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Apresentação 

 

Este documento apresenta o Módulo 3 do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Estadual de Macaé de Cima. O documento é composto pela caracterização da paisagem no 

que diz respeito aos fatores abióticos (meio físico), os bióticos (flora e fauna) e a descrição 

do uso e ocupação do solo e dos aspectos socioeconômicos. 

Apresenta, ainda, os Aspectos Institucionais e a Declaração de Significância da UC. 
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3 Análise da UC 

3.1 Caracterização da paisagem - Fatores Abióticos 

3.1.1 Meio Físico 

A APA de Macaé de Cima está localizada na Serra do Mar, que cruza o estado do Rio de 
Janeiro em toda sua borda atlântica, recebendo nomes locais desde a Serra da Bocaina, no 
sul do estado, à Serra do Desengano, já em direção ao estado do Espírito Santo. No trecho 
denominado de Serra dos Órgãos, a Serra do Mar atinge suas maiores altitudes, com seus 
pontos culminantes, como a Pedra do Sino, em Teresópolis (PARNASO), os Três Picos, em 
Friburgo (PETP) e a Pedra de São Caetano, na Serra de Macaé (FIGURA 3.1). A 
imponência deste relevo deve-se a processos geológicos e geomorfológicos que ocorrem e 
remontam a tempos longínquos em escala de centenas de milhões de anos, que serão 
apresentados neste documento. 

 

 

FIGURA 3.1 Localização da APA Estadual Macaé de Cima em relação ao relevo do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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3.1.1.1 Clima e Condições Meteorológicas 

3.1.1.1.1 Aspectos Metodológicos 

O Diagnóstico das características climáticas da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual 
de Macaé de Cima tem como base os dados secundários dos parâmetros meteorológicos 
(precipitação, temperatura, umidade relativa e balanço hídrico) disponibilizados pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), bem como bibliografia específica, sobre o assunto. 

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) convencionou uma norma para a 
caracterização do clima de uma localidade e devem ser utilizados dados consecutivos de 
um período de 30 anos. Para isso foram estabelecidos os períodos de 1931-1960; 1961-
1990; 1991-2021 e assim por diante. Este padrão de dados é chamado de “Normas 
Climatológicas” (INEA, 2009). 

Para melhor se analisar as características climáticas da região onde se insere a APA são 
descritas as Normais Climatológicas (temperatura, umidade, precipitação) extraídas da 
Estação Meteorológica Convencional de Nova Friburgo, além da dinâmica atmosférica local. 
Dados de direção e velocidade dos ventos não foram incluídos neste relatório, pois, estes 
dados não estão disponíveis para a estação analisada. 

 

3.1.1.1.2 Dinâmica Atmosférica na Área de Estudo 

A circulação geral da atmosfera é um fator determinante no clima de uma localidade. Os 
fenômenos atmosféricos atuantes na região da APA de Macaé de Cima são, em geral, os 
mesmos que atingem o estado do Rio de Janeiro como um todo: 

 as Linhas de Instabilidades Tropicais (LIT) que são depressões barométricas, na forma 
de linhas organizadas em pequenas dorsais, associadas aos sistemas de alta pressão 
originários do interior do continente, que são muito frequentes durante o verão e raras 
durante o inverno; 

 a Massa Tropical Atlântica (MTA) que também influencia diretamente a região e fornece 
ainda mais umidade e calor no período de verão, cujas correntes de Leste e Sudeste 
trazem maior expressão às características de clima tropical da região; e 

 a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que se caracteriza como uma faixa de 
nebulosidade, carregada de umidade, vinda da região Noroeste da Amazônia em direção 
ao Atlântico Sul, acarretando fortes chuvas em todo o estado do Rio, principalmente no 
período de verão. 

 

3.1.1.1.3 Caracterização Climática da APA 

A classificação climática de Nimer (1979), baseada na distribuição da precipitação e da 
temperatura durante o ano, caracteriza o clima do estado do Rio de janeiro como úmido, 
com um a três meses secos, sendo Tropical Brasil central. Este tipo climático é 
caracterizado por verões quentes e chuvosos, e invernos amenos e secos. De acordo com a 
classificação de Köppen, o clima de Friburgo é mesotérmico brando Cfb, sempre úmido com 
verão ameno. 
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Os sistemas meteorológicos atuantes na região, somados ao relevo montanhoso e 
escarpado da Serra do Mar, com altitudes acima de mil metros em muitos pontos, 
favorecem o clima ameno e superúmido na região da APA de Macaé de Cima. A 
classificação climática segundo Tornthwaite & Mather (1955) caracteriza o clima como tipo A 
- superúmido e tipo B’ - Mesotérmico. 

 

3.1.1.1.4 Parâmetros Meteorológicos 

 Temperatura 

Temperatura média compensada 

Segundo dados do INMET (1961-1990), o parâmetro meteorológico de temperatura média 
varia entre 20,3 a 21,2°C no período do verão (trimestre dezembro-fevereiro), e entre 14,1 e 
15,3°C no inverno (junho-agosto). O GRÁFICO 3.1 apresenta a série histórica (Normal 
Climatológica) de temperatura média na Estação Meteorológica Convencional de Nova 
Friburgo, onde se verifica que os meses mais quentes são janeiro, fevereiro e março, e os 
mais frios junho e julho. 

 

GRÁFICO 3.1 Temperatura média anual em Friburgo. 
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FONTE: INMET; normais climatológicas 1961-1990 

 

Temperatura média máxima 

A temperatura média máxima anual é de 24,3°C, conforme esta apresentado no 
GRÁFICO 3.2. O trimestre com as maiores máximas médias é janeiro-março (27,6 a 
26,9°C), e o trimestre com as menores máximas médias é junho-agosto (21,1 a 22,5°C). 
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GRÁFICO 3.2 Temperatura média máxima de Friburgo. 
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FONTE: INMET; normais climatológicas 1961-1990 

 

Temperatura média mínima 

A temperatura média mínima anual na APA é de 13,8°C, conforme esta apresentado no 
GRÁFICO 3.3. O trimestre com as maiores mínimas médias é janeiro-março (16,8 a 17,1°C), 
e o trimestre com as menores mínimas médias é junho-agosto (9,5 a 10,3°C). 

 

GRÁFICO 3.3 Temperatura mínima média de Friburgo. 
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 Precipitação Pluviométrica 

Na região da APA Estadual de Macaé de Cima, as chuvas são bem distribuídas espacial e 
temporalmente, devido à ação das mudanças das massas de ar que se deslocam sobre a 
região ao longo do ano. Além disso, outros fatores fisiográficos interferem na precipitação, 
como o relevo. No período de verão predomina a massa de ar Continental Equatorial, 
enquanto que no restante do ano prevalece a massa de ar Tropical Atlântica. As frentes frias 
(Frentes Polares Atlânticas) passam pela região com frequência, e especialmente durante a 
primavera. De acordo com dados da Estação de Nova Friburgo, a precipitação média anual 
é de 1.279,8mm, com  os meses mais chuvosos de novembro a março, e os meses mais 
secos de maio a agosto, marcando o período sazonal de chuvas (verão) e secas (inverno), 
respectivamente. Os dados referentes a precipitação em Nova Friburgo estão apresentados 
no GRÁFICO 3.4. As Isoietas de precipitações médias estão apresentadas no Mapa de 
Isoietas, FIGURA 3.2. 

. 

GRÁFICO 3.4 Precipitação média anual de Friburgo. 
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FONTE: INMET; normais climatológicas 1961-1990 

 

Para uma análise mais detalhada e local do regime de precipitações na área também foram 
consultados dados de Estações Fluviométricas localizadas dentro da APA de Macaé de 
Cima em três localidades, conforme a TABELA 3.1, que apresenta a localização e o nome 
destas Estações. 

 

TABELA 3.1 Estações Fluviométricas dentro da APA de Macaé de Cima 

Nome da Estação Lat/long Código Altitude (m) Período dos dados 

Galdinópolis 22º21'49''/42º22'51'' 2242004 740 1951-2010 

Piller 22º24'17''/42º20'21'' 2242003 670 1951-2010 

Faz. São João 22º23'22''/42º30'00'' 2242005 1010 1967-2010 

FONTE: Hidroweb, 2011 
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A precipitação média anual na Estação Galdinópolis é de 1.915 mm. Conforme o 
GRÁFICO 3.5, o período mais chuvoso é de novembro a março, com médias entre 333 e 
221 mm, sendo janeiro o mês com maior índice (333 mm). O período mais seco vai de maio 
a setembro, com índices entre 83 e 42 mm, sendo agosto o mês mais seco (42 mm).  

Na Estação Piller, a precipitação média anual é de 2.393 mm, com período chuvoso de 
novembro a março, e índices entre 362 e 250 mm. O período mais seco é entre junho e 
agosto, com índices em torno de 69 e 77 mm. 

A Estação da Fazenda São João apresenta média anual de 2.165 mm, com um padrão 
semelhante às estações já citadas. As médias máximas estão entre 380 e 244 mm 
(novembro-março), e as médias mínimas entre 51 e 83 mm (maio-agosto). 

 

GRÁFICO 3.5 Precipitação média (mm) das Estações 
Fluviométricas dentro da APA. 

