificados 

Minuta do instrumento jurídico 
legal aprovada pela 

GEUSO/DIBAP 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Capacitar e treinar a equipe 
técnica da APAMAN nas 
premissas da construção 

sustentável no que concerne às 
estratégias e atores 

Equipe técnica da 
APAMAN treinada e 

capacitada para análise e 
avaliação de projetos de 

construção civil 
sustentáveis 

Elaborar, até o final de 
2016, agenda 

estratégica comum entre 
esse programa e os 

programas de 
integração regional e 

cooperação institucional 
e de comunicação social 

Número de treinamentos e 
avaliação qualitativa da 
capacidade técnica de 

analistas da APAMAN na 
análise de projetos de 

construção civil sustentáveis Agenda elaborada e 
divulgada 

  

Agenda estratégica 
comum entre esse 

programa e os programas 
de integração regional e 

cooperação institucional e 
de comunicação social 

Avaliação qualitativa da 
sinergia entre os programas 

de comunicação social e 
programas de integração 

regional e cooperação 
institucional   

Capacitar e treinar a equipe 
técnica da APAMAN na 

avaliação de ações temáticas 
direcionadas à construção 

sustentável 

Equipe técnica da 
APAMAN treinada e 

capacitada para análise e 
avaliação de projetos de 

construção civil 
sustentáveis 

Equipe capacitada até o 
final de 2017 

Número de edições dos 
manuais de boas práticas na 
construção civil elaborados 

para atendimento dos 
diferentes públicos- alvo Material do curso de 

capacitação; relatórios, 
registros fotográficos e outras 
formas de registro do curso 

  

Elaboração de 
indicadores de 

sustentabilidade na 
construção civil, de 

acordo com as 
características ambientais 

da APAMAN 

Definição e número de 
indicadores de 

sustentabilidade da 
construção civil na área da 

APAMAN 
  

Elaborar agenda comum entre 
esse programa e os programas 

de integração regional e 
cooperação institucional e de 

comunicação social 

Agenda estratégica 
comum entre esse 

programa e os programas 
de integração regional e 

cooperação institucional e 
de comunicação social 

Elaborar, até o final de 
2016, agenda 

estratégica comum entre 
esse programa e os 

programas de 
integração regional e 

cooperação institucional 
e de comunicação social 

 

 

Avaliação qualitativa da 
sinergia entre os programas 

de comunicação social e 
programas de integração 

regional e cooperação 
institucional 

Agenda elaborada e 
divulgada 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Definir eixos de incentivos às 
práticas de construção 

sustentável, por tipologia de 
construção 

Elaboração de 
indicadores de 

sustentabilidade na 
construção civil, de 

acordo com as 
características ambientais 

da APAMAN 

Eixos de incentivo às 
práticas de construção 

sustentável definidos até 
o final de 2017 

Definição e número de 
indicadores de 

sustentabilidade da 
construção civil na área da 

APAMAN 

Relatórios técnicos e registros 
fotográficos; atas das 

reuniões 

  

Integração entre a 
APAMAN e a Prefeitura 

Municipal de Mangaratiba 
na definição dos 
incentivos e das 

atribuições de cada uma 

Número de medidas de 
incentivo criadas e postas em 

prática pela APAMAN e 
Prefeitura Municipal de 

Mangaratiba 
  

Definição dos incentivos à 
construção sustentável 

Percentual de novas 
construções utilizando 

práticas de construção civil 
sustentável   

Avaliar a possibilidade de 
implementar certificação 

ambiental para construções 
sustentáveis, emitida por 

instituição especializada e  
ratificada pela APAMAN 

Adoção, por parte dos 
empreendedores 

imobiliários e residentes 
na área da APA, de 

práticas de construção 
civil sustentáveis 

Estudo elaborado até o 
final de 2017 

Percentual de novas 
construções utilizando 

práticas de construção civil 
sustentável 

Relatórios técnicos e registros 
fotográficos; atas das 

reuniões 

  

Elaborar manuais de boas 
práticas de construção na área 

da APAMAN com edições 
específicas para públicos alvo 

diversos 

Manuais de boas práticas 
da construção na área da 

APAMAN elaborados 

Elaborar manuais até o 
final de 2017 

Número de edições dos 
manuais de boas práticas na 
construção civil elaborados 

para atendimento dos 
diferentes públicos-alvo 

Manuais elaborados e 
aprovados pela 

GEUSO/DIBAP/INEA 
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Quadro 6.2-3 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de integração e gestão interinstitucional 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Estabelecer parcerias ou 
termos de cooperação com a 
prefeitura de Mangaratiba e, 
quando pertinente, com as 

prefeituras de Rio Claro, Angra 
dos Reis e Itaguaí 

Ações coordenadas com 
a prefeitura de 

Mangaratiba ou com os 
municípios limítrofes à 

APA estabelecidos e de 
acordo com as ações 

prenunciadas 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Estabelecimento e/ou 
formalização de parcerias de 
apoio à operacionalização e 
conhecimento científico da 

APAMAN 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estabelecer parcerias com 
organizações não 

governamentais, OSCIPs, 
universidades e outras 

instituições de pesquisa, com 
ênfase na pesquisa, visitação, 

educação e conservação 
ambiental 

Aumento do 
conhecimento científico 

sobre a área da APAMAN 
gerado por parcerias 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Número de parcerias, termos 
de cooperação ou de outros 

instrumentos jurídicos de 
cooperação interinstitucional 

estabelecidos a cada ano, por 
tipo de instituição, área de 

interesse e objeto de apoio à 
APAMAN 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estreitamento de vínculos 
interinstitucionais com 

centros e instituições de 
pesquisa e tecnologia, de 

gestão e ações 
estratégicas e fundações 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Estabelecimento e/ou 
formalização de parcerias de 
apoio à operacionalização e 
conhecimento científico da 

APAMAN 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estabelecer parcerias com 
instituições de ensino técnico 

para promover cursos de 
capacitação de guias e 
divulgação da APAMAN 

Estreitamento de vínculos 
interinstitucionais com 

centros e instituições de 
pesquisa e tecnologia, de 

gestão e ações 
estratégicas e fundações 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Estabelecimento e/ou 
formalização de parcerias de 
apoio à operacionalização e 
conhecimento científico da 

APAMAN 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estabelecer parcerias com 
outras unidades de 

conservação da região em 
destaque, visando integrar 

atividades de pesquisa, 
fiscalização e visitação pública 

Integração de atividades 
de pesquisa, fiscalização 
e visitação pública, entre 
outras, com as unidades 

de conservação que 
compõem o Mosaico 

Bocaina 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Resultados das avaliações 
preliminares e finais de cada 

acordo firmado 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Estabelecer parceria com o 
Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (DNER) 
e Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER-RJ) 

Parcerias com DER-RJ e 
DNER estabelecidas e 

projetos preliminares de 
adequação das rodovias 
discutidos entre as partes 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Parcerias com DER-RJ e 
DNER estabelecidas e 

projetos preliminares de 
adequação das rodovias 
discutidos entre as partes 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estabelecer, em conjunto com 
o PEC, parceria com Furnas e 
Transpetro para estabelecer 

cotas de sobrevoos de 
helicóptero, visando obter o 
apoio para as atividades de 

fiscalização, controle e 
monitoramento 

Maior controle e 
fiscalização da área da 

APAMAN 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Parceria com Furnas 
estabelecida e cotas de 

sobrevoos definidas 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Estabelecer parceria com 
grandes empreendimentos 

situados na APA e seu entorno, 
visando obter o apoio para as 

atividades de fiscalização, 
controle e monitoramento, 

sobretudo no setor insular da 
APA 

Maior controle e 
fiscalização da área da 

APAMAN 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

Parcerias com grandes 
empreendimentos localizados 

no entorno da APAMAN 
estabelecidos e formas de 

parcerias definidas 

Termos de parcerias 
assinados; atas e outros 
registros das reuniões  

  

Promover junto a grupos de 
escoteiros, de voluntariado e 
proprietários, atividades que 
possam trazer manutenção 

para as trilhas e locais atrativos 
da APAMAN 

Manutenção para as 
trilhas e locais atrativos da 
APAMAN identificados e 

com manutenção 
periódica 

Realizar, até o final do 
primeiro semestre de 
2017, pelo menos dez 
termos de parcerias 

  
Relatórios técnicos e 

fotográficos; lista de presença 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Compor equipe de profissionais 
de comunicação 

Ações de assessoria de 
imprensa, divulgação e 

relações públicas 
desenvolvidas por equipe 

específica 

Equipe montada até o 
final de 2016 

Número de profissionais na 
equipe de relações públicas e 

comunicação social 

Contrato do profissional ou 
empresa que irá realizar o 

plano assinado 
  

Instalar exposição permanente 
no centro de visitantes 

Apresentar os limites, 
atrativos e relevância da 

APAMAN  

Montar exposição 
permanente até final de 

2017 

Número de visitantes à 
exposição permanente 

Livro de registro; exposição 
permanente montada 

  

Divulgar à população os canais 
oficiais de comunicação para 

dúvidas e denúncias 

Canais de comunicação 
direcionados à população 

residente e do entorno 
operantes e eficientes 

Implantar até o final do 
primeiro trimestre de 

2017 

Quantidade de contatos 
telefônicos ou por e-mail 
mensais e tipificação dos 

contatos 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comunicação 

desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do material 

produzido, fotos da 
participação em eventos, 

reuniões com parceiros etc.   

Estabelecer canais eficientes 
de comunicação entre a UC e a 

população 

Canais de comunicação 
direcionados à população 

residente e do entorno 
operantes e eficientes 

Implantar até o final do 
primeiro trimestre de 

2018 

Número de acessos às 
mídias on-line 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comunicação 

desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do material 

produzido, fotos da 
participação em eventos, 

reuniões com parceiros etc. 

 

Gerar matérias informativas 
sobre as atividades da UC 

Bom relacionamento 
interinstitucional e 

comunitário 

Vídeos institucionais 
produzidos e exibidos 

no centro de visitantes e 
divulgados em escolas, 
secretarias municipais e 

outras instituições 

Relação entre o número de 
exibições de vídeo 

institucional fora do centro de 
visitantes e o número de 

espectadores 

Vídeo elaborado 

  

Desenvolver conteúdos 
específicos para as diferentes 

mídias disponíveis 

Material de divulgação 
impressa e eletrônica 

disponível e atualizado 
constantemente 

Material de divulgação 
impressa e eletrônica 

disponível e atualizado 
constantemente 

Relação entre a quantidade 
de material de divulgação 
impressa disponibilizada e 
necessidade de reposição, 

por período 

Releases elaborados e 

distribuídos de acordo com os 
meios e veículos de 

comunicação selecionados, 
divulgando os eventos e 

atividades na UC   
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Estabelecer rotinas de visitação 
às comunidades para manter 

os canais de comunicação 
operantes 

Cronograma de visitação 
semestral às 

comunidades e órgão 
públicos elaborado  

Cronograma elaborado, 
aprovado e sendo 

executado 

Relação entre o número de 
visitas mensais às 

comunidades previstas e 
realizadas 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Divulgar o plano de manejo da 
APAMAN 

Bom relacionamento 
interinstitucional e 

comunitário 

Resumo executivo 
amplamente distribuído 

nas esferas municipais e 
privadas 

Relação entre o número de 
visitas mensais às 

comunidades e órgãos 
públicos previstas e 

realizadas 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comunicação 

desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do material 

produzido, fotos da 
participação em eventos, 

reuniões com parceiros etc.   

Cumprir calendário anual de 
eventos 

Aumentar a participação 
da APAMAN nos eventos 

regionais 

Calendário de atividades 
anuais elaborado 

Cumprimento do cronograma 
de visitas semestrais 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comunicação 

desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do material 

produzido, fotos da 
participação em eventos, 

reuniões com parceiros etc.   

 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

E
d

u
c

a
ç

ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Promover a ampla participação 
das escolas da rede pública e 

privada e das universidades em 
programas e atividades 
vinculados à educação 
ambiental não formal 

Ampla participação das 
escolas da rede pública e 

privada e das 

universidades em 
programas e atividades 
vinculados à educação 

ambiental 

Formalizar 30 parcerias 
até o final do primeiro 
ano de vigência deste 

plano de manejo e 
estipular metas para os 

anos seguintes, de 
acordo com os 

resultados atingidos 

Número de escolas, 
universidades e outras 

instituições participantes do 
programa de educação 

ambiental 

Número de termos de 
parceria assinados 

  

Elaborar projeto para promover 
a sensibilização da sociedade 

quanto à importância da 
unidade de conservação 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade ambiental 

Realizar palestras 
educativas e atividades 
lúdicas semestralmente 

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 s
o

c
ia

l 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Ampliar o diálogo entre a 
APAMAN e as comunidades no 

seu interior e entorno 

Diálogo entre APA e 
comunidades do interior e 

entorno fortalecido 

Estabelecer e 
consolidar, até o final de 

2016, os canais de 
comunicação da UC  

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Buscar o apoio e incluir o 
Conselho Consultivo da 

APAMAN na definição de 
temas a tratar nas 

comunidades abrangidas e do 
entorno 

Plena participação do 
Conselho Consultivo na 

definição de temas e 
conteúdos a abordar nas 
diferentes comunidades 
sob abrangência da APA 

e entorno 

Câmaras técnicas 
elaboradas de acordo 

com a definição de 
temas e conteúdos a 

abordar nas diferentes 
comunidades do entorno 

do PEC 

Participação do Conselho 
Consultivo na definição de 

temas a abordar nas diversas 
áreas da APA 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Proporcionar uma melhor 
compreensão da inserção da 
unidade de conservação na 

vida da população 

Melhor compreensão do 
papel da UC no cotidiano 
das populações e maior 
percepção dos serviços 
ambientais oferecidos 

pela UC para a geração 
de renda e melhoria da 

qualidade de vida 

Realizar palestras 
educativas e atividades 
lúdicas, com apoio do 
Conselho Consultivo, 

semestralmente 

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Articular e consolidar a Política 
Estadual de Educação 

Ambiental na UC 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Criar programas educativos 
voltados à prevenção do 

desmatamento, à retirada de 
plantas e animais, ao 

extrativismo de palmito e ao 
tráfico de animais silvestres 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

Realizar trabalhos educativos 
nas áreas de maior ocorrência 

de crimes ambientais 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 

comprometimento social 
com a qualidade 

ambiental 

Projeto de sensibilização 
ambiental elaborado e 

implementado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de presença 

  

E
d

u
c

a
ç

ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 
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Quadro 6.2-4 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de operacionalização administrativa 

Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ã
o

 e
 m

a
n

u
te

n
ç
ã
o

 

Determinar o funcionamento da 
administração da APA 

Estabelecer rotinas 
para os funcionários e 

prestadores de 
serviços 

Definir as normas de 
funcionamento da UC até o 

final de 2016 

Rotinas de atividades 
desenvolvidas e aplicadas 

Publicação das normas de 
funcionamento nos canais de 

comunicação da 
APA/GEUSO/INEA   

Manter os usuários e 
moradores da unidade 

informados sobre as normas da 
UC 

Efetivação da gestão 
participativa e 
fortalecimento 

contínuo do Conselho 
Consultivo 

Funcionários e visitantes 
informados das normas e 

funcionamento da UC 

Presença nas reuniões do 
Conselho Consultivo 

    

Prover a APAMAN de pessoal 
necessário  

Equipe técnica e 
administrativa formada 

e capacitada 

Ampliar o número de 
funcionários da APAMAN nos 

próximos cinco anos, 
preferencialmente com base 
em concurso público, com a 

criação de cargos estratégicos 
para a implantação da UC e o 

aumento do número de 
funcionários em cargos já 

existentes 

Número de pessoas 
capacitadas trabalhando 

na equipe técnica 

Relatórios, fotos e outros 
registros das palestras, 

reuniões e cursos oferecidos 
aos funcionários; cópias dos 

certificados de cursos 
apresentadas pelos 

funcionários 

  

Desenvolver cursos de 
capacitação para os 
funcionários da UC 

Eficiência nos trâmites 
burocráticos 

Instituir programa de 
capacitação dos funcionários 
da UC em temas diversos. A 

definição do tema de 
capacitação deve ser feita 

anualmente pelo chefe da UC e 
sua equipe, para que este 

possa articular palestras com 
pesquisadores, equipe da 

DIBAP e ainda prever no POA 
despesas para a contratação 
de curso de capacitação da 

equipe da UC, ou envio desta 
para a realização de atividades 

em outras instituições 

Número de pessoas 
capacitadas trabalhando 

na equipe técnica 

Cópia do POA, com a 
previsão das despesas de 
capacitação; RELATÓRIOS, 
fotos e outros registros das 
palestras, reuniões e cursos 
oferecidos aos funcionários; 
cópias dos certificados de 
cursos apresentadas pelos 
funcionários 
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Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Identificar a necessidade de 
implantação de melhorias e de 
manutenção dos monumentos 
histórico-culturais e programar 

vistorias a estas áreas para 
este fim 

Manter as estruturas 
necessárias para o 
cumprimento dos 
objetivos da UC  

Avaliar a necessidade ou não 
da consolidação de trilhas além 
das previstas neste plano de 
manejo, avaliando a demanda 
de visitação da UC, a zona 
onde se encontra a trilha e a 
fragilidade ambiental da área, e 
definindo a hierarquização das 
trilhas segundo a prioridade de 
implantação 

Número de intervenções 
necessárias identificadas 

Relatórios de execução do 
projeto de isolamento e 
recuperação das trilhas; 

relatórios técnicos de 
monitoramento das trilhas 

(quando pertinente) 

  

Identificar a necessidade de 
manutenção dos recursos 

cênicos da APAMAN 

Manter as estruturas 
necessárias para o 
cumprimento dos 
objetivos da UC  

Plano de ação elaborado até o 
final de 2016 e revisto 

anualmente 

Número de intervenções 
necessárias identificadas 

Relatórios de execução do 
projeto de isolamento e 
recuperação das trilhas; 

relatórios técnicos de 
monitoramento das trilhas   

Desenvolver protocolos de 
monitoramento 

Eficiência nos trâmites 
burocráticos 

Desenvolver, até o final do 
primeiro semestre de 2017, 

todos os protocolos de 
monitoramento 

Manifestações formais no 
prazo Protocolos de monitoramento 

aprovados e utilizados   

Estabelecer métodos de 
análise de gerenciamento de 

dados e reportar os 
procedimentos (criar rotinas) 

Eficiência nos trâmites 
burocráticos 

Desenvolver, até o final 2016, 
as rotinas para o bom 
funcionamento da UC 

Manifestações formais no 
prazo 

Rotinas implantadas 

  

 

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ã
o

 e
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a
n

u
te

n
ç
ã
o
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Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

In
fr

a
e

s
tr

u
tu

ra
 e

 e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s

 

Construir a sede da APAMAN 
no Vale do Sahy 

APAMAN dotada de 
equipamentos e 

ferramentas 
necessárias a sua 
operacionalização 

Construir a sede da APAMAN 
até o final do primeiro semestre 

de 2017 

Sede e núcleos 
construídos 

Cronograma de obras; 
relatórios técnicos e 

fotográficos 
  

Implantar planos de 
gerenciamento de resíduos 

sólidos 

Elaborar plano de 
gerenciamento de resíduos até 
o final de 2016 e implantar até 
o final do primeiro semestre de 

2017 

Plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos, 
elaborado e aplicado 

Cronograma de ação; 
relatórios técnicos e 

fotográficos 
  

Construir pórticos nas rodovias 
estaduais que cruzam a 

APAMAN 

Melhorar a identificação dos 
limites da APAMAN e informar 

aos condutores de veículos que 
utilizam a RJ-149 que estes 
encontram-se no interior de 

uma UC 

Número de pórticos 
instalados 

Cópia do plano de ação 
elaborado; relatórios técnicos 

e fotográficos 

  

Implantar projeto de sinalização 
da UC 

Implantar, até o final do 
primeiro semestre de 2017, o 

projeto de sinalização e 
demarcação física da APAMAN 

Número de placas 
instaladas 

Projeto executado; cópia do 
contrato com a empresa 

executora; relatórios técnicos 
e fotográficos 

  

Instalar equipamentos de 
monitoramento meteorológico 

na sede e em pontos 
estratégicos da unidade 

Instalar, até o final de 2015, 
todos os equipamentos de 
monitoramento e estações 

meteorológicas previstos neste 
plano de manejo 

Número de equipamentos 
de monitoramento 

meteorológico instalados 

Projeto executado; cópia do 
contrato com a empresa 

executora; relatórios técnicos 
e fotográficos 
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Quadro 6.2-5 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de proteção ambiental  

Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

F
is

c
a

li
z
a
ç

ã
o

 

Elaborar e manter um banco de 
dados de ocorrências 

Diminuição dos crimes 
ambientais realizados 

no interior da UC 

Elaborar o banco de dados até o 
final do primeiro ano de vigência 

deste plano de manejo  

Banco de dados 
elaborado 

Banco de dados com as 
informações sistematizadas 

  

Elaborar plano de ação de 
proteção, indicando os setores 

prioritários e rotinas de 
fiscalização 

Diminuição dos crimes 
ambientais realizados 

no interior da UC 

Definir, até o final de 2016, os 
setores prioritários e plano de 

fiscalização 

Plano de ação de 
proteção elaborado 

Cópia do plano de 
fiscalização; cópia dos 

relatórios, fotos e outros 
registros das ações de 

fiscalização 

  

Rede de trilhas para 
fiscalização mapeada 

e implantada   

Dotar a UC de pessoal 
capacitado, material e 

equipamentos necessários à 
realização das atividades de 

fiscalização 

Equipe de fiscalização 
capacitada 

Ampliar o número de funcionários 
da APAMAN nos próximos cinco 

anos, preferencialmente com base 
em concurso público, com a 

criação de cargos estratégicos 
para a implantação da UC e o 

aumento do número de 
funcionários em cargos já 

existentes 

Equipe de fiscalização 
montada, estruturada 

e operante 

Registro dos novos 
funcionários 

  

Buscar o apoio das 
comunidades para as 

denúncias de ilícitos ambientais 

Diminuição dos crimes 
ambientais realizados 

no interior da UC 

Divulgar os telefones da Ouvidoria 
do INEA 

Número de denúncias 
registradas pela 

Ouvidoria 

Cópia dos relatórios, fotos e 
outros registros das ações de 

fiscalização   

Divulgar os canais oficiais para 
atendimento às denúncias do 

INEA 

Diminuição dos crimes 
ambientais realizados 

no interior da UC 

Divulgar os telefones da Ouvidoria 
do INEA 

Número de denúncias 
registradas pela 

Ouvidoria 

Cópia dos relatórios, fotos e 
outros registros das ações de 

fiscalização   

Intensificar as atividades de 
fiscalização nos finais de 

semana e feriados 

Diminuição dos crimes 
ambientais realizados 

no interior da UC 

Plano de trabalho dos guarda-
parques e policiais da UPAm até o 
final de 2016 

Número de denúncias 
registradas pela 

Ouvidoria 

Plano de trabalho aprovado 
pela GEPRO/DIBAP 
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Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

P
re

v
e

n
ç

ã
o

 e
 c

o
m

b
a

te
 a

 i
n

c
ê
n

d
io

s
 

Construir plano de ação para 
prevenção e combate a 

incêndios 

Reduzir a ocorrência 
do fogo no interior da 
APAMAN no médio 
prazo e eliminar ao 

longo prazo 

Elaborar plano de ação até o final 
de 2016 

Plano de ação para 
prevenção e combate 

a incêndios em 
execução 

Plano de ação elaborado, 
aprovado e publicado no sítio 

do INEA   

Formar, equipar e capacitar 
equipe de brigadistas e 

voluntários 

Adquirir o material necessário até o 
final do primeiro trimestre de 2014 

e, nos anos seguintes, repor 
anualmente de acordo com a 

necessidade  

Brigadas de combate 
a incêndios formadas 

Registro da entrega dos 
equipamentos à equipe 

  

Construir aceiros contra 
incêndios florestais nas áreas 

de recorrência de fogo 

Construir aceiros nas áreas de 
recorrência de incêndio a partir da 
invernada de 2014 

Diminuição do número 
de focos de incêndios 

no interior da 
APAMAN 

Relatórios de campo e 
fotográfico 

  

Realizar ações de notificação 
preventiva de incêndios 

florestais 

Reduzir o número de focos de 
incêndio já no primeiro ano de 

vigência deste plano de manejo 

Número de 
notificações 

preventivas de 
incêndios florestais 

emitidas 

Relatórios de campo e 
fotográfico 

  

Sistematizar a coleta de dados 
sobre o risco e a ocorrência de 

incêndio na região 

Sistematizar as informações sobre 
as notificações e ocorrências de 

incêndios realizadas pelos guarda-
parques do PEC, e organizá-las 

em um banco de dados 
(compartilhado com as 

informações de fiscalização), que 
permita realizar análises, gerar 

estatísticas e orientar as 
estratégias de prevenção e 

combate 

Número de registros 
sobre risco e 
ocorrência de 

incêndios inseridos no 
banco de dados do 

INEA 

Banco de dados com as 
informações sistematizadas 
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Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

R
e
c

u
p

e
ra

ç
ã

o
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Aplicar diferentes modelos de 
recuperação de áreas para 

cada situação de degradação 
da UC 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na PEC 

e outros especialistas, as áreas 
prioritárias para restauração, 

indicando procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de mudas etc. 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatório publicado no site, 

artigos e outros registros que 
possam ser gerados 

  

Incentivar o uso de espécies 
frutíferas nativas e atrativas de 

fauna nos projetos de 
recuperação 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na PEC 

e outros especialistas, as áreas 
prioritárias para restauração, 

indicando procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de mudas etc. 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatório publicado no site, 

artigos e outros registros que 
possam ser gerados 

  

Recuperar as áreas descritas 
como Área de Recuperação 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na PEC 

e outros especialistas, as áreas 
prioritárias para restauração, 

indicando procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de mudas etc. 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatório publicado no site, 

artigos e outros registros que 
possam ser gerados 

  

Identificar outras possíveis 
áreas perturbadas ou 

degradadas na APAMAN 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na PEC 

e outros especialistas, as áreas 
prioritárias para restauração, 

indicando procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de mudas etc. 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatório publicado no site, 

artigos e outros registros que 
possam ser gerados 

  

Identificar o grau de 
perturbação de cada área a fim 

de indicar o método de 
recuperação a ser aplicado 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 

andamento para a identificação 
dos modelos de restauração mais 
eficientes para cada situação de 
degradação ou características 

biofísicas e de relevo 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatórios de implementação 
dos projetos de restauração; 
relatórios de monitoramento 
dos projetos de restauração 

  

Nos casos que envolvem a 
implantação de medidas 

biológicas para recuperação, 
utilizar espécies nativas da 

Mata Atlântica 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 

andamento atualmente para a 
identificação dos modelos de 

restauração mais eficientes para 
cada situação de degradação ou 

características biofísicas e de 
relevo 

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração 

Relatórios de monitoramento 
dos projetos de restauração 
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Programa Atividade 
Resultados 
esperados 

Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Para a recuperação das áreas 
deve-se considerar o uso de 

espécies de diferentes grupos 
sucessionais 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 

andamento para a identificação 
dos modelos de restauração mais 
eficientes para cada situação de 
degradação ou características 

biofísicas e de relevo 

Hectares 
RESTAURADOS ou 

em processo de 
restauração 

Relatórios de implementação 
dos projetos de restauração; 
relatórios de monitoramento 
dos projetos de restauração 

  

Implantar viveiro florestal 
temporário 

Viveiro implantado 
Implantar viveiro até o final de 

2017 
Número de mudas 

produzidas 
Relatórios de implementação 

  

Criar projetos para coleta de 
sementes 

Mapeamento e 
identificação das 

matrizes no interior da 
APAMAN 

Avaliar a viabilidade da 
demarcação de matrizes para a 

coleta de sementes e produção de 
mudas para os projetos de 

restauração da UC e entorno 

Número de matrizes 
mapeadas 

Relatórios de implementação 

  

Estabelecer e regulamentar 
parcerias com instituições 
públicas e privadas para a 

elaboração e implantação de 
projetos de recuperação 

ambiental 

Áreas degradadas no 
interior da APAMAN 

restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na PEC 

e outros especialistas, as áreas 
prioritárias para restauração, 

indicando procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de mudas etc. 

Números de parcerias 
estabelecidas Relatórios de implementação 

dos projetos de restauração; 
relatórios de monitoramento 
dos projetos de restauração 

  

Hectares restaurados 
ou em processo de 

restauração   
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6.3 - CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS POR PLANOS SETORIAIS E 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

O Quadro 6.3-1 indica o total anual estimado necessário para a execução das atividades 

ligadas a cada plano setorial, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado na 

subseção 5.6. 