 

FONTE: Hidroweb, 2011 

 

Os dados apresentados acima, quando comparados aos dados da estação Nova Friburgo, 
mostram um padrão no regime de precipitação para a região em estudo. O verão aparece 
como o período chuvoso, com os maiores índices pluviométricos, e o inverno como o 
período mais seco e com menores índices. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 Mapa de Isoietas de Precipitações Médias da APA Estadual de Macaé de Cima. 
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 Umidade Relativa do Ar 

O parâmetro de umidade relativa (UR) considera 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 

A umidade absoluta (UA) do ar - quantidade real de vapor d’água no ar - é definida como a 
massa de vapor d’água (mv) por unidade de volume (V) em m³, onde: 

UA= mv/V 

É difícil medir diretamente a UA e por isso, usualmente, mede-se a UR. O aumento ou 
redução da UR não quer dizer que ocorreu mudança absoluta na concentração de vapor 
d’água no ar, pois, a alteração na UR pode vir da alteração da temperatura ambiente, uma 
vez que a umidade relativa do ar é inversamente proporcional a temperatura do ar. Vale 
ressaltar que a variação anual da UR também estará relacionada às condições atmosféricas 
locais, e a fatores como localização das fontes e sumidouros de vapor d’água (VAREJÃO-
SILVA, 2006). 

A APA está inserida em uma área de cobertura vegetal densa de Mata Atlântica e que 
apresenta taxa de evapotranspiração média anual de 619,8 mm. A umidade relativa do ar 
média na área em estudo fica acima de 80% na maior parte do ano, conforme pode ser 
observado no GRÁFICO 3.6. Os meses de janeiro, fevereiro e março são os que aparecem 
com a menor porcentagem durante o ano (77 e 78% respectivamente), uma vez que a 
umidade relativa do ar é inversamente proporcional à temperatura, e esse período do ano 
apresenta a maior temperatura média. 

 

GRÁFICO 3.6 Umidade relativa do ar de Friburgo. 
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FONTE: INMET; normais climatológicas 1961-1990 

 

Módulo 3 - Página 22 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 28 
 

Balanço Hídrico Climatológico 

O balanço hídrico da região analisada, com base na classificação de Tornthwaite & Mather 
(1955), mostra que há uma época de deficiência hídrica centrada nos meses de maio a 
setembro, onde há retirada de água do solo (20,8 mm). Os meses de novembro a abril 
apresentam excedente hídrico médio total de 438,6 mm. Estes dados estão apresentados 
na TABELA 3.2 e no GRÁFICO 3.7. 

 

TABELA 3.2 Balanço hídrico de Nova Friburgo. 

Mês Precipitação ETP* ETR* DEF* EXC* 

Janeiro 232,1 102 102 0 106,6 

Fevereiro 165,2 93 93 0 74,2 

Março 154,6 95 95 0 56 

Abril 61,4 70,9 70,9 0 1,4 

Maio 39,8 53,2 52,9 0,3 0 

Junho 32,3 40,8 38,9 1,9 0 

Julho 24,7 37,6 32,9 4,7 0 

Agosto 23,7 44,4 35,9 8,5 0 

Setembro 52,4 52,3 46,9 5,4 0 

Outubro 86,3 68,7 68,7 0 0 

Novembro 186,1 78,9 78,9 0 53,3 

Dezembro 221,2 91,6 91,6 0 147,1 

FONTE: INMET, 2011 

LEGENDA: *ETP= evapotranspiração potencial; ETR= evapotranspiração real; DEF= deficiência hídrica; EXC= excedente 
hídrico. 

 

GRÁFICO 3.7 Balanço hídrico climatológico. 

 

FONTE: INMET, 1961-1990 

 

O Diagrama Ombrotérmico apresentado no GRÁFICO 3.8, foi elaborado para compreender 
as características climáticas que influenciam no ciclo hidrológico na região da APA. É notório 
que há diferenciação entre o período de verão, com maiores índices de precipitação e 
maiores temperaturas médias anuais (dezembro a março) e o período de inverno, onde 
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ocorrem os menores índices de precipitação e temperatura média, principalmente nos 
meses de julho e agosto, mostrando que há um período fisiologicamente seco de 2 meses 
na área da APA. 

 

GRÁFICO 3.8 Diagrama Ombrotérmico da região que 
compreende a APA de Macaé de Cima. 
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FONTE: INMET, 2011 

 

3.1.1.2 Recursos Hídricos 

3.1.1.2.1 Aspectos Metodológicos 

O estudo sobre os recursos hídricos da APA Estadual de Macaé de Cima compõe as 
características hidrológicas da região hidrográfica no qual está inserido e seu entorno, bem 
como das bacias e sub-bacias da qual fazem parte. A pesquisa é feita em bibliografia 
específica e baseada em dados secundários. 

Os rios são agrupados em redes de drenagens as quais vão constituir as chamadas Bacias 
Hidrográficas ou Bacias de Drenagem, que são caracterizadas por uma área da superfície 
terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para um determinado ponto de 
um canal fluvial (COELHO NETTO, 2001). A bacia hidrográfica é o recorte espacial mais 
utilizado para o planejamento, gestão e ordenamento dos recursos hídricos, principalmente 
após a implementação da lei 9433/97, conhecida como “Lei das Águas”. A utilização dessa 
unidade da paisagem para a gestão territorial se dá, principalmente, devido à visão 
integradora e sistêmica da bacia hidrográfic,a que nos permite uma gestão também 
integrada dos aspectos do meio físico, biótico e socioeconômico. 

Para a gestão de recursos hídricos, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) utiliza a 
divisão de regiões hidrográficas, subdivididas em bacias hidrográficas e sub-bacias que 
correspondem a trechos das bacias principais, em nível escalar mais detalhado. Nesta 
divisão o território brasileiro é decomposto por doze “Regiões Hidrográficas (RHs)” que 
podem ter como base a divisão da bacia hidrográfica ou de um conjunto de bacias. Estas 
RHs estão apresentadas na FIGURA 3.3. O conceito de região hidrográfica considera parte 
do espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou 
similares, com vistas a orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. 
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Neste estudo é adotada esta abordagem para a análise dos Recursos Hídricos e, assim, 
segundo a Divisão Hidrográfica Nacional, a APA Estadual de Macaé de Cima está inserida 
na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. 

 

 

FONTE: Adaptado de MMA (2011) 

FIGURA 3.3 Regiões hidrográficas segundo o PNRH. 

 

3.1.1.2.2 Descrição da Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste 

A Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, de acordo com a Agência Nacional das Águas 
(ANA, 2011), possui uma área de 229.972 km², que corresponde a 2,7% do território 
nacional, e abrange partes dos estados de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas Gerais. O Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul são os principais rios inseridos 
nessa região hidrográfica. 

A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste é conhecida nacionalmente pelo elevado 
contingente populacional e pela importância econômica de sua indústria e da sua 
agricultura, inclusive irrigada. O grande desenvolvimento da região, entretanto, é motivo de 
problemas em relação à disponibilidade de água em muitas áreas. Isso ocorre porque, ao 
mesmo tempo em que apresenta uma das maiores demandas hídricas do País, a bacia 
possui um índice de disponibilidade relativa pequeno/médio, se comparado com outras 
regiões hidrográficas (ANA, 2011). Em um nível escalar mais detalhado, a APA está inserida 
na bacia hidrográfica do Rio Macaé, mais especificamente no seu curso médio e alto. 

Vale ressaltar que, de acordo com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que definiu 
as Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (2007), a área da APA de Macaé de 
Cima está inserida na Região Hidrográfica Macaé e Rio das Ostras (RH-VIII), conforme se 
observa na FIGURA 3.4. 

 

Módulo 3 - Página 25 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 28 
 

 

FONTE: CERHI-RJ 2006 

FIGURA 3.4 Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. 

 

Nesta FIGURA 3.4, observa-se que a APA de Macaé de Cima, que tem seu limite 
correspondente à bacia do Rio Macaé no seu curso alto e médio, faz fronteira com as 
seguintes Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro: Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara (RH-V), Região Hidrográfica Lagos São João (RH-VI), Região Hidrográfica 
Rio Dois Rios (RH-VII) e Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (RH-XI). 

 

3.1.1.2.3 Bacia Hidrográfica do Rio Macaé 

A Bacia Hidrográfica do Rio Macaé abrange uma área de drenagem de 1.765 Km², e 
engloba os municípios de Nova Friburgo, Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, 
Rio das Ostras e Carapebus. A bacia limita-se ao Sul pela bacia do rio São João e 
Imboassica, ao Norte faz limite com a bacia do rio Macabu, a Oeste com a bacia do rio 
Macacu e a Leste com o Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do rio Macaé tem 82% de 
sua área no município de Macaé, 8% em Nova Friburgo, 4,7% no município de Casimiro de 
Abreu, 4% no município de Conceição de Macabu, 0,65% no município de Rio das Ostras e 
0,65% no município de Carapebus (PINHEIRO, 2008). Os principais afluentes da bacia são: 
pela margem direita, os Rios Bonito, das Flores, Purgatório, Pedrinhas, Teimoso, Três 
Pontes; os Córregos Abacaxi, Carão, Roça Velha e Belarmino; e pela margem esquerda, os 
Rios Santiago, São Pedro, Boa Esperança, São Romão, Sana, Atalaia, São Domingos, 
Santa Bárbara, Ouro Macaé, São Pedro e Jurumirim e os córregos Sabiá, Genipapo, e 
Guanandirana. Próximo à foz, o rio Macaé apresenta extensas áreas de manguezais. 
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A nascente do rio Macaé fica a 1.560 metros de altitude, próximo ao Pico do Tinguá, em 
Nova Friburgo, dentro da APA de Macaé de Cima. A região do alto curso da bacia do Rio 
Macaé caracteriza-se por apresentar o relevo acidentado pertencente à Serra do Mar e 
grande biodiversidade em remanescentes de Mata Atlântica. Seu curso se desenvolve por 
cerca de 136 km até chegar á foz, no Oceano Atlântico, no município de Macaé. A vazão 
média do rio Macaé próximo à foz é de 30 m³/s. Na TABELA 3.3 são apresentadas as 
vazões dos principais cursos d’água inseridos na bacia do Rio Macaé. 

 

TABELA 3.3 Vazão média dos principais cursos d’água da bacia do rio Macaé. 

Lat / Long Município / Distrito Curso d’água 
Vazão Média 

(m³/h) 

22º 17' 32,000 '' S 
41º 53' 47,000 '' O 

Macaé / Sede Rio Macaé 3.074,40 

22º 19' 53,195 '' S 
42º 11' 12,191 '' O 

Macaé / Sede Córrego Atalaia 3,60 

22º 16' 21,860 '' S 
41º 59' 9,230 '' O 

Macaé / Córrego do Ouro Rio do Ouro 792,00 

22º 13' 22,000 '' S 
42º 1' 14,000 '' O 

Macaé / Glicério Córrego roncador 200,00 

22º 18' 43,473 '' S 
42º 20' 9,372 '' O 

Nova Friburgo / São Pedro da Serra Rio tapera 24,55 

22º 19' 25,790 '' S 
42º 21' 45,044 '' O 

Nova Friburgo / São Pedro da Serra Córrego Sibéria 7,44 

22º 20' 47,716 '' S 
42º 33' 29,241 '' O 

Nova Friburgo / Lumiar Córrego Santa Margarida 26,64 

22º 20' 40,341 '' S 
42º 17' 58,349 '' O 

Nova Friburgo / Lumiar Córrego Banana 3,24 

22º 24' 35,000 '' S 
42º 12' 51,200 '' O 

Casimiro de Abreu Córrego Tenal 180,00 

22º 26' 42,200 '' S 
42º 12' 27,300 '' O 

Casimiro de Abreu / Sede Córrego Pai João 36,00 

22º 25' 47,000 '' S 
42º 13' 39,000 '' O 

Casimiro de Abreu / Sede Ribeirão da Luz 46,80 

22º 26' 45,100 '' S 
42º 13' 45,600 '' O 

Casimiro de Abreu / Sede Córrego Matumbo 115,20 

22º24’39,61’’ S 
42º06’53,43’’ O 

Casimiro de Abreu (Barra de São João) / Rio 
das Ostras 

Rio Macaé 1.080,00 

FONTE: Adaptado de Hidroweb, 2011 

 

 Sub-bacias do rio Macaé 

Na APA de Macaé de Cima foram delimitadas 10 sub-bacias, com hierarquia fluvial acima 
de terceira ordem (classificação de Sthraler na escala 1:50.000), que contribuem com o rio 
Macaé. O Mapa de Hidrografia, e a TABELA 3.4 apresentam as ordens das sub-bacias dos 
principais rios contribuintes com o rio Macaé, e o gradiente topográfico das mesmas. A 
maior sub-bacia é a do rio Macaé abrangendo 34,21% da área da APA, seguida pela sub-
bacia do rio Bonito, com 25,44% e em seguida a do rio Boa Esperança, com 14,79%.  
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A TABELA 3.5 apresenta os valores de área das sub-bacias hidrográficas ocorrentes na 
APA e suas percentagens. Observa-se no geral um forte controle estrutural que influencia o 
padrão de drenagem dos rios dentro da APA, fazendo com que o sistema de drenagem da 
área seja classificado como do tipo dendrítico e em treliça. O GRÁFICO 3.9 apresenta o 
perfil longitudinal do Rio Macaé no trecho do seu curso que se encontra dentro dos limites 
da APA, da sua nascente até a confluência com o Rio Sana. 

TABELA 3.4 Sub-bacias dentro da APA de Macaé de Cima. 

Sub-bacia Ordem Margem Gradiente topográfico 

Córrego Verdun 3a Esquerda 587 m 

Córrego Mirandela 3a Esquerda 611 m 

Rio das Flores 3a Direita 700 m 

Córrego Macuco 3a Esquerda 500 m 

Córrego Santiago 3a Esquerda 700 m 

Rio Bonito 5a Direita 808 m 

Rio Boa Esperança 5a Esquerda 1100 m 

Córrego Santa Margarida 3a Esquerda 865 m 

Córrego Cascata 3a Esquerda 1045 m 

Córrego São Romão 3a Esquerda 1315 m 

 

Com a delimitação destas sub-bacias e as suas classificações quanto à hierarquia fluvial, 
chegou-se ao resultado de que a bacia do Rio Macaé, na porção que compreende a APA, é 
uma bacia de 6ª ordem. 

 

TABELA 3.5 Valores de Área das Sub-bacias Hidrográficas que ocorrem na APA. 

Bacias Hectares Percentagem % 

Bacia do Rio Macaé 11.985,22 34,21 

Sub-bacia do Rio Verdun 472,48 1,35 

Sub-bacia do Rio das Flores 1.743,17 4,98 

Sub-bacia do Rio Bonito 8.913,83 25,44 

Sub-bacia do Córrego Miradela 714,30 2,04 

Sub-bacia do Córrego Macuco 1.007,79 2,88 

Sub-bacia sem nome 485,10 1,38 

Sub-bacia do Córrego Santiago 1.837,26 5,24 

Sub-bacia do Rio Boa Esperança 5.180,52 14,79 

Sub-bacia do Córrego Santa Margarida 609,39 1,74 

Sub-bacia do Córrego da Cascata 949,95 2,71 

Sub-bacia do Rio São Romão 1.137,99 3,25 

Total 35.037,00 100,00 

 

 



 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.5 Mapa de Hidrografia da APA Estadual de Macaé de Cima 
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GRÁFICO 3.9 Perfil longitudinal do Rio Macaé no trecho do seu 
curso que se encontra dentro dos limites da APA, da sua nascente 
até a confluência com o Rio Sana. 

 

FONTE: Elaborado pela equipe do Plano, com Hidrografia cedida pelo INEA 

 

O GRÁFICO 3.9 mostra que o Rio Macaé percorre aproximadamente 50 km dentro da APA 
e apresenta uma amplitude topográfica que vai de 1.560 m de altitude na sua nascente a 
200 m acima do nível do mar, próximo à confluência com o Rio Sana. Uma característica 
observada nas saídas de campo é a presença de pontos com queda mais abrupta do nível 
de base local, trechos em corredeira um pouco mais forte e outros trechos com aspectos 
mais lênticos, sobretudo, nos vales suspensos. A presença de “knickpoints” é, portanto, uma 
característica comum na bacia do Rio Macaé, na região de Macaé de Cima. 

Na TABELA 3.6 são apresentadas as vazões médias, máximas e mínimas dos rios Bonito e 
Macaé. Os dados de vazão relacionados aos dados climatológicos de precipitação 
designam o período de cheia ou vazante dentro da bacia. De novembro a março a 
precipitação média varia de 154,6 mm a 232,1 mm, correspondendo ao período das cheias 
dos rios, pois, é a época em que ocorrem os maiores índices de precipitação na região. De 
maio a setembro a precipitação varia de 23,7 a 52,4 mm, correspondendo ao período de 
vazante e de menor índice de precipitação. 

 

TABELA 3.6 Vazões máxima, mínima e média em cursos d’água dentro da APA 

Cód. 
Estação 

Nome 
curso 
d’água 

Lat./long. 
Altitude 

(m) 

Área de 
drenage
m (Km²) 

Vazão 
Max. 

(m³/s) 

Vazão 
mín. 

(m³/s) 

Vazão 
méd. 

(m³/s) 

Período 

da coleta 

59120000 Rio Macaé  
22º22’20’’S 

42º27’44’’O 
870 67 10,8 1,6 2,7 

1967-
2010 

59135000 Rio Bonito 
22º24’33’’S 

42º20’10’’O 
660 75 10,0 2,2 3,5 

1950-
2010 

59125000 Rio Macaé 
22º22’8’’S 

42º22’45’’O 
740 101 13,2 2,6 4,3 

1950-
2005 

FONTE: Hidroweb (ANA), 2011 

 

Embora haja muitos cursos d’água dentro da APA de Macaé de Cima, as estações 
pluviométricas e fluviométricas da área estão, na sua maior parte, desativadas. Das 35 
estações espalhadas em Macaé, nenhuma continha dados de vazão disponível. Em 
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Friburgo, 7 estações fluviométricas foram encontradas, mas em apenas 3 delas haviam 
dados de vazão disponível (estações 59120000, 59135000, 59125000). 