A parte inferior da tabela será completada com a indicação das fontes de recursos potenciais 

para a implementação: se oriundas do orçamento do próprio INEA-RJ, se por medidas 

compensatórias (danos ambientais causados por algum empreendimento específico ou por 

danos ambientais continuados), se provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente 

(Fecam), do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), de alguma ONG nacional ou 

internacional, ou mesmo de parcerias com a iniciativa privada. A parte inferior desta tabela 

deverá ser preenchida ao final de cada ano, para fins estatístico e histórico das fontes de 

recursos disponibilizadas. 
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Quadro 6.3-1 - Consolidação dos custos por planos setoriais e fontes de financiamento 

Planos setoriais 

Recursos necessários para Implantação / ano (R$) 

Primeiro ano / trimestre 
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1 2 3 4 Total 

1. Despesas operacionais 315.425 277.224 277.224 279.624 1.149.496 3.165.920 3.483.162 4.364.162 4.544.961 

2. Investimentos 
         

2.1 Infraestrutura 773.580 773.580 773.580 773.580 3.094.340 889.097 264.250 632.875 241.583 

2.2 Planos setoriais 
 

2.2.1 Conhecimento 13.000 41.000 45.000 103.000 202.000 153.195 156.445 194.944 199.829 

2.2.2 Visitação 66.300 6.300 40.000 60.000 172.600 101.344 94.816 5.788 6.078 

2.2.3 Integração com a região da UC 7.400 2.400 46.000 1.000 56.800 80.115 48.841 28.131 23.459 

2.2.4 Manejo dos recursos naturais 4.500 4.500 5.000 29.400 43.400 75.338 13.285 33.282 8.570 

2.2.5 Proteção 482.455 482.455 482.455 482.455 1.929.820 55.000 35.000 25.000 25.000 

2.2.6 Operacionalização 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 35.000 40.000 42.500 47.500 

Total - Planos setoriais 588.655 551.655 633.455 690.855 2.464.620 
    

Total geral 1.677.660 1.602.459 1.684.259 1.744.059 6.708.456 4.555.009 4.135.779 5.326.682 5.096.980 

Fontes e recursos alternativos / potenciais   Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Orçamento do próprio INEA/RJ             

Medidas compensatórias             

Fundo Estadual de Conservação Ambiental - Fecam             

Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA             

ONG nacional             

ONG internacional             

Parceria com a iniciativa privada             

Outros             

Total              
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Anexo 3.2.1-1 - Classificação da cobertura do solo 

a. Vegetação em estágio médio/avançado : fisionomia arbórea, cobertura fechada 

com diferenciação em estratos e surgimento de espécies de sombra; as espécies 

lenhosas, por sombreamento, eliminam as componentes herbáceas ou de pequeno 

porte do estágio inicial; fisionomia arbórea, cobertura fechada formando um dossel 

relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes com sub-

bosque já diferenciado em dois ou mais estratos. 

 

b. Vegetação em estágio inicial : fisionomia herbáceo/arbustiva e arbórea com baixa 

densidade de elementos individuais, cobertura aberta ou fechada, apresenta sub-

bosque indicando dois diferentes estágios de desenvolvimento fenológico. 

 

c. Pasto sujo : áreas de gramíneas em pousio, apresentam maior rugosidade na 

imagem e podem ser observadas pequenas ocorrências de vegetação arbustiva 

rasteira ou mesmo de árvores isoladas. 
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d. Pastagem : espaços ocupados por vegetação rasteira, gramíneas, em pousio ou 

simplesmente sob especulação imobiliária. Pode estar inserida em áreas rurais ou 

antrópicas com ou sem marcação de loteamento. Pode ser utilizada para a atividade 

pecuarista (pasto natural ou plantado). 

 

e. Culturas/reflorestamento : áreas com usos diversos de culturas temporárias ou 

permanentes. Nessa classe inclui-se também áreas identificadas com reflorestamento 

de eucalipto e pinus, podendo corresponder a reflorestamento com outras espécies. 

Seu padrão é regular e homogêneo. 
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f. Área antrópica : compreende área urbana de baixa, média e alta densidades, sendo 

mais frequente as de média e baixa. São áreas de uso semi-intensivo. Estão incluídas 

nesta categoria as vilas, os bairros, os loteamentos, áreas de rodovias, serviços e 

transporte, torres de transmissão de energia (identificadas por pontos), áreas 

ocupadas por indústrias, estabelecimentos comerciais e instituições que podem 

encontrar-se isoladas. As áreas urbanizadas podem ser contínuas ou descontínuas. 

Edificações rurais isoladas (sedes de propriedades) deverão ser identificadas numa 

camada a parte em formato vetorial do tipo polígono. Áreas de exploração mineral, 

como saibreiras, também serão identificadas por esta classe. 

 

g. Afloramento rochoso : área de rocha exposta, geralmente em altitudes mais 

elevadas e respectivos ecossistemas associados. 

 

h. Brejo : gramíneas, herbáceas e vegetação de pequeno porte sujeitas a alagamento 

ou permanentemente alagadas, de acordo com o nível do lençol freático, tipo de solo, 

drenagem e regime pluviométrico. 
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i. Não classificado : áreas encobertas por nuvens ou por sombras, impossibilitando 

identificar feições. 

 

 

j. Corpos hídricos : corresponde a diferentes tipos de corpos hídricos, represas, lagos 

e açudes, inclusive os destinados a aquicultura. 
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Anexo 3.2.1-2 – Lista de espécies registradas para as localidades da Ilha da 
Marambaia, RPPN Rio das Pedras, Muriqui e Mangarati ba  

Quadro 3.2.1-2 a: Espécies vegetais registradas par a a localidade da Ilha da Marambaia 

ILHA DA MARAMBAIA (Autor: Nettesheim, 2011) 

FAMÍLIA ESPÉCIE AUTOR 

Annonaceae Annona acutifolia Saff. ex R.E.Fr. Nettesheim, 2011 

Guatteria candolleana Schltdl. Nettesheim, 2011 

Guatteria pubens (Mart.) R.E. Fr. Nettesheim, 2011 

Guatteria villosissima A. St.-Hil. Nettesheim, 2011 

Xylopia langsdorffiana A. St.- Hil Nettesheim, 2011 

Xylopia ochrantha Mart. Nettesheim, 2011 

Apocynaceae Aspidosperma pyricollum Müll.Arg.  Nettesheim, 2011 

Asteraceae Eupatorium maximiliani generic SCHRADER ex DC. Nettesheim, 2011 

Piptocarpha leprosa (Less.) Baker Nettesheim, 2011 

Piptocarpha lundiana (Less.) Baker Nettesheim, 2011 

Boraginaceae Cordia trichoclada DC.  Nettesheim, 2011 

Burseraceae Protium brasiliense Engl. Nettesheim, 2011 

Protium warmingianum March. Nettesheim, 2011 

Tetragastris breviacuminata Swart Nettesheim, 2011 

Capparaceae Capparis flexuosa Vell.  Nettesheim, 2011 

Chrysobalanaceae Hirtella triandra Sw. Nettesheim, 2011 

Parinari excelsa Sabine Nettesheim, 2011 

Clethraceae Clethra brasiliensis Cham. & Schltdl. Nettesheim, 2011 

Clusiaceae Garcinia brasiliensis Mart. Nettesheim, 2011 
Clusiaceae Kielmeyera lathrophyton Saddi Nettesheim, 2011 

Erythroxylaceae Erythroxylum passerinum Mart. Nettesheim, 2011 
Euphorbiaceae Algernonia brasiliensis Baill. Nettesheim, 2011 

Chaetocarpus myrsinites Baill. Nettesheim, 2011 
Croton compressus Lam. Nettesheim, 2011 
Croton sphaerogynus Baill.  Nettesheim, 2011 
Sebastiania gaudichaudii (Müll. Arg.) Müll. Arg. Nettesheim, 2011 

Fabaceae Calliandra harrisii Benth.  Nettesheim, 2011 
Copaifera lucens Dwyer Nettesheim, 2011 
Sclerolobium pilgerianum Harms Nettesheim, 2011 

Lauraceae 
 

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. Nettesheim, 2011 
Endlicheria glomerata Mez & Mez  Nettesheim, 2011 
Ocotea schottii (Meisn.) Mez Nettesheim, 2011 

Malphighiaceae Byrsonima sericea DC. Nettesheim, 2011 
Malvaceae Luehea divaricata Mart. Nettesheim, 2011 

Melastomataceae Clidemia urceolata DC.  Nettesheim, 2011 
Huberia ovalifolia DC. Nettesheim, 2011 

Monimiaceae Mollinedia oligantha Perkins Nettesheim, 2011 
Moraceae Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. Nettesheim, 2011 

Ficus hirsuta Schott  Nettesheim, 2011 
Ficus longifolia Schott Nettesheim, 2011 
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ILHA DA MARAMBAIA (Autor: Nettesheim, 2011) 

FAMÍLIA ESPÉCIE AUTOR 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Nettesheim, 2011 
Myrsine venosa A.DC. Nettesheim, 2011 

Myrtaceae Calyptranthes brasiliensis Spreng. Nettesheim, 2011 
Calyptranthes lanceolata O.Berg  Nettesheim, 2011 
Campomanesia schlechtendahliana (O. Berg) Nied. Nettesheim, 2011 
Eugenia bahiensis DC. Nettesheim, 2011 
Eugenia brachysepala Kiaersk.  Nettesheim, 2011 
Eugenia excelsa O. Berg Nettesheim, 2011 
Eugenia neosilvestris Sobral Nettesheim, 2011 
Eugenia nitida Vell. Nettesheim, 2011 
Eugenia riedeliana O. Berg Nettesheim, 2011 
Myrcia acuminatissima O. Berg Nettesheim, 2011 
Myrcia pubipetala Miq. Nettesheim, 2011 
Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos Nettesheim, 2011 
Psidium cattleyanum Sabine Nettesheim, 2011 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Nettesheim, 2011 
Ochnaceae Ouratea oliviformis (A.St.-Hil.) Engl. Nettesheim, 2011 
Opiliaceae Agonandra excelsa Griseb.  Nettesheim, 2011 

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar.  Nettesheim, 2011 
Rhamnaceae Colubrina glandulosa Perkins Nettesheim, 2011 

Rubiaceae Amaioua pilosa K.Schum. Nettesheim, 2011 
Coussarea accedens Müll.Arg. Nettesheim, 2011 
Melanopsidium nigrum Colla Nettesheim, 2011 
Psychotria carthagenensis Jacq. Nettesheim, 2011 
Psychotria mapoureoides DC. Nettesheim, 2011 
Psychotria stenocalyx Müll. Arg. Nettesheim, 2011 
Psychotria tenuinervis Müll. Arg. Nettesheim, 2011 
Zanthoxylum riedelianum Engl. Nettesheim, 2011 

Sapindaceae Allophylus puberulus Radlk.  Nettesheim, 2011 
Cupania concolor Radlk.  Nettesheim, 2011 
Cupania discolor Vahl  Nettesheim, 2011 
Sapindus saponaria L. Nettesheim, 2011 

Sapotaceae Chrysophyllum lucentifolium Cronquist  Nettesheim, 2011 
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard Nettesheim, 2011 
Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn. Nettesheim, 2011 
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni Nettesheim, 2011 
Pradosia kuhlmannii Toledo Nettesheim, 2011 

Ulmaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  Nettesheim, 2011 
Verbenaceae Lantana fucata Lindl. Nettesheim, 2011 

Violaceae Rinorea guianensis Aubl. Nettesheim, 2011 
Rinorea physiphora Baill. Nettesheim, 2011 

Vochysiaceae Vochysia oppugnata (Velloso) Warm. Nettesheim, 2011 
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Quadro 3.2.1-2 b: Espécies vegetais registradas par a a localidade da RPPN Rio das Pedras 

RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Acanthaceae Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice Subarbustiva Jabot 

Justicia beyrichii Lindau Herbácea Jabot 

Justicia tijucensis (Nees) V.A.W. 
Graham 

Herbácea Jabot 

Mendoncia velloziana Mart. Trepadeira Jabot 

Ruellia angustifolia Sw. Arbusto Jabot 

Annonaceae Guatteria australis A. St.-Hil. Árvore Jabot 

Rollinia emarginata Schltdl. Arbusto Jabot 

Rollinia parviflora A. St.-Hil. Subarbustiva Jabot 

Xylopia longicuspis R.E. Fr. Árvore Jabot 

Apocynaceae Aspidosperma 
compactinervium Kuhlm. 

Árvore Jabot 

Aspidosperma parvifolium A. DC. Árvore Quinet & Andreata, 2005 

Forsteronia leptocarpa (Hook. & 
Arn.) A. DC. 

Trepadeira Quinet & Andreata, 2005 

Forsteronia pilosa Müll. Arg. Trepadeira Quinet & Andreata, 2005 

Geissospermum laeve (Vell.) Miers Árvore Quinet & Andreata, 2005 

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson Árvore Quinet & Andreata, 2005 

Tabernaemontana catharinensis A. 
DC. 

Arbusto Quinet & Andreata, 2005 

Temnadenia odorifera (Vell.) J. F. 
Morales 

Trepadeira Quinet & Andreata, 2005 

Araceae Anthurium beyrichianum Kunth Herbácea Jabot 

Anthurium comtum Schott Herbácea Jabot 

Anthurium parasiticum (Vell.) 
Stellfeld 

Herbácea Jabot 

Philodendron ochrostemon Schott Hemiepífita Jabot 

Arecaceae Bactris setosa Mart. Arbusto Jabot 

Aspleniaceae Asplenium auriculatum Sw. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium auritum Sw. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium claussenii Hieron. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium mucronatum C. Presl Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium pteropus Kaulf. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium pulchellum Raddi Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium radicans L. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium regulare Sw.  Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium serra Langsd. & Fisch. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium serratum L. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium triquetrum N. Murak. & 
R.C. Moran 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Asplenium uniseriale Raddi Herbácea Jabot 

Asteraceae Koanophyllon consanguineum (DC.) 
R.M. King & H. Rob. 

Arbusto Jabot 

Mikania conferta Gardner Trepadeira Jabot 
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Athyriaceae Diplazium herbaceum Fée Herbácea Jabot 

Diplazium longipes Fée Herbácea Jabot 

Balanophoraceae Lophophytum mirabile Schott & 
Endl. 

Herbácea Jabot 

Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Blechnum confluens Schltdl. & 
Cham. 

Herbácea Jabot 

Blechnum fraxineum Willd. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Blechnum occidentale L. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Blechnum polypodioides Raddi Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Blechnum serrulatum Rich. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Bromeliaceae Aechmea coelestis (K. Koch) E. 
Morren 

Herbácea Jabot 

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. Epífita Barros & Costa, 2008 

Billbergia brasiliensis (hort. ex Lem.) 
L.B. Sm. 

Epífita Barros & Costa, 2008 

Billbergia iridifolia (Nees & Mart.) 
Lindl. 

Epífita Barros & Costa, 2008 

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. Herbácea Barros & Costa, 2008 

Billbergia sanderiana E. Morren Epífita Barros & Costa, 2008 

Billbergia tweedieana Baker Rupícola Barros & Costa, 2008 

Billbergia vittata Brongn. ex Morel Epífita Barros & Costa, 2008 

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. Epífita Barros & Costa, 2008 

Neoregelia johannis (Carrière) L.B. 
Sm. 

Rupícola Jabot 

Tillandsia 
geminiflora var. geminiflora 

Epífita Jabot 

Tillandsia tenuifolia L. Herbácea Jabot 

Tillandsia usneoides (L.) L. Herbácea Jabot 

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer Epífita Jabot 

Vriesea neoglutinosa Mez Rupícola Jabot 

Vriesea pauperrima E. Pereira Epífita Jabot 

Cactaceae Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. Epífita Jabot 

Pereskia aculeata Mill. Subarbustiva Jabot 

Rhipsalis crispimarginata Loefgr. Epífita Jabot 

Rhipsalis pachyptera Pfeiff. Epífita Jabot 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex 
Pfeiff.) Salm-Dyck 

Epífita Jabot 

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. Epífita Jabot 

Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & 
Triana) Zappi 

Árvore Jabot 

Cucurbitaceae Cayaponia alarici M.L.Porto Trepadeira Jabot 

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. Trepadeira Jabot 

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) 
Cogn. 

Trepadeira Jabot 
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Cyatheaceae Alsophila sternbergii (Sternb.) D.S. 
Conant 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Cyathea glaziovii (Fée) Domin Árvore Mynssen & Windisch, 2004 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin Árvore Mynssen & Windisch, 2004 

Davalliaceae Nephrolepis brownii (Desv.) 
Hovenkamp & Miyam. 

Herbácea Jabot 

Nephrolepis multiflora (Roxb.) F.M. 
Jarrett ex C.V. Morton 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Dennstaedtiaceae Dennstaedtia bipinnata (Cav.) 
Maxon 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. 
Moore 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Hypolepis repens (L.) C. Presl Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteridium 
aquilinum var. arachnoideum (Kaulf) 
Brade 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. Trepadeira Jabot 

Dioscoreaceae Dioscorea dodecaneura Vell. Trepadeira Jabot 

Dryopteridaceae Ctenitis aspidioides (C. Presl) Copel. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Ctenitis deflexa (Kaulf.) Copel. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Ctenitis falciculata (Raddi) Ching Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Ctenitis submarginalis (Langsd. & 
Fisch.) Ching 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. 
Sm. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Diplazium ambiguum Raddi Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Diplazium celtidifolium Kunze Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Diplazium cristatum (Desr.) Alston Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Diplazium petersenii (Kunze) H. 
Christ 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Megalastrum grande (C. Presl) A.R. 
Sm. & R.C. Moran 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Olfersia cervina (L.) Kunze Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Polybotrya cylindrica Kaulf. Hemiepífita Mynssen & Windisch, 2004 

Polybotrya semipinnata Fée Hemiepífita Mynssen & Windisch, 2004 

Polybotrya speciosa Schott Hemiepífita Mynssen & Windisch, 2004 

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. 
Chr. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Tectaria incisa Cav. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Erythroxylaceae Erythroxylum coelophlebium Mart. Árvore Jabot 

Euphorbiaceae Phyllanthus grandifolius L. Árvore Jabot 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Arbusto Jabot 

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev Arbusto Jabot 
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Gesneriaceae Besleria longimucronata Hoehne Arbusto Lopes et. al, 2005  

Codonanthe carnosa (Gardner) 
Hoehne 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Codonanthe cordifolia Chautems Epífita Lopes et. al, 2005  

Codonanthe devosiana Lem. Epífita Lopes et. al, 2005  

Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst. Epífita Lopes et. al, 2005  

Codonanthe venosa Chautems Epífita Lopes et. al, 2005  

Napeanthus primulifolius (Raddi) 
Sandwith 

Herbácea Lopes et. al, 2005  

Nematanthus brasiliensis (Vell.) 
Chautems 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus crassifolius (Schott) 
Wiehler 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus fissus (Vell.) L.E. Skog Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus fluminensis (Vell.) 
Fritsch 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus hirtellus (Schott) 
Wiehler 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus sp. 2 Epífita Lopes et. al, 2005  

Nematanthus sp. Schrad. Epífita Lopes et. al, 2005  

Paliavana prasinata (Ker Gawl.) 
Benth. 

Arbusto Lopes et. al, 2005  

Sinningia douglasii (Lindl.) 
Chautems 

Epífita Lopes et. al, 2005  

Sinningia Nees Trepadeira Lopes et. al, 2005  

Gleicheniaceae Dicranopteris pectinata (Willd.) 
Underw. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching Rupícola Jabot 

Hymenophyllaceae Hymenophyllum 
fragile var. venustum (Desv.) C.V. 
Morton 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes angustatum Carmich. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes angustifrons (Fée) 
Wess. Boer 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes hymenoides Hedw. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes krausii Hook. & Grev. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes pyxidiferum L. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes radicans Sw. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Trichomanes rupestre (Raddi) 
Bosch 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Vandenboschia radicans (Sw.) 
Copel. 

Rupícola Jabot 

Lacistemataceae Lacistema serrulatum Mart. Arbusto Jabot 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees Árvore Jabot 
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Lejeuneaceae Cololejeunea scabriflora Gottsche 
ex Stephani 

Briófita Jabot 

Drepanolejeunea mosenii Bischl. Epífita Jabot 

Lejeunea glaucescens Gottsche Epífita Jabot 

Lejeunea minutiloba A. Evans Epífita Jabot 

Leptolejeunea elliptica (Lehm. & 
Lindenb.) Schiffner 

Epífita Jabot 

Loganiaceae Strychnos gardneri A. DC. Trepadeira Jabot 

Lomariopsidaceae Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) 
Schott 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Elaphoglossum 
scolopendrifolium (Raddi) J. Sm. 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Lomagramma guianensis (Aubl.) 
Ching 

Hemiepífita Mynssen & Windisch, 2004 

Lomariopsis marginata (Schrad.) 
Kuhn 

Hemiepífita Mynssen & Windisch, 2004 

Lycopodiaceae Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Malpighiaceae Heteropterys lindeniana A. Juss. Trepadeira Jabot 

Malvaceae Abutilon bedfordianum A. St.-Hil. Arbusto Bovini, 2010 

Abutilon peltatum K. Schum. Arbusto Bovini, 2010  

Abutilon sellowianum (Klotzsch) 
Regel 

Arbusto Bovini, 2010  

Malvastrum coromandelianum (L.) 
Garcke 

Subarbustiva Bovini, 2010  

Pavonia sepium A. St.-Hil. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida glaziovii K. Schum. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida linifolia Cav. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida planicaulis Cav. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida rhombifolia L. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida santaremensis Monteiro Subarbustiva Bovini, 2010  

Sida urens L. Subarbustiva Bovini, 2010  

Sidastrum micranthum (A. St.-Hil.) 
Fryxell 

Subarbustiva Bovini, 2010  

Triumfetta sp. L. Arbusto Jabot 

Urena lobata L. Subarbustiva Bovini, 2010  

Marantaceae Calathea arrabidae (Vell.) Körn. Herbácea Jabot 

Calathea monophylla (Vell.) Körn. Herbácea Jabot 

Saranthe eichleri Petersen Herbácea Jabot 

Danaea elliptica Sm. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Marchantiaceae Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees Rupícola Jabot 

Melastomataceae Clidemia blepharodes DC. Epífita Jabot 

Clidemia bullosa DC. Arbusto Jabot 

Clidemia capilliflora Cogn. Subarbustiva Jabot 

Miconia calvescens DC. Arbusto Jabot 

Ossaea marginata (Desr.) Triana Arbusto Jabot 

Ossaea sanguinea Cogn. Arbusto Jabot 

Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack Arbusto Jabot 
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Monimiaceae Mollinedia pachysandra Perkins Árvore Jabot 

Moraceae Dorstenia arifolia Lam. Herbácea Jabot 

Sorocea hilarii Gaudich. Árvore Jabot 

Myrtaceae Gomidesia spectabilis (DC.) O. Berg Árvore Jabot 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Árvore Jabot 

Myrciaria cuspidata O. Berg Árvore Jabot 

Orchidaceae Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron 
& V.P.Castro 

Epífita Jabot 

Beadlea longibracteata (Barb. Rodr.) 
Garay 

Rupícola Jabot 

Buchtienia brasiliensis Fraga & E. 
Saddi 

Herbácea Jabot 

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) 
Rolfe 

Epífita Jabot 

Cirrhaea saccata Lindl. Epífita Jabot 

Cyclopogon C. Presl Herbácea Jabot 

Epidendrum armeniacum Lindl. Herbácea Jabot 

Epidendrum filicaule Lindl. Epífita Jabot 

Epidendrum nutans Sw. Herbácea Jabot 

Epidendrum ramosum Jacq. Herbácea Jabot 

Epidendrum secundum Jacq. Epífita Jabot 

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex 
Rchb. f. 

Epífita Jabot 

Leptotes bicolor Lindl. Epífita Jabot 

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze Rupícola Jabot 

Masdevallia curtipes Barb. Rodr. Epífita Jabot 

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) 
Garay 

Epífita Jabot 

Octomeria diaphana Lindl. Herbácea Jabot 

Octomeria juncifolia Barb. Rodr. Herbácea Jabot 

Oncidium longipes Lindl. Epífita Jabot 

Oncidium longipes Lindl. Herbácea Jabot 

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) 
Garay 

Herbácea Jabot 

Pleurothallis bidentula Barb. Rodr. Herbácea Jabot 

Pleurothallis granulosa (Barb. Rodr.) 
Cogn. 

Epífita Jabot 

Pleurothallis hypnicola Lindl. Epífita Jabot 

Pleurothallis lineolata (Barb. Rodr.) 
Cogn. 

Epífita Jabot 

Pleurothallis rubens Lindl. Epífita Jabot 

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) 
Schltr. 

Rupícola Jabot 

Stanhopea guttulata Lindl. Herbácea Jabot 

Stelis megantha Barb. Rodr. Herbácea Jabot 

Zootrophion schenckii (Cogn.) Luer Epífita Jabot 
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Passifloraceae Passiflora capsularis L. Trepadeira Jabot 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Árvore Jabot 

Piperaceae Peperomia alata Ruiz & Pav. Rupícola Jabot 

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. Epífita Jabot 

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC. Subarbustiva Jabot 

Piper permucronatum Yunck. Arbusto Jabot 

Polygalaceae Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq. Subarbustiva Jabot 

Polygalaceae Polygala paniculata L. Herbácea Jabot 

Polypodiaceae Campyloneurum decurrens C. Presl Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Campyloneurum minus Fée Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. 
Presl 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Campyloneurum rigidum J. Sm. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Microgramma geminata Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Microgramma vacciniifolia (Langsd. 
& Fisch.) Copel. 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Pecluma paradiseae (Langsd. & 
Fisch.) M.G. Price 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) 
M.G. Price 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) M.G. Price 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. 
Fourn. 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Pleopeltis percussa (Cav.) Hook. & 
Grev. 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium catharinae Langsd. & 
Fisch. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium fraxinifolium Jacq. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium hirsutissimum Raddi Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium latipes Langsd. & L. 
Fisch. 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium polypodioides (L.) Watt Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Polypodium triseriale Sw. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Pteridaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiantopsis radiata (L.) Fée Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Adiantum abscissum Schrad. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Adiantum latifolium Lam. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Adiantum mynssenae Prado Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Adiantum pulcherrimum Prado Herbácea Jabot 

Adiantum pulverulentum L. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Adiantum serratodentatum Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Cheilanthes incisa Kunze Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 
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Pteridaceae 

 
Doryopteris lonchophora (Romer ex 
Mett.) J. Sm. 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Doryopteris pedata (L.) Fée Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Doryopteris sagittifolia J. Sm. Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pityrogramma calomelanos (L.) Link Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris altissima Poir. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris angustata (Fée) C.V. Morton Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris biaurita L. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris brasiliensis Raddi Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris decurrens C. Presl Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris denticulata Sw. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris leptophylla Sw. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Pteris splendens Kaulf. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Ricciaceae Riccia stenophylla Spruce Briófita Jabot 

Rosaceae Rubus urticifolius Poir. Trepadeira Jabot 

Rubiaceae Coussarea 
nodosa var. umbellaris M. Gomes 

Árvore Jabot 

Manettia beyrichiana K. Schum. Trepadeira Jabot 

Rudgea leiocarpoides Müll. Arg. Arbusto Jabot 

Sapindaceae Urvillea stipitata Radlk. Trepadeira Jabot 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl. 