 

3.1.1.2.4 Uso da Água na Bacia 

Neste item são apresentadas, de forma sucinta, as formas de utilização da água na área da 
bacia do rio Macaé. O presente estudo aborda o consumo consuntivo da água, que é 
definido como quando, durante o uso, é retirada uma determinada quantidade de água dos 
mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor e/ou com qualidade inferior é 
devolvida. Ou seja, parte da água retirada é consumida para fins diversos durante seu uso 
(DAEE, 2011). 

Conforme os dados apresentados no GRÁFICO 3.10, na bacia em que está inserida a APA, 
o consumo de água consuntivo pode ser entendido da seguinte forma: 17% do uso da água 
é referente à irrigação e dessedentação de animais; 23% corresponde ao uso pelas 
indústrias; e 60% do uso da água é referente ao abastecimento público. Portanto, o 
abastecimento público tem função predominante no uso da água na região da bacia do rio 
Macaé. Vale ressaltar que no levantamento dos processos e títulos minerários registrados 
no DNPM existentes dentro da APA, foram encontrados três processos relativos a uso de 
água mineral potável para engarrafamento e consumo humano. Maiores detalhes são 
apresentados no item Recursos Minerários no capítulo de Geologia do presente estudo. 

Os dados referentes ao engarrafamento (uso industrial) da área estão sendo levantados e 
serão apresentados na versão final deste módulo, no capítulo de sócio economia. 

 

TABELA 3.7 Dados da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé / RJ. 

Uso Consuntivo Vazão Média (m³/h) 

Abastecimento 5596 

Irrigação / dessendentação 1595 

Indústria 2181 

FONTE: Adaptado de Pinheiro, 2008 

 

GRÁFICO 3.10 Demanda de água por setor na bacia hidrográfica 
do rio Macaé. 

 

FONTE: Adaptado de Pinheiro, 2008 
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O uso da água não-consuntivo é aquele uso em que é retirada uma parte de água dos 
mananciais e depois de utilizada, é devolvida a esses mananciais a mesma quantidade e 
com a mesma qualidade; ou ainda, nos usos em que a água serve apenas como veículo 
para uma certa atividade, ou seja, a água não é consumida durante seu uso (CARVALHO & 
SILVA, 2006). Na APA de Macaé de Cima, a recreação e o turismo se constituem como um 
uso não consuntivo da água. 

 

3.1.1.3 Geologia 

3.1.1.3.1 Aspectos Metodológicos 

Nos levantamentos referentes à geologia local foram consultados o Programa de 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, referente à Geologia do Estado do Rio de 
Janeiro, disponibilizado pelo CPRM (2001), além de trabalhos relacionados ao PRONAGEO, 
referentes aos levantamentos ainda em andamento, da folha Nova Friburgo, na escala 
1:100.000. Com relação ao potencial dos recursos minerários dentro da APA, foram 
identificadas as lavras existentes e áreas de pesquisa através do banco de dados do 
SIGMINE, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Para o mapeamento 
geomorfológico, por sua vez, a base utilizada foi a do CPRM, na escala 1:250.000, feita 
através de interpretação de imagens do satélite LANDSAT TM (Banda 4) por Dantas (2000). 

Para compatibilizar a escala de mapeamento de 1:250.000 do CPRM  com a escala exigida 
pelo estudo (1:50.000), um cruzamento de dados de diversas origens e temas foi realizado. 
Foram consultadas as cartas topográficas do IBGE (Folha Nova Friburgo - SF-23-Z-B-II-4, 
Folha Quartéis - SF-23-Z-B-III-3 e Folha Casimiro de Abreu - SF-23-Z-B-III-4) na escala 
1:50.000, um mosaico de ortofotos com resolução espacial de 1 m, imagens de radar SRTM 
(do ano 2007), assim como trabalhos de campo analíticos, que objetivaram detalhar a 
descrição do relevo, assim como realizar um registro fotográfico. Após todas essas etapas, 
novas geometrias para os polígonos foram desenhadas em ambiente SIG para terminar o 
processo de Mapeamento geológico e geomorfológico. 

Dessa forma, as etapas metodológicas para elaboração deste estudo foram: (a) 
levantamento e compilação de dados secundários; (b) mapeamento geológico e 
geomorfológico em campo e; (c) elaboração do mapa geológico e geomorfológico em 
ambiente SIG e seus respectivos relatórios. 

 

3.1.1.3.2 Aspectos Regionais 

As rochas que compõem estas serras foram formadas entre 700M.a. e 450M.a., no final do 
Précambriano, associadas à colisão continental de placas tectônicas, na formação do 
continente Gondwana. Esta colisão, conhecida como evento Brasiliano, deu origem a uma 
imensa cordilheira, tipo Himalaya, que foi desgastada pelos processos erosivos ao longo 
dos milhões de anos posteriores, preenchendo as principais bacias sedimentares do Brasil. 
Durante o Cretáceo, entre 150 e 120M.a., movimentos rúpteis, falhamentos e fraturamentos 
geraram a quebra do continente Pangea e abertura do Oceano Atlântico. Estes dois 
processos, conjugados ao trabalho erosivo desde então, e, obviamente, às novas atividades 
tectônicas mais recentes, deram origem à configuração atual da Serra do Mar. 

O processo de colisão continental, responsável pela formação da Faixa Móvel Ribeira, 
submeteu as rochas pré-existentes a uma condição de alta temperatura e pressão, 
desenvolvendo intenso processo de metamorfismo, garantindo a ocorrência predominante 
no estado do Rio de Janeiro de rochas metamórficas de alto grau. Além do processo de 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 33 
 

metamorfismo, a alta temperatura gerada durante a colisão levou as rochas à fusão parcial, 
ou seja, partes das rochas sob metamorfismo se fundem, gerando magmatismo, que, nesse 
caso, deu origem às rochas graníticas. Os granitos são rochas com elevado teor de sílica 
em sua composição mineralógica, o que garante grande resistência ao intemperismo e 
consequentemente seu destaque com picos montanhosos de grande exuberância como 
forma de relevo, conforme pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.1. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.1 Aspecto dos granitos formadores dos picos 
mais elevados da Serra do Mar, detalhe da Pedra Riscada no distrito 
de Lumiar em Nova Friburgo, na área da APA de Macaé de Cima. 

 

Este processo de colisão continental gerou o Orógeno Ribeira, ou Faixa Móvel Ribeira, que, 
estruturalmente, compreende um complexo cinturão de dobramentos e empurrões de trend 
NE-SW gerados na borda sul/sudeste do Cráton de São Francisco a partir da colisão deste 
com outras placas e/ou microplacas. Da mesma forma, a colisão com a porção sudoeste do 
Cráton do Congo, gerou o empilhamento de terrenos de E/SE para W/NW (HEILBRON et 
al., 2004). Considerando a seção que inclui a área da APA Estadual de Macaé de Cima, a 
Faixa Ribeira é compartimentada em apenas uma unidade tectono-estratigráfica: Terreno 
Oriental. Estes aspectos podem ser observados na FIGURA 3.6 e na FIGURA 3.7. 
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APA Macaé de 

Cima 
 

LEGENDA: 1- Riftes Cenozóicos; 2- Rochas alcalinas do Cretáceo e Terciário; Orógeno Brasília (3-4): 3- Nappes Inferiores; 4- 
Nappes Superiores; 5- Embasamento do CSF e domínio autóctone; 6- Supergrupo São Francisco; 7- 
Metassedimentos do Domínio Autóctone; Orógeno Ribeira (8-13): 8- Domínio Andrelândia e 9- Domínio Juiz de 
Fora do Terreno Ocidental; 10- Klippe Paraíba do Sul; 11- Terreno Oriental; 12- Granitóides do Arco Magmático Rio 
Negro; 13- Terreno Cabo Frio; Orógeno Apiaí/Paranapiacaba (14-15): 14- Terrenos São Roque e Açunguí; 15- 
Terreno Embu. Fonte: adaptado de Heilbron et al. (2004) 

FIGURA 3.6 Mapa tectônico do setor central da faixa Ribeira, mostrando os terrenos 
tectono-estratigráficos. 

 

 

16  

LEGENDA: Terreno Ocidental (1-6): 1 a 3- Megassequência Andrelândia nos domínios Autóctone, Andrelândia e Juiz de Fora, 
Terreno Ocidental; 4 a 6- Associações do embasamento (Complexos Barbacena, Mantiqueira e Juiz de Fora); 
Terreno Paraíba do Sul (7-8): 7- Grupo Paraíba do Sul; 8- Complexo Quirino; Terreno Oriental (9-13): 9- Sequência 
Cambuci; 10- Sequência Italva; 11- Sequência Costeiro; 12-arco magmático Rio Negro; 13- Granitos colisionais; 
14- Sequências Búzios e Palmital; 15- Complexo Região dos Lagos; 16- APA de Macaé de Cima. 

FIGURA 3.7 Seção estrutural composta do Orógeno Ribeira com a relação entre os 
diferentes terrenos e domínios estruturais. 
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Estes terrenos são separados por zonas de cisalhamento oblíquas transpressivas, dentre 
elas a zona de sutura denominada Limite Tectônico Central (ou CTB - Central Tectonic 
Boundary), que limita o Terreno Ocidental e Oriental. A APA de Macaé de Cima encontra-se 
localizada no Terreno Oriental, numa região formada essencialmente por rochas de idade 
Neoproterozóica. 