Árvore Jabot 

Schizaeaceae Anemia mandioccana Raddi Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Anemia phyllitidis (L.) Sw. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Lygodium volubile Sw. Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginellaceae Selaginella contigua Baker Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginella decomposita Spring Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginella 
jungermannioides (Gaudich.) Spring  

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginella muscosa Spring Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginella suavis Klotzsch Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) 
Spring ex Mart. 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Simaroubaceae Simaba subcymosa A. St.-Hil. & Tul. Árvore Jabot 

Solanaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athenaea picta (Mart.) Sendtn. Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Aureliana darcyi Carvalho & Bovini Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Brugmansia suaveolens (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Bercht. & C. Presl 

Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B. 
Sm. & Downs 

Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Capsicum campylopodium Sendtn.  Subarbustiva Carvalho & Bovini, 2006  

Capsicum recurvatum Witasek Subarbustiva Carvalho & Bovini, 2006  

Capsicum villosum Sendtn. Subarbustiva Carvalho & Bovini, 2006  
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RPPN RIO DAS PEDRAS  

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 
Solanaceae 

 
Cestrum corcovadense Miers Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Cestrum intermedium Sendtn. Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Cestrum laevigatum Schltdl. Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Cestrum sendtnerianum Mart. Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Physalis pubescens L. Herbácea Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum alternatopinnatum Steud. Herbácea Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum capsicoides All. Herbácea Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum castaneum Carvalho Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum diploconos (Mart.) Bohs Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl. Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum melissarum Bohs Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum odoriferum Vell. Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum paralum Bohs Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum pensile Sendtn. Herbácea Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum pseudoquina A. St.-Hil. Árvore Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum rufescens Sendtn. Árvore Jabot 

Solanum stipulatum Vell. Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Solanum tabacifolium Vell. Arbusto Carvalho & Bovini, 2006  

Thelypteridaceae Macrothelypteris 
torresiana (Gaudich.) Ching 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. 
St. John 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris opposita (Vahl) Ching Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris polypodioides (Raddi) 
C.F. Reed 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris ptarmica var. 
asplenioides (Sw.) Ponce 

Rupícola Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris serrata (Cav.) Alston Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Thelypteris vivipara (Raddi) C.F. 
Reed 

Herbácea Mynssen & Windisch, 2004 

Urticaceae Cecropia glaziovi Snethl. Árvore Jabot 

Velloziaceae Vellozia candida J.C. Mikan Subarbustiva Jabot 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham. Árvore Jabot 

Vittariaceae Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H. 
Crane 

Epífita Mynssen & Windisch, 2004 

Vittaria graminifolia Kaulf. Epífita Mynssen & Windisch, 2004 
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Quadro 3.2.1-2 c: Espécies vegetais registradas par a a localidade de Muriqui 

MURIQUI 

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Amaranthaceae Celosia argentea L. Jabot 

Amaryllidaceae Amaryllis breviflora (Herb.) Traub & Uphof. Herbácea Jabot 

Apocynaceae Tabernaemontana laeta Mart. Árvore Jabot 

Asteraceae Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze Herbácea Jabot 

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. 
Rob. Subarbustiva Jabot 

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. Subarbustiva Jabot 

Emilia sonchifolia (L.) DC. Herbácea Jabot 

Ethulia conyzoides L. f. Herbácea Jabot 

Sonchus oleraceus L. Ruderal Jabot 

Avicenniaceae Avicennia nitida Jacq. Arbusto Jabot 

Costaceae Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Herbácea Jabot 

Cucurbitaceae Wilbrandia verticillata Cogn. Trepadeira Jabot 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Herbácea Jabot 

Fuirena umbellata Rottb. Herbácea Jabot 

Scleria latifolia Sw.  Herbácea Jabot 

Euphorbiaceae Joannesia princeps Vell. Árvore Jabot 

Fabaceae Aeschynomene falcata (Poir.) DC. Subarbustiva Jabot 

Andira fraxinifolia Benth. Árvore Jabot 

Calopogonium mucunoides Desv. Trepadeira Jabot 

Crotalaria pallida var. obovata (G. Don) Polhill Subarbustiva Jabot 

Stylosanthes Sw. Herbácea Jabot 

Zornia latifolia Sm. Herbácea Jabot 

Malvaceae Abutilon parviflorum A. St.-Hil.  Jabot 

Melastomataceae Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don Arbusto Jabot 

Tibouchina kingii Wurdack Herbácea Jabot 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Árvore Jabot 

Melia azedarach L. Árvore Jabot 

Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins Arbusto Jabot 

Passifloraceae Passiflora setacea DC. Trepadeira Jabot 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. Arbusto Jabot 

Piper ovatum Vahl Arbusto Jabot 

Poaceae Cenchrus echinatus L. Herbácea Jabot 

Pennisetum Rich.  Herbácea Jabot 

Sporobolus pseudairoides Parodi  Herbácea Jabot 

Solanaceae Cestrum schlechtendalii G. Don Subarbustiva Jabot 

Verbenaceae Aegiphila sellowiana Cham. Árvore Jabot 

Stachytarpheta Vahl Subarbustiva Jabot 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J. König Herbácea Jabot 
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Quadro 3.2.1-2 d: Espécies vegetais registradas par a Mangaratiba 

MANGARATIBA  
FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Apocynaceae Geissospermum vellosii Allemão Árvore Jabot 

Araceae Anthurium maximiliani Schott Rupícola Jabot 

Araceae Anthurium minarum Sakur. & S.J. Mayo Rupícola Jabot 

Araceae Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don Hemiepífita Jabot 

Araceae Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. Herbácea Jabot 

Araceae Philodendron martianum Engl. Epífita Jabot 

Araceae Philodendron propinquum Schott Hemiepífita Jabot 

Asteraceae Heterocondylus alatus (Vell.) R.M. King & H. 
Rob. Arbusto Jabot 

Balanophoraceae Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. Herbácea Jabot 

Begoniaceae Begonia hirtella Link Herbácea Jabot 

Begoniaceae Begonia stenophylla A. DC. Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Aechmea pectinata Baker Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Aechmea weilbachii Didrichsen Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Canistropsis billbergioides (Schult. f.) Leme Epífita Jabot 

Bromeliaceae Canistropsis microps (E. Morren ex Mez) Leme Rupícola Jabot 

Bromeliaceae Edmundoa lindenii (Regel) Leme var. lindenii Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Edmundoa lindenii (Regel) Leme Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Neoregelia nevaresii Leme & H.E. Luther Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Nidularium angustifolium Ule Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Nidularium meeanum Leme, Wand. & Mollo Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Nidularium procerum Lindm. Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Pitcairnia flammea Lindl. Rupícola Jabot 

Bromeliaceae Tillandsia tricholepis Baker Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Vriesea carinata var. mangaratibensis Leme & 
A. F. Costa Herbácea Jabot 

Bromeliaceae Vriesea erythrodactylon (E. Morren) E. Morren 
ex Mez Epífita Jabot 

Bromeliaceae Vriesea gradata (Baker) Mez Epífita Jabot 

Bromeliaceae Vriesea paratiensis E. Pereira Herbácea Jabot 

Commelinaceae Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. Herbácea Jabot 

Fabaceae Swartzia langsdorffii Raddi Árvore Jabot 

Fabaceae Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, 
Mascherpa & Stainier Trepadeira Jabot 

Heliconiaceae Heliconia angusta Vell. Herbácea Jabot 

Heliconiaceae Heliconia farinosa Raddi Herbácea Jabot 

Heliconiaceae Heliconia spatho-circinada Aristeg. Herbácea Jabot 

Malvaceae Quararibea turbinata (Sw.) Poir. Árvore Jabot 

Melastomataceae Tibouchina sebastianopolitana Cogn. Arbusto Jabot 

Moraceae Dorstenia maris C. Valente & Carauta Herbácea Jabot 

Moraceae Dorstenia ramosa (Desv.) Carauta, C. Valente 
& Sucre Rupícola Jabot 
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MANGARATIBA  
FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR 

Moraceae Pourouma guianensis Aubl. Árvore Jabot 

Orchidaceae Catasetum luridum Lindl. Herbácea Jabot 

Orchidaceae Cattleya forbesii Lindl. Epífita Jabot 

Orchidaceae Oncidium flexuosum Sims. Epífita Jabot 

Orchidaceae Prosthechea vespa (Vell.) W.E. Higgins Epífita Jabot 

Passifloraceae Passiflora organensis Gardner Trepadeira Jabot 

Piperaceae Piper mollicomum Kunth Arbusto Jabot 

Rubiaceae Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. 
& Schult.) Müll. Arg. Arbusto Jabot 

Rubiaceae Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. Arbusto Jabot 

Solanaceae Cestrum axillare Vell. Arbusto Jabot 

Solanaceae Dyssochroma viridiflora Miers Herbácea Jabot 

Solanaceae Solanum hexandrum Vell. Subarbustiva Jabot 

Solanaceae Solanum latiflorum Bohs Árvore Jabot 

Solanaceae Solanum martii Dunal Arbusto Jabot 

Solanaceae Solanum paniculatum L. Arbusto Jabot 

Solanaceae Solanum swartzianum Roem. & Schult. Árvore Jabot 
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ANEXO 3.2.1-3 – Composição, riqueza, distribuição e  estrutura da flora 

Quadro 3.2.1-5 - Número de espécies e de indivíduos  coletados nas principais famílias 
botânicas. Os números entre parênteses indicam a di stribuição percentual de cada  

família em número de espécies e número de indivíduo s 

Famílias Bocaina I Bocaina II Ilha Grande I 

 spp. ind. spp. ind. spp. ind. 

Annonaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   3 (3,8) 6 (3,5) 

Apocynaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   1 (1,2) 1 (0,6) 

Aracaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 2 (4,5) 17 (12,7)   

Araliaceae     1 (1,2) 1 (0,6) 

Bombacaceae   1 (2,3) 1 (0,7) 3 (3,8) 7 (4,1) 

Boraginaceae   1 (2,3) 2 (1,5)   

Caricaceae 2 (5,7) 3 (4,9)   1 (1,2) 3 (1,7) 

Cecropiaceae 1 (2,8) 2 (3,3)   1 (1,2) 1 (0,6) 

Clusiaceae   1 (2,3) 2 (1,5)   

Elaeocarpaceae   1 (2,3) 3 (2,2) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Erythroxylaceae   1 (2,3) 2 (1,5) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Euphorbiaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 3 (6,8) 13 (9,7) 11 (13,8) 46 (26,7) 

Hipocrateaceae   1 (2,3) 1 (0,7)   

Lauraceae 3 (8,6) 8 (13,1) 2 (4,5) 7 (5,2) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Leguminosae     5 (6,2) 10 (5,8) 

Malphygiaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   1 (1,2) 4 (2,3) 

Melastomataceae 1 (2,8) 1 (1,6) 1 (2,3) 1 (0,7) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Meliaceae 3 (8,6) 5 (8,2) 1 (2,3) 1 (0,7) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Monimiaceae   1 (2,3) 1 (0,7)   

Moraceae 2 (5,7) 4 (6,5) 5 (11,4) 14 (10,4) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Myristicaceae 1 (2,8) 9 (14,7) 1 (2,3) 2 (1,5) 1 (1,2) 1 (0,6) 

Nyctaginaceae   1 (2,3) 3 (2,2) 1 (1,2) 1 (0,6) 

Phytolacaceae 1 (2,8) 1 (1,6) 1 (2,3) 1 (0,7)   

Piperaceae   1 (2,3) 1 (0,7)   

Rubiaceae 3 (8,6) 4 (6,5) 4 (9,1) 16 (11,9) 8 (10) 21 (12,2) 

Rutaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 1 (2,3) 3 (2,2) 3 (3,8) 7 (4,1) 

Sapotaceae 2 (5,7) 2 (3,3)   3 (3,8) 6 (3,5) 

Siparunaceae     1 (1,2) 1 (0,6) 

Solanaceae 1 (2,8) 1 (1,6)     

Violaceae   1 (2,3) 3 (2,2)   

Ulmaceae 1 (2,8) 1 (1,6)     

Urticaceae 1 (2,8) 2 (3,3)     

Outras 3 (8,6) 8 (13,1) 11 (25) 38 (28,3) 18 (22,5) 30 (17,4) 

TOTAL 35 61 44 134 80 172 

Fonte: Svorc, 2007 
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Quadro 3.2.1-8 - Espécies ameaçadas segundo a IUCN ocorrentes na região da APAMAN 

Lista de espécies ameaçadas IUCN, 2011 

CR 

Mollinedia gilgiana Perkins 

EN  

Brosimum glaziovii Taub. 

Calycorectes australis D. Legrand 

Calycorectes duarteanus D. Legrand 

Couepia schottii Fritsch 

Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. 

Inga lanceifolia Benth.  

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk. 

Pradosia kuhlmannii Toledo 

Sclerolobium pilgerianum Harms 

Solanum paralum Bohs 

VU 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Eugenia microcarpa O. Berg 

Eugenia prasina O. Berg  

Ficus pulchella Schott ex Spreng. 

Micropholis compta Pierre  

Ocotea catharinensis Mez 

Ocotea odorifera Rohwer 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

Ocotea pretiosa (Nees) Benth. & Hook. f 

Terminalia januarensis DC. 

Trichilia casaretti C. DC.  

Trichilia silvatica C. DC. 

NT 

Buchenavia kleinii Exell 

Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. Green 

Chrysophyllum viride Mart. & Eichler 

Ficus hirsuta Schott  

Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni 

Rollinia parviflora A. St.-Hil. 

Sclerolobium denudatum Vogel 

Solanum latiflorum Bohs 

Solanum melissarum Bohs 



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3.2.1 - 21/26

Lista de espécies ameaçadas IUCN, 2011 

LC 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. 

Chrysophyllum flexuosum Mart. 

Lecythis lanceolata Poir.  

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard 

Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler ex Miq.) Pierre 

Solanum bullatum Vell. 

Solanum cinnamomeum Sendtn. 

Solanum inaequale Vell. 

Solanum leucodendron Sendtn. 

Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman 

Total                                                                                                            44 
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Quadro 3.2.1-9 - Lista de espécies ameaçadas segund o MMA, 2008 

Espécies ameaçadas IN MMA 06/2008 

Anexo I 

Anthurium langsdorffii Schott  

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. 

Buchenavia rabelloana Mattos 

Cheilanthes incisa Kunze 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Dicksonia sellowiana (Presl) Hook. 

Euterpe edulis Mart. 

Heliconia angusta Vell. 

Heliconia farinosa Raddi 

Matelea marcoassisii Fontella 

Melanopsidium nigrum Colla 

Mollinedia gilgiana Perkins 

Nidularium bocainense Leme 

Ocotea catharinensis Mez 

Ocotea odorifera Rohwer 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk. 

Salacia mosenii A.C.Sm. 

Anexo II 

Brosimum glaziovii Taub. 

Couepia schottii Fritsch 

Dorstenia arifolia Lam. 

Dorstenia ramosa (Desv.) Carauta, C. Valente & Sucre 

Duguetia salicifolia R.E. Fr. 

Erythroxylum speciosum O.E.Schulz 

Faramea monantha Müll. Arg. 

Fernseea bocainensis E. Pereira & Moutinho 

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 

Heteropterys ternstroemiifolia A. Juss. 

Nidularium mangaratibense Leme 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck 

Rudgea vellerea Müll. Arg. 

Staurogyne itatiaiae (Wawra) Leonard 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. 

Total                                                                                             33 
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Quadro 3.2.1-10 - Lista de espécies ameaçadas segun do a Cites 

Espécies ameaçadas Cites 

Apêndice I 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Apêndice II 

Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 

Beadlea longibracteata (Barb. Rodr.) Garay 

Bifrenaria sp. Lindl. 

Buchtienia brasiliensis Fraga & E. Saddi 

Bulbophyllum micranthum Hook. f. 