O terreno oriental, onde se situa a APA, é composto por uma unidade principal: a unidade 
São Fidélis. Esta unidade, datada do Neoproterozóico é proveniente do metamorfismo de 
sequências sedimentares, típicas de bacias sedimentares em margens continentais, onde 
diversos tipos de sedimentos se intercalavam, sendo submetidos a metamorfismo pela 
compressão colisional. O metamorfismo deu origem a uma rocha composta por granada 
biotita sillimanita gnaisse quartzo feldspático (metagrauvaca) com bolsões e veios 
anatéticos, in situ ou injetados, de composição granítica. Ocorrem ainda intercalações de 
rochas calcissilicáticas e quartzitos, bastante frequentes. Variedades com cordierita e 
sillimanita (kinzigito) com contatos transicionais com granada biotita gnaisse e horizontes de 
xistos grafitosos também são comuns. Além das rochas paraderivadas, características 
dessa unidade, diversos pulsos de granitização ocorreram formando corpos granitóides, 
com destaque para o Granito Sana, Granito Nova Friburgo e suítes, como os leucogranitos 
foliados, além das diversas intrusões filonares de leucogranitos e pegmatitos. 

Após estes eventos do neoproterozóico, a estabilidade crustal se estendeu pelo paleozóico 
até a quebra do Gondwana, durante o jurássico e cretáceo. Precursor da quebra do 
supercontinente Gondwana e da subsequente abertura do Oceano Atlântico, o intenso 
magmatismo básico, de caráter toleítico, gerou um enxame de diques de direção 
predominante NE-SW. Este enxame gerou intrusões paralelas e anastomosadas de 
espessuras que variam entre centímetros e centenas de metros, espalhados em diversos 
trechos do relevo da região sudeste. 

Este conjunto de processos tectônicos, associados a processos de sedimentação, geraram 
uma conjugação de unidades litológicas, denominadas neste estudo, como Unidades de 
Mapeamento Geológico, que podem ser observadas no Mapa de Geologia, FIGURA 3.8. 
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FIGURA 3.8 Mapa de Geologia da APA Estadual de Macaé de Cima 
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3.1.1.3.3 Unidades de Mapeamento Geológico 

As Unidades de Mapeamento que ocorrem na área da APA são cinco e a espacialização 
dos polígonos com as feições geológicas estão representadas no Mapa de Geologia, 
FIGURA 3.8 conforme descrição a seguir. 

Cenozóico 

Quaternário 

Holoceno 

Qha - Depósitos aluvionares: esta unidade é composta pelos sedimentos inconsolidados 
que constituem as planícies fluviais, na qual são predominantemente areias finas a grossas. 
Camadas de cascalheiras associadas a depósitos de tálus também estão presentes dentro 
desta unidade. A FOTOGRAFIA 3.2 apresenta uma visão geral deste depósito sedimentar. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.2 Fundo de vale entulhado por sedimentos 
aluvionares, formando uma planície. 

 

Trata-se de material friável, poroso e permeável, rico em matéria orgânica, depositados em 
camadas horizontais a levemente inclinadas, devido à ação dos rios. 

Pré-Cambriano 

Proterozóico 

Neoproterozóico 

NPygs - Granito Sana: granito leucocrático equigranular, localmente porfirítico, com 
trend preferenncial de NW-SE. Este tipo de granito pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 3.3. Esta unidade ocorre por meio de corpos tabulares que cortam as 
rochas hospedeiras, representadas principalmente pelo granada-biotita-gnaisse, 
apresentando estruturas tectônicas como falhas e fraturas, além de estruturas 
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magmáticas do tipo corpos intrusivos pegmatíticos, localmente com foliação de fluxo 
magmático preservado (CASTRO, 2009). 

 

 

FOTOGRAFIA 3.3 Amostra do Granito Sana. 

 

A resistência litológica desta rocha faz com que a mesma sustente um relevo mais elevado 
do que as litologias em seu entorno. 

NPynf - Granito Nova Friburgo: granito com textura porfirítica, leucocrático, com matriz de 
granulação média a grossa. Esta unidade configura um maciço bastante homogêneo, com 
pequena variação faciológica (ALMEIDA, 2010). Dentro da área de estudo há um 
predomínio do grupo com composição sieno a álcali-feldspato granito ocorrendo na forma de 
pequenos corpos. Um exemplo desta unidade pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.4. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.4 Afloramento do Granito Nova Friburgo. 
Apesar de estar fora da APA de Macaé de Cima, esta foto do morro 
Duas Pedras no Município de Nova Friburgo ilustra esta unidade. 
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NPylg - Leucogranito: leucogranitos foliados, localmente há presença de foliação de fluxo 
magmático preservado. Este tipo de rocha pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.5. Os 
leucogranitos que ocorrem na área de estudo foram interpretados como produto da anatexia 
de gnaisses e de processos hidrotermais relacionados à intrusão da Suíte Intrusiva Sana 
(CASTRO, 2009). 

 

 

FOTOGRAFIA 3.5 Leucogranito foliado. 

 

Meso/Neoproterozóico 

MNps - Unidade Megassequência São Fidélis (Complexo Paraíba do Sul): Depósitos 
metassedimentares detríticas, argilíticas ou grauváquicas, constituídos por granada-biotita-
sillimanita, gnaisses quartzo-feldspáticos (metagrauvacas), com ocorrência generalizada de 
bolsões e veios de leucossomas graníticos derivados de fusão parcial in situ e injeções. 
Variedades portadoras de cordierita e sillimanita (kinzigitos), comumente apresentando 
horizontes de xistos grafitosos, exibem contatos transicionais com os granada-biotita 
gnaisses, como pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.6 e FOTOGRAFIA 3.7. 

De ocorrência mais restrita, por vezes são observadas intercalações de quartzitos, rochas 
metacarbonáticas e calcissilicáticas, além de corpos de anfibolitos e concentrações 
manganesíferas. 
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FOTOGRAFIA 3.6 Afloramento da Unidade São Fidélis Granada 
Biotita Gnaisse Calcissilicática na coordenada UTM - 755664 / 
7520229 SAD69 Z23S. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.7 Amostra do gnaisse paraderivado da 
Megassequencia São Fidélis. 

 

Estruturalmente, o processo de abertura do Oceano Atlântico teve papel fundamental no que 
diz respeito à geração de planos de falhas e fraturas, bem como do soerguimento tectônico 
do bloco da Serra do Mar como um todo. Iniciado por falhamentos na crosta continental do 
antigo continente Gondwana (que amalgamava África e América do Sul), a abertura do 
oceano Atlântico gerou o processo denominado de rifteamento, constituído por uma 
seqüência de falhas, em sua maioria normais que soergueram e abateram blocos, 
formando, respectivamente, Horsts e Grabens, ou Lapas e Capas. Estas feições possuem 
abrangência continental e se expressam na formação de grandes alinhamentos de serra e, 
conseqüentemente, de vales ou depressões preenchidas pelo mar ou lagos. No caso do Rio 
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de Janeiro, os horsts ou lapas alinham as serras da Mantiqueira e Mar, com os maciços 
costeiros e ilhas litorâneas, enquanto que os grabens ou capas formam o vale do rio Paraíba 
do Sul, as baixadas Fluminense e de Itaboraí, passando pela baía de Guanabara, e as 
bacias sedimentares de Santos e Campos, submersas na borda atlântica. Concomitante a 
esses grandes alinhamentos, foram também geradas ou reativadas falhas de orientação N-S 
e E-W, exemplificada na FOTOGRAFIA 3.8, além de fraturas em diversas direções, porém, 
com predominância de alinhamentos NW-SE e NE-SW. 

Dessa forma, as estruturas geradas pelo processo de colisão entre os continentes e a 
posterior abertura oceânica geraram planos de fraqueza nas rochas que permitem o entalhe 
do relevo em feições caracterizadas por vales encaixados e picos isolados, conforme a 
FOTOGRAFIA 3.9. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.8 Face espelhada de falha, ainda tingida de 
óxidos e marcada de estrias. 

 

FOTOGRAFIA 3.9 Vales encaixados, com pequena planície de 
inundação. 
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A unidade geológica mais expressiva na APA é a São Fídélis (MNps) com 70,49% do total 
da área, seguida pelo Granito Sana (NPygs) com 15,76 %. A TABELA 3.8 apresenta os 
valores de área das Unidades Litológicas e suas percentagens e o GRÁFICO 3.11, ilustra a 
porcentagem das classes. 

 

TABELA 3.8 Valores de Área das Unidades de Geologia que ocorrem na APA 

 

GRÁFICO 3.11 Distribuição das Unidades de Geológia 
na APA Estadual de Macaé de Cima. 

 

 

Estas mesmas estruturas geraram aquíferos fissurais, na combinação das rochas cristalinas 
com alto grau de fraturamento. Este sistema de aquífero é marcado pela concentração e 
circulação de água através de fissuras, juntas, diáclases ou fraturas existentes nas rochas. 
A soma desses micro espaços no interior do maciço determinam a capacidade de 
armazenar e produzir água subterrânea. Esta água é responsável pelas nascentes dos 
diversos rios que compõem as redes hidrográficas locais. 

Além do sistema de aquíferos fissurais composto pela interseção dos planos de 
fraturamento, ocorrem também aquíferos porosos, associados aos depósitos sedimentares 
no sopé das encostas e fundos de vale. 

Conforme é possível observar na FIGURA 3.9, o mapeamento realizado pelo CPRM (2000) 
indica que na área de estudo há uma favorabilidade alta do sistema de aquífero nas 
planícies aluvionares, assim como nos locais em que o relevo é suave. Por outro lado, a 
favorabilidade do sistema é baixa nos locais em que a topografia é mais acidentada, com 
encostas íngremes com alta declividade. 

Classe Hectares Percentagem % 

NPygs - Granito Sana 5.520,14 15,76 

MNps - Unidade Megassequência São Fidélis 24.698,35 70,49 

NPylg - Leucogranito 1.154,41 3,29 

NPynf - Granito Nova Friburgo 20,57 0,06 

Qha - Depósitos aluvionares 3.643,53 10,40 

Total 35.037,00 100,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.9 Mapa de favorabilidade do sistema de aquífero fissural na APA de Macaé de Cima, indicando em tons de verde as áreas mais favoráveis ao acúmulo de águas subterrâneas e em tons de vermelho 
aquelas com menor possibilidade de acúmulo de água, em função da própria declividade e pouca espessura dos solos. 
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A despeito deste sistema de aquífero não ser o mais favorável de todos para utilização 
industrial, dentro da APA existem quatro pontos de interesse na exploração dos recursos 
hídricos provenientes destes aquíferos fissurais. No TABELA 3.9, abaixo, são apresentados 
os processos minerários requeridos dentro da UC. Destaca-se que apesar de existirem 
litologias favoráveis à exploração de granitos, há apenas utilização e requerimento dos 
recursos minerários hídricos perante o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) dentro da APA de Macaé de Cima. 

 

TABELA 3.9 Processos Minerários dentro da APA de Macaé de Cima. Fonte: 
SIGMINE/DNPM em 2011 

Nº do 
processo 

Fase Requerente Último evento Substância Uso 

890159/1989 
Concessão 
de Lavra 

Sociedade 
Mineradora Nova 
Friburgo Ltda Epp 

436 - Conc Lav/Documento 
Diverso Protocolizado em 

23/03/2011 
Água Mineral Não Informado 

890458/2002 
Concessão 
de Lavra 

Estância & Água da 
Ecovita Ltda 

1337 - Conc Lav/Análise 
Bacteriológica Apresentada 

em 02/03/2011 
Água Mineral Engarrafamento 

890053/2003 
Autorização 
de Pesquisa 

Elisabeth Regina 
Cançado Oliver 

1024 - Aut Pesq/Análise 
Lamin Protocolizada em 

17/12/2009 
Água Mineral Engarrafamento 

890124/2005 
Autorização 
de Pesquisa 

Silvia de Souza 
Serpe 

662 - Notificação Adm Pgto 
Débito Multa em 

10/03/2009 
Água Mineral Engarrafamento 

 

 Formações Espeleológicas 

A respeito das formações espeleológicas dentro da UC, foram consultados os cadastros da 
Sociedade Brasileira de Espeleologia (CNC/SBE) e do Centro Nacional de Estudo, Proteção 
e Manejo de Cavernas (CECAV/IBAMA), que apontaram a não existência de sítios 
espeleológicos cadastrados dentro da APA de Macaé de Cima. A litologia de gnaisses e 
granitos não é favorável a ocorrência de cavidades. 

 

3.1.1.4 Geomorfologia 

3.1.1.4.1 Aspectos Metodológicos 

No levantamento geomorfológico adota-se a classificação elaborada pelo CPRM para o 
Mapa Geomorfológico do Estado do Rio de Janeiro, que utilizou a metodologia de 
Ross (1990). Sendo assim, o mapeamento foi baseado nas relações entre degradação 
(denudação) e agradação (deposição) que resultou em uma classificação de sistemas de 
relevo. Porém, em função da escala de mapeamento elaborado pelo CPRM, foram 
redefinidos domínios específicos para a área de estudo. As abordagens feitas pelo CPRM, 
que englobam o estado do Rio de Janeiro, estão em escala 1:250.000 de pouco detalhe, 
enquanto que o mapeamento elaborado por este trabalho está associado a uma escala mais 
detalhada, de 1:50.000. 

Assim como Ross (2000) e outros autores, este trabalho considera a abordagem 
geomorfológica baseado na influência do substrato geológico na esculturação das formas da 
superfície, percebendo a influência da litoestrutura na morfologia. Neste sentido, as formas 
do relevo foram mapeadas e agrupadas em domínios geomorfológicos, em uma abordagem 
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evolutiva da paisagem na busca do entendimento dinâmico das feições atuais e processos 
erosivos responsáveis pela dissecação do trecho de relevo analisado. 

Foram também realizadas campanhas de campo para a verificação da verdade terrestre. 

 

3.1.1.4.2 Contexto Regional 

A APA Estadual de Macaé de Cima encontra-se na unidade geomorfológica dos Planaltos e 
Serras do Leste-Sudeste, segundo o mapa geomorfológico do Brasil proposto por 
Ross (1985). Nesta escala, a APA se insere em formações planálticas sobre cinturões 
orogenéticos (Faixa Móvel Ribeira). Já a classificação do mapa Geomorfológico elaborado 
pelo Dantas (2000) indica na localidade da APA de Macaé de Cima dois domínios: 

1) Escarpas Serranas, que consiste em um “relevo montanhoso extremamente acidentado, 
transicional entre dois sistemas de relevo; vertentes predominantes retilíneas a 
côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas aguçados ou levemente 
arredondados. Densidade muito alta com padrão de drenagem variável, de paralelo a 
dendrítico, treliça a retangular. Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 
500m e gradientes muito elevados, com ocorrência de colúvios, depósitos de tálus, solos 
rasos e afloramentos de rocha” - associado as áreas de borda da APA. 

2) Domínio Montanhoso, consistindo em um “relevo montanhoso, muito acidentado, 
localizado, em geral, no reverso da escarpa da serra do Mar. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, 
aguçados ou levemente arredondados. Ocorrência de compartimentos colinosos e/ou de 
morros, em seções alveolares nos vales principais. Ocorrência pontual de relevo suave 
ondulado, com elevações locais, localizado nos planaltos elevados das serras do Mar e 
da Mantiqueira. Densidade de drenagem alta com padrão de drenagem variável, de 
dendrítico a treliça ou retangular. Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 
400m e gradientes elevados a muito elevados, com ocorrência de colúvios e depósitos 
de tálus, solos pouco profundos e afloramentos de rocha. 

Detalhando a análise para a escala de 1:50.000 foram propostos o mapeamento das formas 
de dissecação e formas deposicionais. Além dessa classificação de formas, a APA foi 
dividida em domínios geomorfológicos, associados a níveis de base locais, onde a incisão 
fluvial definiu amplitudes de relevo distintas e consequentemente encostas com declividades 
e comprimentos também distintos. Estes domínios foram isolados com o intuito de 
demonstrar as dinâmicas hidrológicas e erosivas diferenciadas nos diversos trechos da 
bacia do alto rio Macaé. 

 

3.1.1.4.3 Aspectos Geomorfológicos e Dinâmicos da APA de Macaé de Cima 

As escarpas serranas da Serra de Macaé apresentam desnivelamentos extremamente 
elevados, com vertentes rochosas muito íngremes, podendo apresentar altitude superior a 
1.500m. As características morfológicas das encostas e montanhas são diferenciadas, 
principalmente devido ao intemperismo e erosão, condicionados pelas litologias e estruturas, 
que desenham tanto montanhas, com topos aguçados quanto cristas ou ombreiras 
alinhadas, todas repletas de degraus escarpados em afloramentos rochosos. A densidade 
de drenagem, por sua vez, é muito alta e as drenagens seguem tanto estruturas de 
alinhamento dos minerais e do bandamento das rochas, como os planos de fraturas e 
falhas, abundantes na região. 
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Os vales dentro da APA apresentam-se encaixados e com elevada amplitude de relevo, 
conforme pode ser observado na FIGURA 3.10, que mostra relevo montanhoso com vales 
mais suaves a montante dos níveis de base locais e mais profundos a jusante, além dos 
afloramentos rochosos nas altas encostas e depósitos coluvionares no sopé dos paredões e 
baixas encostas. Estes depósitos são ricos em blocos rochosos provenientes das 
avalanches detríticas e deslizamentos, recorrentes no relevo serrano. A presença de fundos 
de vale e depósitos aluvionares não é escassa, porém, restringem-se às áreas 
imediatamente a montante dos níveis de base locais, em virtude do represamento gerado 
pelos mesmos. 