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) Rolfe 

Catasetum luridum Lindl. 

Cattleya forbesii Lindl. 

Cirrhaea saccata Lindl. 

Cleistes Rich. ex Lindl. 

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin 

Cyathea delgadii Sternb. 

Cyathea glaziovii (Fée) Domin 

Cyathea leucopholis (Domin) 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin 

Cyathea phalerata Mart. 

Cyclopogon C. Presl 

Dicksonia sellowiana (Presl) Hook. 

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst 

Epidendrum armeniacum Lindl. 

Epidendrum filicaule Lindl. 

Epidendrum nutans Sw. 

Epidendrum ramosum Jacq. 

Epidendrum rodriguesii Cogn. 

Epidendrum secundum Jacq. 

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f. 

Habenaria fluminensis Hoehne 

Habenaria petalodes Lindl. 

Leptotes bicolor Lindl. 

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze 

Masdevallia curtipes Barb. Rodr. 

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay 

Miltonia cogniauxiae F. Peeters ex Cogn. & Gooss.  

Octomeria aloefolia Barb. Rodr. 
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Espécies ameaçadas Cites 

Octomeria diaphana Lindl. 

Octomeria juncifolia Barb. Rodr. 

Octomeria linearifolia Barb. Rodr. 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 

Oncidium flexuosum Sims. 

Oncidium longipes Lindl. 

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay 

Pleurothallis bidentula Barb. Rodr. 

Pleurothallis granulosa (Barb. Rodr.) Cogn. 

Pleurothallis hypnicola Lindl. 

Pleurothallis lineolata (Barb. Rodr.) Cogn. 

Pleurothallis microgemma Schltr. ex Hoehne  

Pleurothallis paranapiacabensis Hoehne 

Pleurothallis pubescens Lindl. 

Pleurothallis rubens Lindl. 

Polystachya Hook. 

Prescottia Lindl. 

Prosthechea vespa (Vell.) W.E. Higgins 

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima 

Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) Rauschert 

Stanhopea guttulata Lindl. 

Stelis megantha Barb. Rodr. 

Zootrophion schenckii (Cogn.) Luer 

Apêndice III 

Cedrela fissilis Vell. 

Cedrela odorata L. 

Total                                                                                                   60 
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Quadro 3.2.1-11 - Lista de espécies de uso medicina l registradas na APA de Mangaratiba 

FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR LOCALIDADE 

Amaranthaceae Alternanthera brasiliana 
(L.) Kuntze 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Pfaffia paniculata 
(Mart.) O. Kuntze 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 
Raddi 

Árvore Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Apiaceae Foeniculum vulgare L. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Araceae Colocasia esculenta (L.) 
Schott 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Pistia stratiotes L. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. Árvore Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Asteraceae Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC. 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Baccharis trimera DC. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Bidens pilosa L Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Elephantopus mollis 
Kunth. 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Matricaria chamomilla L. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Vernonia condensata 
Baker 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Vernonia scorpioides 
(Lam.) Pers. 

Subarbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Bignoniaceae Jacaranda jasminoides 
(Thunb.) Sandwith 

Árvore Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Tabebuia heptaphylla 
(Vell.) Toledo 

Árvore Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Caricaceae Carica papaya L. Árvore Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Chenopodiaceae Chenopodium 
ambrosioides L. 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Costaceae Costus spiralis (Jacq.) 
Roscoe var. spiralis 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Crassulaceae Kalanchoe brasiliensis 
Camb. 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Cucurbitaceae Sechium edule (Jacq.) 
Sw. 

Trepadeira Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Euphorbiaceae Chamaesyce prostrata 
(Aiton) Small 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 
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FAMÍLIA ESPÉCIE HÁBITO AUTOR LOCALIDADE 

Lamiaceae Melissa officinalis L. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Mentha × piperita L. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Mentha × villosa Huds. Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Plectranthus barbatus 
Andr. 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Leguminosae Desmodium triflorum 
(L.) DC. 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Malvaceae Gossypium hirsutum L. Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Moraceae Cecropia hololeuca Miq. Árvore Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Sorocea guilleminiana 
Gaudich. 

Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Musaceae Musa sapientum L. Herbácea Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Árvore Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Eugenia uniflora L. Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Piperaceae Piper mollicomum 
Kunth. 

Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Poaceae Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf. 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Rubiaceae Coffea arabica L. Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Rutaceae Citrus aurantium L. Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Citrus medica var. 
limonum L. 

Arbusto Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Solanaceae Solanum capsicoides 
Mill. 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Verbenaceae Aloysia gratissima 
(Gillies & Hook) Tronc. 

Erva Borges & Peixoto, 2009 APA Cairuçu 

Stachytarpheta 
cayennensis (Rich.) 
Vahl 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 

Zingiberaceae Alpinia zerumbet (Pers.) 
Burtt & Smith 

Erva Medeiros et al., 2004 Reserva Rio 
das Pedras 
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Quadro 3.2.2-1 - Espécies de peixes assinaladas par a a baía de Sepetiba e APA de Mangaratiba  

TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

CHONDRICHTHYES   

ELASMOBRANCHII   

Carcharhinidae   

 Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861)  Cação-frango 

 R. lalandii (Valenciennes, 1841)  Cação-frango 

Triakidae   

 Galeorhinus vitaminicus (Buen, 1950)  Bico-doce 

Squatiniformes   

Squatinidae   

 Squatina guggenheim Marini, 1936  Cação anjo 

 S. occulta Vooren & Silva, 1991  

Narcinidae   

 Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)  Treme-treme 

Rhinobatidae   

 Rhinobatus percellens (Wallbaum, 1792)  Viola 

Dasyatidae   

 Dasyaris guttata (Bloch & Schneider, 1801)  Raia 

 D. centoura (Mitchill, 1815)   

Gymnuridae   

 Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)  Raia-manteiga 

Myliobatidae   

 Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815)  Ticonha 

ELOPOMORPHA   

Elopiformes   

Elopidae   

 Elops saurus Linnaeus, 1766  Ubarana 

Anguilliformes   

Muraenidae   

 Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831  Moreia pintada 

Ophichthidae   

 Mirophis punctatus Lütken, 1851  Moreia 

CLUPEOMORPHA   

Clupeiformes   

Clupeidae   

 Opisthonema oglinum (Lessueur, 1818)  Sardinha-bandeira 

 Harengula clupeola (Cuvier, 1829)  Sardinha-cascuda 

 Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1789)  Sardinha 

 Platanichthys platana (Regan, 1917)  

 Pellona harroweri (Fowler, 1917)  
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TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

Engraulididae   

 Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1828)  Manjuba 

 Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)  Manjuba 

 A. brevirostris (Günther, 1868) Manjuba 

 Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829)  Manjuba dentuça 

 Anchoa tricolor (Agassiz, 1829)  Manjuba 

 A. januaria (Steindachner, 1879)  Manjuba 

EUTELEOSTEI   

Ostariophysi   

Siluriformes   

Ariidae   

 Bagre marinus (Mitchill, 1814)  Bagre-bandeira 

 Genidens genidens (Valenciennes, 1859)  Bagre-urutu 

 Sciadeichthys luniscutis (Valenciennes, 1840)  Bagre 

 Cathrops spixii (Agassiz, 1829)  Bagre-amarelo 

 Netuma barba (Lacépède, 1803)  Bagre-branco 

Cyclosquamata   

Aulopiformes   

Synodontidae   

 Synodus foetens (Linnaeus, 1766)  Peixe-lagarto 

Batrachoidiformes   

Batrachoididae   

 Porichthys porosissimus (Valenciennes, 1837)  Mangangá-liso 

Acanthopterygii   

Mugiliformes   

Mugilidae   

 Mugil curema Valenciennes, 1836  Parati 

 M. platanus Günther, 1880  Tainha 

 M. liza Valenciennes, 1836  Tainha 

Atheriniformes   

Atherinidae   

 Xenomelaniris brasiliensis (Quoy & Gaimard, 
1824)  

Peixe-rei 

Beloniformes   

Belonidae   

 Strongylura marina (Wallbaum, 1792)  Agulha 

 S. timucu (Wallbaum, 1792)   Agulha 

Hemiramphidae   

 Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  Agulha-preta 

 Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842)   Agulha 
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TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

Cyprinodontiformes   

Rivulidae   

 Rivulus ocellatus  

Poeciliidae   

 Poecilia vivipara Barrigudinho 

 Phallopthychus januarius Barrigudinho 

Anablepidae   

 Jenynsia multidentata Barrigudinho 

Gasterosteiformes   

Fistulariidae   

 Fistularia petimba Lacépède, 1803  Trombeta 

Syngnathidae   

 Hippocampus sp.  Cavalo-marinho 

 Pseudophalus mindi (Meek & Hildebrand, 1923)  Cachimbo 

 Syngnathus folletii Herald, 1942   Cachimbo 

 S. elucens Poey, 1867   Cachimbo 

 Oostethus lineatus (Kaup, 1856)   Cachimbo 

Scorpaeniforme   

Dactylopteridae   

 Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)  Coió 

Scorpaenidae   

 Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928  Mangangá 

 S. plumieri Bloch, 1789  Mangangá 

Triglidae   

 Prionotus punctatus (Bloch, 1797)  Cabrinha 

Perciformes   

Centropomidae   

 Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)  Robalo 

 C. parallelus Poey, 1860 Robalo 

Serranidae   

 Diplectrum formosum (Liinaeus, 1766)  Michole 

 D. radiale (Quoy & Gaimard, 1824)  Michole 

Serranus phoebe Poey, 
1851 

  

 Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828)  Cherne 

Priacanthidae   

 Priacanthus arenatus Cuvier, 1829  Olho-de-cão 

Pomatomidae   

 Pomatamus saltator (Linnaeus, 1766)  Enchova 
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TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

Carangidae   

 Caranx crysos (Mitchill, 1815)  Xerelete 

 C. hippos (Linnaeus, 1758)  Xaréu 

 C. latus Agassiz, 1831  Xerelete 

 Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)  Palombeta 

 Oligoplites palometa (Cuvier, 1833)  Guaivira 

 O. saliens (Bloch, 1793) Guaivira 

 O. saurus (Bloch & Schneider, 1801)  Guaivira 

 Selene sp.  Galo 

 Selene setapinnis (Mitchill, 1815)  Peixe-galo 

 S. vomer (Linnaeus, 1758)  Peixe-galo-de-penacho 

 Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)  Pampo 

 T. falcatus (Linnaeus, 1758) Pampo 

 Uraspis secunda (Poey, 1860)  Cara-de-gato 

Lutjanidae   

 Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)  Ariacó 

Gerreidae   

 Gerres aprion Cuvier, 1829  Carapicu 

 G. lefroyi (Goode, 1874)  Carapicu 

 G. melanopterus (Bleeker, 1863)  Carapicu 

 G. gula (Cuvier, 1839) Carapicu 

 Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)  Carapeba 

 D. richii (Cuvier, 1830)  Carapeba 

Pomadasyidae   

 Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868) Cocoroca 

 P. ramosus (Poey, 1860)  Cocoroca 

Haemulidae   

 Boridia grossidens (Cuvier, 1830)  Cocoroca 

 
Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 

1822)  
Cocoroca 

 Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)  Cocoroca 

 Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791)  Sargo 

 Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)  Roncador 

Sparidae   

 Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)  Sargo-de-dente 

 Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830)  Marimbá 

Sciaenidae   

 Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)  Papa-terra 

 Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919)  

 
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 

1925  
Canopá 

 Odontoscion dentex (Cuvier, 1830)  
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TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

 Paralonchurus brasiliensis (Steincahner, 1875)  Maria-luisa 

 Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)  Corvina 

 Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)  Pescada-branca 

 C. gatucupa (sin. striatus)  Maria-mole 

 C.microlepidotus (Cuvier, 1830)  Pescada 

 Stellifer stelifer (Bloch, 1790)  

 S. rastifer (Jordan, 1889)  

 C. acoupa (Lacépède, 1802)  Pescada-amarela 

 C. jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883)  Goete 

Mullidae   

 Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1935  Trilha 

 Upeneus parvus (Poey, 1853)  

Ephippidae   

 Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)  Enxada 

Pomacentridae   

 Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)  Sargentinho 

Sphyraenidae   

 Sphyraena sp.  Barracuda 

 S. guachancho Cuvier, 1829  Barracuda 

 S. sphyraena (Linnaeus, 1758)  Barracuda 

 S. tome Fowler, 1903  Barracuda 

Gobiesocidae   

 Gobiesox strumosus Cope, 1870  

Trichiuridae   

 Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758)  Espada 

Stromateidae   

 Peprilus paru (Linnaeus, 1758)  Gordinho 

Eleotrididae   

 Dormitator maculatus (Bloch, 1790)  Moreia-preta 

 Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)  Moreia 

Gobiidae   

 Awaous tajasica (Lichstein, 1822)  Peixe-flor 

 Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)  Maria-da-toca 

 Microgobius meeki Everman & Marsh, 1902  

 Evorthodus lyricus (Girard, 1858)  

 
Gobionellus boleosoma (Jordan & Gilbert, 

1882) 
 

 G. stigmaticus (Poey, 1881)  

 G. oceanicus (Pallas, 1770)  Língua-de-fogo 
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TÁXON  ESPÉCIES NOME VULGAR  

Pleuronectiformes   

Bothidae   

 Bothus ocellatus (Agassiz, 1829)  Linguado 

Paralichthyidae   

 Paralichthys obignyana Valenciennes, 1840  Linguado 

 P. triocellatus Ribeiro, 1903  Linguado 

 P. bicyclophorus (Ribeiro, 1903)  Linguado 

 Syacium papillosum Linnaeus, 1758  Linguado 

 Citharichthys sp.  Linguado 

 C. spilopterus Gunther, 1862  Linguado 

 C. cornutus (Günther, 1880) Linguado 

 Etropus longimanus Norman, 1933  Linguado 

Achiridae   

 Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)  Sola 

 Trinectes microphthamus (Chabanaud, 1928)  Sola 

Cynoglossidae   

 Symphurus plagusia (Bloch & Scneider, 1801)  Língua-de-mulata 

 S. symphurus (Quoy & Gaimard, 1824)  Língua-de-mulata 

Tetraodontiformes   

Balistidae   

 Balistes capriscus Gmeli, 1788  Cangulo 

Monacanthidae   

 Stephanolepis hispidus (Linaneus, 1766)  Gatilho 

 Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)  Gatilho 

Tetraodontidae   

 Lagocephalus laevigatus Linnaeus, 1766  Baiacu-arara 

 Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)  Baiacu 

 S. spengleri (Bloch, 1785)  Baiacu 

 S. greeleyi Gilbert, 1900  Baiacu 

Diodontidae   

 Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)  Baiacu-espinho 

Adaptado de RIMA CSA, Ecologus (2005) 
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Quadro 3.2.2-2 - Espécies de anuros com ocorrência na APA de Mangaratiba e outras UCs adjacentes 