A declividade das encostas está apresentada na FIGURA 3.11. Verifica-se uma associação 
da característica da declividade com potenciais eventos de “cabeças d’água” quando da 
ocorrência de fenômenos fluviais torrenciais. Nestes casos, os fundos de vale estreitos são 
inundados pela abundante descarga de suas drenagens. Contribui e muito para este 
fenômeno a presença marcante dos afloramentos rochosos, que somam grandes volumes 
de escoamento superficial nas vazões fluviais. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.10 Mapa de Hipsometria da APA de Macaé de Cima 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.11 Mapa de declividade da APA de Macaé de Cima. Nota-se uma média acima de 20º de declividade nas encostas 
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A característica íngreme das encostas e o fraturamento dos maciços rochosos garantem a 
formação dos deslizamentos e a chegada do material aos eixos de drenagem por 
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 os 
depósitos coluvionares dominam os fundos de vale, sendo no máximo retrabalhados pelas 
drenagens e formam depósitos de alúvio, entre campos de blocos. Por este motivo, não é 
incomum a presença de blocos rochosos (matacões) nos leitos fluviais e planícies de 
inundação que registram o regime torrencial dessas drenagens montanhosas. Os 
sedimentos mais finos desses depósitos são seletivamente lavados pela drenagem em 
regime normal, deixando os blocos maiores como testemunhos. Mistura-se então nos 
depósitos aluviais, depósitos coluviais, provenientes das encostas e posteriormente 
retrabalhados pelos rios. Estas características gerais abrangem toda a área da APA. Na 
FOTOGRAFIA 3.10 (A e B) podem-se observar detalhes dos aspectos da dinâmica do 
entulhamento dos eixos de drenagem. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.10 Aspectos da dinâmica de entulhamento dos eixos de drenagem 
(A) e leito fluvial (B) por depósitos coluvionares com blocos, típicos de áreas montanhosas. 

 

3.1.1.4.4 Aspectos morfológicos das vertentes da APA Macaé de Cima 

As formas do relevo presentes na área da APA estão apresentadas na  

FIGURA 3.12 - Mapa de Unidades Geomorfológicas, gerado a partir da diferenciação de 
formas de morros isolados, cristas ou ombreiras contínuas, encostas e tipos de depósitos 
sedimentares. Esta diferenciação está associada à escala de mapeamento de maior 
detalhe, comparativamente aos mapeamentos do CPRM (2000) e Ross (1985), onde é 
possível perceber diferenciações dentro de um conjunto de formas montanhosas. Neste 
sentido, foram identificados os seguintes conjuntos de formas: 

1- Depósitos Aluviais - associados às formas deposicionais nas planícies e terraços fluviais. 

2- Depósitos Colúvio-aluviais - associados aos depósitos provenientes das encostas que 
intercalam-se com os depósitos aluviais entre os fundos de vale e as baixas encostas. 
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3- Encostas Laterais e Rampas de Colúvio - associadas aos segmentos de vertentes entre 
as altas encostas e baixas encostas, compreendendo áreas eluviais das encostas, bem 
como aquelas rampas recobertas por delgados depósitos coluviais. 

4- Morros isolados de baixa amplitude - associados às elevações que tenham sido isoladas 
pela coalescência de concavidades, criando celas e promovendo a descontiguidade dos 
topos, neste caso com amplitude de 50 m em média. 

5- Morros isolados de média amplitude - associados às elevações que tenham sido 
isoladas pela coalescência de concavidades, criando celas e promovendo a 
descontiguidade dos topos, neste caso com amplitude entre 50 e 100 m. 

6- Morros isolados de alta amplitude - associados às elevações que tenham sido isoladas 
pela coalescência de concavidades, criando celas e promovendo a descontiguidade dos 
topos, neste caso com amplitudes maiores que 100 m. 

7- Alinhamento Montanhoso de declividade suave - associado aos maciços montanhosos 
contíguos com declividades menores que 20º. 

8- Alinhamento Montanhoso de declividade média - associado aos maciços montanhosos 
contíguos com declividades entre 20º e 35º. 

9- Alinhamento Montanhoso de declividade íngreme - associado aos maciços montanhosos 
contíguos com declividades entre 35º e 50º. 

10-  Picos Montanhosos e Escarpas - associados às montanhas mais altas e escarpadas, 
isoladas ou não, onde a forma de pico é predominante e a declividade ultrapassa 
facilmente os 50º, podendo chegar a paredões verticais em rocha. 

A análise do Mapa de Unidades Geomorfológicas permite ver uma distribuição das formas 
deposicionais (1 e 2) acompanhando os fundos de vale de orientação NE-SW na porção do 
alto curso dos rios Macaé, Flores e Bonito (seguindo a direção da foliação e bandamento 
das rochas), como também, alinhamentos de falhas e fraturas de orientação E-W e ESE-
WNW, muito comuns na área. Destaque deve ser dado, no limite Norte da APA, aos 
divisores das cabeceiras do rio São Pedro e Boa Esperança, que formam um anfiteatro de 
alinhamentos montanhosos, cercando os vales desses rios. Dentre as Unidades 
Geomorfológicas existentes na APA a que apresenta maior expressividade são as Encostas 
Laterais e Rampas de Colúvio representando 33,3% da áreas total, seguidas pelo 
Alinhamento Montanhoso de Declividade Média representando 28% da área total. A 
TABELA 3.10 apresenta os valores de área da Unidades Geomorfológicas e suas 
porcentagens e o GRÁFICO 3.12 ilustra a porcentagem das classes. 

Os alinhamentos montanhosos contíguos espalham-se por toda a extensão da APA, 
marcando os divisores de drenagem e principais serras locais. Da mesma forma, as 
vertentes laterais dos vales acompanham o alinhamento das drenagens e muitas vezes 
chegam aos divisores de água rebaixados em forma de cela. 

No extremo Sudoeste da APA manifestam-se picos montanhosos escarpados, como os 
encontrados nas cabeceiras do rio Macaé, como a Pedra do Faraó e Pedra de São Caetano. 
No extremo Nordeste da APA, por sua vez, são encontrados nas cabeceiras dos rios Boa 
Esperança e São Domingos, picos montanhosos como o Duas Pedras ou Pedra da Boa 
Vista e Pico do Amargoso ou Margois, além da Serra Queimada até a Pedra Riscada e sua 
vertente Nordeste, voltada para as cabeceiras do rio São Romão. Vale ainda ressaltar a 
Pedra do Benfica, próxima a aglomeração urbana de Lumiar, no centro norte da APA, onde 
o pico montanhoso é caracterizado por um grande escarpamento rochoso quase vertical. 
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TABELA 3.10 Valores de Área das Unidades Geomorfológicas que ocorrem na APA. 

Classe Hectares Percentagem % 

Depósitos Aluviais 1.005,28 2,9 

Depósitos Colúvio-aluviais 2.965,04 8,5 

Encostas Laterais e Rampas de Colúvio 11.656,66 33,3 

Morros Isolados de alta amplitude 857,54 2,4 

Morros Isolados de média amplitude 638,54 1,8 

Morros Isolados de baixa amplitude 55,69 0,2 

Alinhamento Montanhoso de declividade alta 4.993,49 14,3 

Alinhamento Montanhoso de declividade média 9.820,50 28,0 

Alinhamento Montanhoso de declividade suave 907,78 2,6 

Picos Montanhosos e Escarpas 2.136,48 6,1 

Total 35.037,00 100,0 

 

 

GRÁFICO 3.12 Distribuição das Unidades Geomorfológicas na 
APA Estadual de Macaé de Cima. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.12 Mapa de Unidades Geomorfológicas da APA Estadual de Macaé de Cima. 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 53 
 

3.1.1.4.5 Domínios de Dissecação 

Regulado por níveis de base locais (Knickpoints), os domínios de dissecação são unidades 
de paisagem que integram em si aspectos similares em relação a diversos componentes 
naturais, destacando, entre eles, o padrão de relevo. A similaridade do relevo é originada a 
partir de uma dinâmica hidrológica, erosiva e evolutiva comum que se dá a partir da 
influência dos knickpoints na evolução das vertentes. 

Os knickpoints definem uma superfície pela qual a drenagem não pode mais dissecar o 
relevo, gerando um ponto de partida para o qual as vertentes de todas as bacias 
hidrográficas irão se ajustar. Esse processo faz com que as bacias, controladas por um 
Knickpoint, tenham similaridades em relação ao relevo, originando, portanto, as unidades de 
paisagem provenientes dos domínios de dissecação. 

A delimitação dos domínios de dissecação se dá a partir dos Knickpoints, que são rupturas 
no perfil longitudinal dos rios, até os divisores topográficos das bacias de drenagem. Dessa 
forma, há uma correlação entre bacias hidrográficas e os domínios de dissecação, 
entretanto, a diferença entre ambos reside no fato de existir uma interrupção em sua 
delimitação pelo nível de base local. 

Sendo assim, a variedade de knickpoints se dá pela diversidade de rochas com diferentes 
resistências litológicas e a diversidade de domínios de dissecação se dá pela existência de 
diversas superfícies de rupturas de declive ao longo do eixo de drenagem das bacias 
hidrográficas, fazendo com que os domínios de dissecação sejam micro bacias 
compartimentadas dentro de uma bacia hidrográfica principal. 

No caso da APA de Macaé de Cima a bacia principal é a do Rio Macaé, onde os 
escalonamentos dos córregos tributários a esse rio são compartimentados em knickpoints 
que delimitam os processos de dissecação a montante dos mesmos. 

De uma forma geral, a APA de Macaé de Cima delimita o contorno do conjunto de vales 
suspensos que formam as cabeceiras do rio Macaé e seus afluentes no alto curso. Seu 
limite acompanha os divisores de drenagem destas bacias que do ponto de vista da 
evolução geomorfológica, configuram-se em rios de planalto sendo capturados por 
drenagens de nível de base mais baixo. Neste sentido é comum observar-se várias 
cachoeiras que representam as resistências litológicas locais ao próprio processo de 
dissecação fluvial. A paisagem resultante é uma associação de bacias em compartimentos 
topográficos de altimetria distintas que desempenham dinâmicas hidrológicas e erosivas 
particulares, compostas por amplitudes de relevos, comprimento de encostas e formas 
diferenciadas. O limite Leste da APA, na confluência com o rio Sana, marca o ponto mais 
baixo em altimetria. Para montante, o rio Macaé e seus afluentes são marcados por diversas 
cachoeiras que suspendem os compartimentos dos vales fluviais. Os domínios 
geomorfológicos aqui descritos estão associados a estes compartimentos suspensos, 
entendendo-os como áreas da superfície que evoluem por processos e dinâmicas erosivas 
particulares. 