Táxon 
RPPN 

Rio das 
Pedras 

PEC Estação 
Bananal 

Represa 
Ribeirão 
das Lajes 

IUCN 
Endêmica 
do Estado 

do RJ 

Hemiphractidae             

Flectonotus goeldii X    LC  

Flectonotus ohausii X       LC   

Gastrotheca albolineata X    LC  

Bracycephalidea             

Brachycephalus didactylus X    LC X 

Brachycephalus ephippium X   X   LC   

Ischnocnema parva X  X X LC  

Ischnocnema guentheri  X X X       

Ischnocnema nasuta  X    LC  

Bufonidae              

Rhinella ornata  X X  X LC  

Rhinella icterica    X     LC   

Bufo ictericus    X  LC  

Dendrophryniscus brevipollicatus  X       LC   

Centrolenidae        

Vitreorana uranoscopum X       LC   

Hylodidae       

Hylodes asper X       LC   

Hylodes lateristrigatus   X  LC  

Hylodes phyllodes X       LC   

Cycloramphidae       

Cycloramphus eleutherodactylus    X X   DD   

Proceratophrys appendiculata X    LC  

Proceratophrys boiei     X   LC   

Proceratophrys melanopogon   X  LC  

Thoropa miliaris X X   X LC   

Hylidae       

Aplastodiscus arildae X     X LC   

Aplastodiscus eugenioi X X   NT  

Aplastodiscus leucopygius       X LC   

Bokermannohyla cf. circumdata X   X LC  

Dendropsophus anceps X     X LC   

Dendropsophus bipunctatus X    LC  

Dendropsophus decipiens X       LC   

Dendropsophus elegans X X  X LC  
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Táxon 
RPPN 

Rio das 
Pedras 

PEC Estação 
Bananal  

Represa 
Ribeirão 
das Lajes 

IUCN 
Endêmica 
do Estado 

do RJ 

Dendropsophus giesleri X       LC   

Dendropsophus minutus X X  X LC  

Dendropsophus microps       X LC   

Dendropsophus seniculus X    LC  

Hypsiboas Albomarginatus X     X LC   

Hypsiboas faber X X  X LC  

Hypsiboas semilineatus X X     LC   

Hypsiboas polytaenius     X LC  

Hypsiboas pardalis       X LC   

Scinax angrensis X    LC  

Scinax argyreornatus X     X LC   

Scinax fuscovarius X    LC  

Scinax hayii X   X   LC   

Scinax similis    X LC  

Scinax alter    X     LC   

Scinax humilis   X   LC X 

Scinax trapicheiroi    X     NT   

Scinax x-signatus   X   LC  

Scinax perpusillus X   X   LC   

Trachycephalus mesophaeus X X   LC  

Phyllomedusinae             

Phasmahyla aff. Guttata X    LC  

Phasmahyla cruzi    X         

Phyllomedusa burmeisteri X    LC  

Leptodactylidae             

Leptodactylus marmoratus X X  X LC  

Leptodactylus ocellatus X X   X LC   

Leptodactylus latrans   X     

Leptodactylus spixi X X     LC   

Leptodactylus mystacinus   X  LC  

Leptodactylus furnarius     X   LC   

Leptodactylus fuscus    X LC  

Paratelmatobius gaigeae     X   DD   

Microhylidae       

Chiasmocleis carvalhoi X       EN    

Myersiella microps   X  LC  

Chiasmocleis leucosticta     X   LC   
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Táxon 
RPPN 

Rio das 
Pedras 

PEC Estação 
Bananal 

Represa 
Ribeirão 
das Lajes 

IUCN 
Endêmica 
do Estado 

do RJ 

Leiuperidae       

Physalaemus signifer    X   X LC   

Physalaemus olfersii    X  LC  

Physalaemus maculiventris     X   LC   

Craugastoridae       

Haddadus binotatus  X X X   LC   

Strabomantidae       

Holoaden luederwaldti     X   DD   
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Quadro 3.2.2-3 - Espécies de lagartos encontrados n a área da APAMAN 

Táxon Hábito 

Teiidae  

Ameiva ameiva Terrícola 

Ameivula littoralis Terrícola 

Tupinambis merianae Terrícola 

Scincidae  

Mabuya agilis Terrícola - Bromelícola 

Mabuya macrorhyncha Terrícola - Bromelícola 

Gekkonidae  

Hemidactylus mabouia Terrícola - Bromelícola 

Gymnodactylus darwinii Terrícola - Bromelícola 

Leiosauridae  

Enyalius brasiliensis Arborícola 

Polychrotidae  

Anolis cf. fuscoauratus Arborícola 

Tropiduridae  

Liolaemus lutzae Terrícola 

Tropidurus torquatus Terrícola 

Gymnophthalmidae  

Ecpleopus gaudichaudii Semifossorial 

Gymnodactylus darwinii Arborícola 
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Quadro 3.2.2-4 - Espécies de serpentes com potencia l ocorrência na APAMAN 

Táxon Status 

Viperidae   

Bothrops jararaca  

Bothrops jararacussu    

Bothropoides neuwiedi  

Crotalus durissus terrificus (Laurenti, 1768)   

Rhinocerophis fonsecai  

Rhinocerophis itapetiningae   

Elapidae  

Micrurus corallinus   

Micrurus decoratus  

Colubridae   

Chironius exoletus  

Chironius bicarinatus   

Dipsadidae / Dipsadinae / Dipsadini  

Atractus pantostictus   

Atractus serranus  

Atractus trihedrurus   

Atractus zebrinus  

Dipsas alternans   

Sibynomorphus neuwiedi  

Dipsadidae / Xenodontinae / Echinantherini   

Echinanthera amoena  

Echinanthera cephalostriata   

Echinanthera cyanopleura  

Echinanthera melanostigma   

Echinanthera undulata  

Taeniophallus affinis   

Taeniophallus bilineatus  

Taeniophallus persimilis   

Dipsadidae / Xenodontinae / Elapomorphini  

Elapomorphus quinquelineatus   

Dipsadidae / Xenodontinae / Philodryadini  

Philodryas aestiva   

Philodryas patagoniensis  

Dipsadidae / Xenodontinae / Pseudoboini   

Mussurana montana  

Oxyrhopus clathratus   
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Táxon Status 

Oxyrhopus guibei  

Pseudoboa serrana   

Siphlophis longicaudatus  

Dipsadidae / Xenodontinae / Tachymenini   

Gomesophis brasiliensis  

Tomodon dorsatus   

Dipsadidae / Xenodontinae / Tropidodryadini  

Tropidodryas striaticeps   

Dipsadidae / Xenodontinae / Xenodontini  

Liophis atraventer VU - IUCN 

Liophis brachyurus  

Liophis flavifrenatus   

Liophis j. jaegeri  

Xenodon neuwiedii   

Dipsadidae / Xenodontinae / incertae sedis  

Cercophis auratus   

Sordellina punctata  

 

  



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3.2. 2 - 13/26

Quadro 3.2.2-5 - Espécies de aves com potencial oco rrência na área de inserção  
da APAMAN e seu entorno 

Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Tinamidae       

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)  Macuco X NT  EP 

Cracidae       

Penelope superciliaris Jacupemba  LC   

Penelope obscura Jacuaçu   LC   

Aburria jacutinga Jacutinga  EN   

Odontophoridae       

Odontophorus capueira (Spix, 1825) Uru  LC   

Sulidae       

Sula leucogaster (Boddaert, 1783)  Atobá-marrom     

Fregatidae       

Fregata magnificens Mathews, 1914      

Ardeidae       

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)   LC   

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Savacu   LC   

Butorides striatus (Linnaeus, 1758) Socozinho  LC   

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Garça-vaqueira   LC   

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Garça-moura  LC   

Ardea alba Linnaeus, 1758 Garça-branca-grande   LC   

Egretta thula (Molina, 1782)   LC   

Casmerodius albus Garça-branca-grande   LC   

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho  LC   

Threskiornithidae       

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Curicaca  LC   

Platalea ajaja Linnaeus, 1758    LC   

Cathartidae      

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Urubu-de-cabeça-
vermelha   LC   

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeça-
preta  LC   

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-
amarela   LC   

Pandionidae      

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)    LC   

Accipitridae      

Harpagus diodon (Temminck, 1823) Gavião-bombachinha   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) Gavião-bombachinha-
grande  LC   

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 
1817) 

 
  LC   

Amadonastur lacernulatus Gavião-pombo-
pequeno X VU   

Leucopternis polionotus (Kaup, 1847) Gavião-pombo-
grande X NT   

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)   LC   

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816    LC   

Buteo nitidus (Latham, 1790)   LC   

Buteo brachyurus Vieillot, 1816    LC   

Buteo magnirostris   LC   

Leucopternis lacernulata (Temminck, 
1827) 

Gavião-pomba 
  VU Ameaçada VU 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) Gavião-pega-macaco  LC   

Falconidae       

Caracara plancus (Miller, 1777) Carcará  LC   

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Carrapateiro   LC   

Falco femoralis Temminck, 1822 Falcão-de-coleira  LC   

Rallidae       

Aramides cajanea (Statius Muller, 
1776) 

Saracura-três-potes 
 LC   

Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847) Saracura-lisa   LC   

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776) Sanã-castanha  LC   

Charadriidae       

Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero  LC   

Pluvialis dominica (Statius Muller, 
1776) 

 
  LC   

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)   LC   

Scolopacidae       

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)   LC   

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) Maçarico-pintado   LC   

Jacanidae      

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã   LC   

Laridae      

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823        

Sternidae      

Sterna hirundinacea Lesson, 1831        
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Sterna eurygnatha      

Columbidae      

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha-roxa   LC   

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)   LC   

Columba picazuro    LC   

Patagioenas cayennensis 
(Bonnaterre,1792) 

Pomba-galega 
 LC   

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) Pomba-amargosa   LC   

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855   LC   

Leptotila rufaxilla (Richard & 
Bernard,1792) 

Juriti-gemedeira 
  LC   

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) Pariri  LC   

Psittacidae       

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) Tiriba-de-testa-
vermelha X LC   

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) Tuim   LC   

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) Periquito-rico X LC   

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) Cuiú-cuiú X LC   

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) Maitaca-verde  LC   

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 
1890) 

Papagaio-chauá 
X EN Ameaçada VU 

Amazona farinosa (Boddaert, 1783) Papagaio-moleiro  LC  VU 

Primolius maracana Maracanã-verdadeira   NT   

Cuculidae      

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Alma-de-gato   LC   

Coccyzus americanus (Linnaeus, 
1758) 

Papa-lagarta-de-asa-
vermelha  LC   

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Anu-preto   LC   

Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco  LC   

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Saci   LC   

Tytonidae      

Tyto alba (Scopoli, 1769) Coruja-da-igreja   LC   

Strigidae      

Megascops  choliba (Vieillot, 1817) Corujinha-do-mato   LC   

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) Caburé  LC   

Pulsatrix koeniswaldiana Murucututu-de-
barriga-amarela   LC   

Athene cunicularia (Molina, 1782) Coruja-buraqueira  LC   



 Plano de Manejo da APA de Mangaratiba  

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3.2. 2 - 16/26

Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Nyctibiidae       

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Mãe-da-lua  LC   

Caprimulgidae       

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 
1789) 

Tuju 
 LC   

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) Bacurau   LC   

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) Bacurau-tesoura  LC   

Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) Bacurau-tesoura-
gigante x LC   

Apodidae      

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) Taperuçu-de-coleira-
branca   LC   

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 Andorinhão-de-sobre-
cinzento  LC   

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 Andorinhão-do-
temporal   LC   

Trochilidae      

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)    LC   

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) Rabo-branco-de-
garganta-rajada X LC   

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) Beija-flor-tesoura   LC   

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) Beija-flor-preto X LC   

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) Beija-flor-de-orelha-
violeta   LC   

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 
1817) 

 
 LC   

Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) Topetinho-vermelho   LC   

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Besourinho-de-bico-
vermelho  LC   

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) Beija-flor-de-fronte-
violeta X LC   

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)   LC   

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) Beija-flor-de-banda-
branca   LC   

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) Beija-flor-de-
garganta-verde  LC   

Ramphodon naevius (Dumont, 1818) Beija-flor-rajado X NT   

Hylocharis cyanus Beija-flor-roxo  LC   

Phaethornis pretrei Beija-flor-rabo-
branco-canelado  LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Trogonidae      

Trogon rufus Gmelin, 1788 Surucuá-de-barriga-
amarela   LC   

Trogon surrucura   LC   

Trogon viridis Linnaeus, 1766 Surucuá-grande-de-
barriga-amarela   LC   

Alcedinidae      

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) Martim-pescador-
grande   LC   

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) Martim-pescador-
verde  LC   

Chloroceryle americana (Gmelin, 
1788) 

Martim-pescador-
pequeno   LC   

Momotidae      

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 
1818) 

Juruva-verde 
X LC   

Ramphastidae      

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 
1823 

Tucano-de-bico-preto 
  LC   

Pteroglossus bailloni Araçai-banana  NT   

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 
1823) 

Araçai-poca 
X LC   

Picidae      

Picumnus cirratus Temminck, 1825 Pica-pau-anão-
barrado   LC   

Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) Picapauzino-de-testa-
pintada X LC   

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) Picapauzinho-verde-
carijó X LC   

Campephilus robustus  (Lichtenstein, 
1818) 

Pica-pau-rei 
 LC   

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) Benedito-de-testa-
amarela X LC   

Colaptes melanochloros (Gmelin, 
1788) 

Pica-pau-verde-do-
barrado  LC   

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)       

Thamnophilidae      

Batara cinerea (Vieillot, 1819) Matracão   LC   

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 
1823) 

Borralhara 
X LC   

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 
1823) 

Choquinha-de-peito-
listrado X NT   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Dysithamnus mentalis (Temminck, 
1823) 

Choquinha-lisa 
 LC   

Myrmotherula gularis (Spix, 1825) Choquinha-de-
garganta-pintada X LC   

Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 
1835) 

Choquinha-cinzenta 
X NT   

Herpsilochmus rufimarginatus 
(Temminck,1822) 

Chorosinho-de-asa-
vermelha   LC   

Drymophila ferruginea (Temminck, 
1822) 

 
X LC   

Drymophila squamata (Lichtenstein, 
1823) 

 
X LC   

Terenura maculata (Wied, 1831) Zidedê X LC   

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) Papa-taoca-do-sul   LC   

Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868 Papa-formiga-de-
grota X LC   

Conopophagidae       

Conopophaga lineata (Wied-Neuwied, 
1831) 

Chupa-dente 
X LC   

Conopophaga melanops (Vieillot, 
1818) 

Cuspidor-de-máscara-
preta X LC   

Grallariidae      

Grallaria varia (Boddaert, 1783) Tovacuçu   LC   

Formicariidae      

Chamaeza campanisona 
(Lichtenstein,1823) 

Tovaca-campainha 
  LC   

Scleruridae      

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) Vira-folha   LC   

Dendrocolaptidae      

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 
1820) 

Arapaçu-liso 
X    

Xiphocolaptes albicollis  (Vieillot, 1818) Arapaçu-de-garganta-
branca  LC   

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 
1818) 

 
  LC   

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) Arapaçu-rajado X LC   

Furnariidae       

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) João-de-barro  LC   

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 Pichororé X LC   

Synallaxis spixi Sclater, 1856 João-teneném  LC   

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)  X LC   

Automolus leucophthalmus (Wied-   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Neuwied, 1821) 

Philydor lichtensteini Cabanis & 
Heine,1859 

Limpa-folha-ocráceo 
X LC   

Philydor atricapillus (Wied, 1821) Limpa-folha-coroado X LC   

Philydor rufum (Vieillot, 1818) Limpa-folha-de-testa-
baia   LC   

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & 
Selby, 1830) 

Trepador-sobrancelha 
X LC   

Lochmias nematura (Lichtenstein, 
1823) 

João-porca 
  LC   

Tyrannidae      

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 Abre-asa-de-cabeça-
cinza X LC   

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 
1846 

Cabeçudo 
 LC   

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 
1766) 

 
  LC   

Todirostrum poliocephalum Teque-teque X LC   

Phyllomyias burmeisteri Cabanis & 
Heine, 1859 

Piolhinho-chiador 
  LC   

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 
1822) 

Piolhinho 
 LC   

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Guaracava-de-
barriga-amarela   LC   

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) Tuque  LC   

Elaenia obscura (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

Tucão 
  LC   

Camptostoma obsoletum (Temminck, 
1824) 

Risadinha 
 LC   

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 Patinho   LC   

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 
1776) 

Filipe 
 LC   

Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) Assanhadinho   LC   

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) Gibão-de-couro  LC   

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) Enferrujado   LC   

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) Guaracavuçu  LC   

Contopus cinereus (Spix, 1825) Papa-moscas-
cinzento   LC   

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 
1783) 

Príncipe 
 LC   

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) Maria-preta-de-
garganta-vermelha X LC   

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) Suiriri-pequeno  LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) Lavadeira-mascarada   LC   

Colonia colonus (Vieillot, 1818) Viuvinha  LC   

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Suiriri-cavaleiro   LC   

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) Bem-te-vi-pirata  LC   

Myiozetetes similis (Spix, 1825) Bentevizinho-de-
penacho-vermelho   LC   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Bem-te-vi  LC   

Myiodynastes maculatus (Statius 
Muller, 1776) 

Bem-te-vi-rajado 
  LC   

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 
1766) 

Neinei 
 LC   

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) Peitica   LC   

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Suiriri  LC   

Tyrannus savana Vieillot, 1808 Tesourinha   LC   

Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 
1823) 

Vissiá 
 LC   

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) Gritador   LC   

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 
1859 

Irré 
 LC   

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) Maria-cavaleira   LC   

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 
1825) 

Bico-chato-de-orelha-
preta  LC   

Ramphotrigon megacephalum 
(Swainson, 1835) 

Maria-cabeçuda 
  LC   

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 
1846) 

Papa-moscas-estrela 
 VU   

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) Olho-falso   LC   

Attila rufus (Vieillot, 1819) Capitão-de-saíra X LC   

Cotingidae       

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) Araponga  VU   

Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) Tropeiro-da-serra X NT   

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) Pavó  LC   

Tijuca atra Saudade X NT   

Tijuca condita Saudade-de-asa-
cinza X VU Ameaçada  

Pipridae       

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 
1793) 

Tangará 
X LC   

Manacus manacus Rendeira   LC   

Tityridae      

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 Araponga-do-campo   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 
1838) 

Flautim 
X LC   

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) Anambé-branco-de-
rabo-preto   LC   

Pachyramphus castaneus (Jardine & 
Selby, 1827) 

Caneleiro 
 LC   

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) 

Caneleiro-preto 
  LC   

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 
1823) 

Caneleiro-de-chapéu-
preto  LC   

Vireonidae       

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari  LC   

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) Juruviara   LC   

Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 Vite-vite  LC   

Hirundinidae       

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 
1817) 

Andorinha-pequena-
de-casa  LC   

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) Andorinha-serradora   LC   

Progne tapera (Vieillot, 1817) Andorinha-do-campo  LC   

Progne chalybea (Gmelin, 1789) Andorinha-doméstica-
grande   LC   

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) Andorinha-de-dorso-
acanelado  LC   

Troglodytidae       

Troglodytes musculus Naumann, 1823 Corruíra     

Troglodytes aedon Vieillot, 1809    LC   

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819)   LC   

Turdidae      

Turdus flavipes Vieillot, 1818 Sabiá-una X LC   

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 Sabiá-laranjeira  LC   

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Sabiá-barranco   LC   

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 Sabiá-poca  LC   

Turdus albicollis Vieillot, 1818 Sabiá-coleira   LC   

Mimidae      

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Sabiá-do-campo   LC   

Coerebidae      

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) Cambacica   LC   

Thraupidae      

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) Tietinga   LC   

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) Saíra-do-chapéu-preto  LC   
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Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

Saí-canário 
  LC   

Lanio melanops (Vieillot, 1818) Tiê-de-topete X LC   

lanio cristatus (Linnaeus, 1766) Tiê-galo   LC   

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) Tiê-preto  LC   

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 
1766) 

 
  LC   

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) Sanhaçu-cinzento  LC   

Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817) Sanhaçu-de-encontro-
azul X NT   

Tangara ornata (Sparrman, 1789) Sanhaçu-de-encontro-
amarelo X LC   

Thraupis palmarum (Wied, 1823) Sanhaçu-do-coqueiro   LC   

Euphonia pectoralis (Latham, 1802) Ferro-velho  LC   

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Saíra-viúva   LC   

Tangara cyanocephala (Statius Muller, 
1776) 

Saíra-militar 
X LC   

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) Saíra-amarela   LC   

Tangara seledon (Müller, 1776) Saíra-sete-cores X LC   

Tangara peruviana (Desmarest, 1806) Saíra-sapucaia X VU   

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) Saí-azul  LC   

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) Saíra-ferrugem X LC   

Emberizidae      

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 
1776) 

Tico-tico 
  LC   

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 Cigarra-bambu X LC   

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Canário-da-terra-
verdadeiro   LC   

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu  LC   

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) Pixoxó X VU Ameaçada EP 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) Coleiro-do-brejo  LC  EP 

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) Bigodinho   LC   

Sporophila falcirostris (Temminck, 
1820) 

Cigarra-verdadeira 
 VU Ameaçada EP 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 
1823) 

Coleirinho 
  LC   

Cardinalidae      

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) Pimentão   LC   

Saltatricola atricollis Bico-de-pimenta  LC   

Saltator similis d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

Trinca-ferro-
verdadeiro   LC   
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Parulidae      

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) Mariquita   LC   

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 
1789) 

Pia-cobra 
 LC   

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) Pula-pula   LC   

Icteridae      

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) Guaxe   LC   

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Vira-bosta  LC   

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 
1850) 

Polícia-inglesa-do-sul 
  LC   

Fringillidae      

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) Fim-fim   LC   

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) Gaturamo-verdadeiro  LC   

Estrildidae       

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) Bico-de-lacre  LC   

Passeridae       

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Pardal  LC   
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Quadro 3.2.2-6 Lista preliminar das espécies de mam íferos com potencial  
ocorrência na APAMAN 

Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Didelphimorphia    

Didelphidae    

Chironectes minimus (Zimmerman, 1780) Cuíca d'água   

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) Gambá-de-orelha-
preta 

x  

Marmosops incanus (Lund, 1840)  Cuíca-pequena x  

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) Cuíca-marrom   

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)  Catita x  

Philander frenatus (Olfers, 1818)  Cuica-cinza x  

Cingulata    

Dasypodidae    

Bradypus variegatus Schinz, 1825 Preguiça   

Euphractus sexcinctus Tatu-peba ou tatu-
peludo 

  

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu-galinha   

Pilosa    

Myrmecophagidae    

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)  Tamanduá-mirim   

Carnivora    

Canidae    

Canis lupus Linnaeus, 1758  Cachorro-doméstico   

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  Lobinho   

Felidae    

Leopardus pardalis mitis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica  VU (MMA) 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) Gato-do-mato-
pequeno 

 VU (MMA) 

VU (IUCN) 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) Gato-maracajá  VU (MMA) 

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1803) 

Gato-mourisco   

Primates    

Pitheciidae    

Callicebus nigrifrons   NT (IUCN) 

Atelidae    

Alouatta guariba (Humboldt, 1812) Bugio x EN (MMA) 

Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) Macaco-prego   

Cebidae    

Callithrix aurita (É. Geoffroy in Humboldt, 
1812) 

Sagui-da-serra-
escuro 

 VU (MMA), 
VU (IUCN) 
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Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)  Sagui-de-tufos-
brancos 

  

Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)     

Mustelidae    

Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara   

Lontra longicaudis Lontra   

Procyonidae    

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati   

Potos flavus (Schreber, 1774) Jupará   

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 
1798) 

Mão-pelada   

Perissodactyla    

Tapiridae    

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Anta  VU (MMA), 
EN (RJ) 

Artiodactyla    

Cervidae    

Mazama gouzoubira    

Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado-mateiro  EN (RJ) 

Tayassuidae    

Tayassu pecari (Link, 1795)   EN (RJ) 

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Cateto  VU (RJ) 

Rodentia    

Sciuridae    

Sciurus aestuans Linnaeus, 1766  Caxinguelê   

Guerlinguetus ingrami (Linnaeus, 1766)    

Cricetidae    

Abrawayaomys ruschii  Cunha & Cruz, 1979 Rato-do-mato X EN (IUCN), 

Akodon cursor (Winge, 1887) Rato-bolinha   

Euryoryzomys russatus Wagner, 1848    

Hylaeamys laticeps (Lund, 1840)     

Nectomys squamipes (Brants,1827)  Rato-d água   

Oxymycterus dasytrichus (Schinz,1821)    

Oryzomys russatus (Wagner, 1848) Rato-do-arroz   

Erethizontidae    

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Ouriço caixeiro   

Sphiggurus brasiliensis Tapeti   

Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) Ouriço   

Dasyproctidae    

Dasyprocta agouti (Lack-Ximenes, 1999) Cotia   
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Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758) Cotia X  

Echimyidae    

Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845) Rato-de-bambu X VU(RJ) 

Trinomys dimidiatus (Günter, 1877)  Rato-de-espinho   

Caviidae    

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara   

Cuniculidae    

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca  VU (RJ) 

Lagomorpha    

Leporidae    

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  Tapiti ou lebre 
brasileira 

  



Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3.3.1 - Fatores históricos 





Plano de Manejo da APA de Mangaratiba 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3.3.1 - 1/3

Quadro 3.3.1-1 - Bens tombados pelo Inepac/RJ 

Município  Nome do bem  Localização  Processo  Tombamento 
provisório  

Tombamento 
definitivo  

Mangaratiba Bebedouro da Barreira 
Estrada de São João 
de Marcos 

E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição  

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 produção cafeeira, a introdução das estradas de ferro e o enchimento da 
barragem do Salto, a estrada foi abandonada e o bebedouro perdeu sua função original. Hoje ele evoca o passado da região. 

 

Município  Nome do bem  Localização  Processo  
Tombamento 

provisório  
Tombamento 

definitivo  

Mangaratiba Chafariz 
Esquina da Rua Coronel 
Moreira da Silva 

E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição  

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.  

 

Município  Nome do bem  Localização  Processo  
Tombamento 

provisório  
Tombamento 

definitivo  

Mangaratiba 
Igreja Nossa Senhora 

de Santana 
Itacuruçá E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição  

Levantada antes de 1698 pelos jesuítas, como capela, em 1846 foi elevada 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. 
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Município  Nome do bem  Localização  Processo  
Tombamento 

provisório  
Tombamento 

definitivo  

Mangaratiba 
Ruínas de antigas 

edificações no Saco de 
Cima 

Às margens da estrada 
São João Marcos, 
antiga Estrada Imperial 

E-03/33.718/78 15.12.1978 16.04.1979 

Descrição  

O Saco de Mangaratiba, desde 1830, constituiu-se em local privilegiado para o escoamento de mercadorias vindas pela Estrada Imperial (atual RJ-149). A 
documentação da época indica 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 localizam-se as 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. 

 

Município  Nome do bem  Localização  Processo  
Tombamento 

provisório  
Tombamento 

definitivo  

Angra dos Reis, Rio 
Claro e Mangaratiba 

Serra do Mar / Mata 
Atlântica 

Englobando no Estado 
do Rio de Janeiro o 
território de 38 
municípios 

E-18/000.172/91 06.03.1991 
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Quadro 3.3.1-2: Sítios arqueológicos tombados pelo Iphan 

Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária 

RJ - Mangaratiba 

Sambaqui do Sahy  

Sítio Arqueológico da Sapioera Evidências de vestígios arqueológicos em subsuperfície (cacos cerâmicos e 
lasacas de quartzo entre 25 e 30 cm de profundidade) 

Sítio Casa Sahy  

Sítio Cerâmico Sahy  

Sítio NeoBrasileiroSahy  

Sítio Ruína do Sahy I  

Sítio Ruína do Sahy II  

Sítio Ruína do Sahy III  

Solar Barão do Sahy 
Prédio do século XIX - típica arquitetura civil urbana da época. Era a antiga 

residência ou casa de comércio do Barão de Sahy (Luís Fernando Monteiro), 
um dos maiores comerciantes locais e do Brasil 

Toca do Pinheiro 
Pequeno abrigo rochoso com 5 m (NS) por 1,5 (L), distando 500 m da estrada 

e a 30 m de altura sobre o nível do mar 
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