Desta forma, foram delimitados 10 Domínios de Dissecação, individualizados por níveis de 
base locais, considerando suas dinâmicas evolutivas e a classificação das formas contidas 
em cada domínio, estão apresentados na  

FIGURA 3.13. 

Entre as classes de Domínios de Dissecação ocorrentes na área, a mais expressiva a Alto 
Rio Macaé e Flores, representando 17,17%, seguido por Bacia dos Rios Boa Esperança e 
São Pedro, com 14,41% da área total. A classe menos representativa é Vale Suspenso do 
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Córrego dos Borás, que representa apenas 2,69% do total da área. Estes dados podem ser 
observados com detalhe na TABELA 3.11 e no GRÁFICO 3.13. 

TABELA 3.11 Valores de Área dos Domínios de Dissecação que ocorrem na APA. 

Classe Hectares Percentagem% 

Alto Rio Macaé e Flores 6.017,51 17.17 

Médio-Alto Curso do Rio Macaé 4.713,39 13.45 

Santiago - Lumiar 4.900,56 13.99 

Bacia dos Rios Boa Esperança e São Pedro 5.048,42 14.41 

Cascata São Romão 3.958,77 11.30 

Santa Luzia 1.467,42 4.19 

Baixo Rio Bonito/Toca da Onça 2.340,52 6.68 

Vale Suspenso  do Córrego dos Borás 940,79 2.69 

Vale do Rio Santo Antônio 3.592,59 10.25 

Sertão do Rio Bonito 2.057,03 5.87 

Total 35.037,00 100.00 

 

GRÁFICO 3.13 Distribuição das classes dos Domínios de 
Dissecação que ocorrem na APA. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3.13 Mapa de Domínios de Dissecação da APA Estadual de Macaé de Cima. 
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 Descrição dos Domínios de Dissecação 

Domínio 1: Alto Rio Macaé e Rio das Flores  

Este domínio é marcado por um compartimento planáltico, onde o rio Macaé e seu principal 
afluente neste trecho, rio das Flores, nascem em cabeceiras que possuem perfis declivosos 
e descem em rápidos canais das altitudes de 1550m, mas que já estabilizam-se em 
menores declividades a 1200m nos fundos de vale. Desta altitude para jusante os rios 
correm em um perfil de declividade mais suave e sem a presença de grandes 
desnivelamentos. Cercado de picos montanhosos, importantes formadores da Serra de 
Macaé, este domínio tem seu limite oeste com a bacia do rio Macacu, onde se destaca o 
pico da Pedra do Faraó e a Serra dos Pirineus (nome local para a serra que delimita o 
divisor com o rio São João, ao sul). O limite Noroeste com o rio Santo Antonio, afluente do 
rio Bengala (pertencente a bacia do rio Paraíba do Sul) é também marcado por um 
alinhamento de serra que apresenta picos montanhosos como a Pedra de São Caetano, 
mas que apresenta-se menos abrupta dada a condição suspensa dos dois vales vizinhos, 
ambos suspensos. A presença de intrusões graníticas, com maior resistência ao 
intemperismo e erosão, dentre estes o gnaisse formador de grande parte do substrato 
geológico da APA, garante a existência destes picos que se destacam na paisagem deste 
trecho da serra. 

Os picos montanhosos citados atingem a altitude de 1680m e o ponto mais baixo deste 
domínio, em seu limite na confluência com o rio das Flores está em torno de 900m, 
constituindo assim uma amplitude de 780m, bastante alta relativamente, porém, distribuída 
em 10 km de extensão. A drenagem corre orientada pelas estruturas do substrato geológico, 
tendo os rios principais acompanhado o strike da foliação do gnaisse da unidade São Fidelis 
de direção NE e os tributários orientados pelas estruturas de fraturamento de direção NW. 

Este domínio, no entanto, diferencia-se do resto da bacia por apresentar encostas laterais  
descendo abruptas dos paredões mais altos, mas suavizando-se logo abaixo em encostas 
de declividade em torno de 25º. As porções mais altas das encostas possuem dinâmicas 
hidroerosivas associadas a movimentos de massa que definem a ocorrência de depósitos 
de blocos das médias e baixas encostas até o fundo de vale. Os fundos de vale por sua vez, 
guardam vestígios destes depósitos de avalanches detríticas (corridas de blocos) 
retrabalhados pelas cheias fluviais, com blocos exumados e constroem pequenas planícies 
de inundação em depósitos arenosos. Formam-se em muitos momentos praias fluviais 
repletas de seixos e depósitos arenosos, porém, de pequena largura. Vale ressaltar que 
neste trecho a bacia apresenta exuberante cobertura vegetal pouco alterada, com os 
remanescentes mais bem preservados da Mata Atlântica existente no local. Esta condição 
florestada garante a dinâmica hidrológica destes canais em um regime perene, de respostas 
fluviais suaves, frente a eventos de chuva, dado o processo de interceptação, infiltração e 
recarga do lençol freático, desempenhado pela densa cobertura. Aspectos ligados a estes 
dois rios podem ser observados na FOTOGRAFIA 3.11 e na FOTOGRAFIA 3.12. 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 57 
 

  A  B 

  

FOTOGRAFIA 3.11 Rio das Flores.  

A) UTM 759253 / 7521189. B) UTM 757685 / 7519065. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.12 Rio Macaé, a montante 
da confluência com o Rio das Flores, próximo a 
Pedra de São Caetano. UTM 755221 / 7519267. 
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Domínio 2: Sertão do Rio Bonito 

Este domínio, semelhante ao anterior, constitui as cabeceiras formadoras do alto curso do 
Rio Bonito. Afluente do Rio Macaé, mais a jusante, no ponto turístico do Encontro dos Rios, 
o rio Bonito corre paralelo ao rio Macaé, tanto no seu médio curso, quanto no alto curso, 
respectivamente em direção W-E e SW-NE. Neste trecho, denominado de sertão do rio 
Bonito, a condição das drenagens e do relevo, assemelham-se muito as cabeceiras do rio 
das Flores e Macaé: médias encostas laterais de declividade em torno de 25º, com poucos 
picos montanhosos protuberantes e responsáveis por encostas mais declivosas e fundos de 
vale suaves correndo entre depósitos de blocos provenientes de avalanches detríticas e 
exumados pelo trabalho fluvial. O padrão de drenagem acompanha a direção NE da foliação 
e NW, das fraturas. Este domínio finaliza em um knickpoint, próximo a confluência com o rio 
Santo Antônio, que regula a dissecação do vale a montante. Entre o divisor mais alto e este 
ponto no fundo do vale soma-se um desnivelamento de 500 m e o canal estende-se neste 
trecho por 9 km em um suave perfil até as cabeceiras mais íngremes. A FOTOGRAFIA 3.14 
e a FOTOGRAFIA 3.15 mostram a visão geral do Rio Bonito e o córrego do sertão, na 
localidade denominada Sertão do Rio Bonito. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.13 Córrego do Sertão, na localidade 
denominada Sertão do Rio Bonito. UTM 761892 / 7517814. 
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FOTOGRAFIA 3.14 Rio Bonito. UTM 769951 / 7519575. 

 

Domínio 3: Médio Alto Curso do Rio Macaé 

Este trecho do rio Macaé situa-se entre a confluência com o rio das Flores e o conjunto de 
cachoeiras Branca, Poço Quadrado e Andorinhas, abaixo do povoado de Galdinópolis. A 
FOTOGRAFIA 3.15 apresenta uma visão geral da Cachoeira das Andorinhas, no Rio 
Macaé, importante compartimento neste domínio. A sequência de cachoeiras que delimita a 
jusante esse domínio configura um nível de base local de grande expressão no curso fluvial 
do rio Macaé. Além do enorme potencial turístico destas cachoeiras elas formam um 
estrangulamento marcante na bacia deste rio, delimitando um compartimento suspenso, 
desde Galdinópolis até os núcleos rurais incluídos na região de Macaé de Cima, 
estendendo-se ainda até o vale do rio Mirandela. O nível de base deste trecho do vale, no 
topo da cachoeira Branca em Galdinópolis está na altitude de 780 m, enquanto que os 
divisores de drenagem no alto dos picos montanhosos se mantêm a altitude de 1000 m que 
garantem assim uma amplitude de relevo de 220 m.  

O maior entalhe do curso fluvial desenha um vale mais aprofundado com paredões rochosos 
mais presentes em encostas mais íngremes e mais longas, quando comparadas aos 
domínios descritos anteriormente. Os fundos de vale, no entanto, apresentam planícies de 
inundação expressivas, associadas a depósitos de colúvios com blocos, que muitas vezes 
interdigitam-se, devido à energia dos fluxos provenientes das avalanches detríticas que 
atingem o fundo de vale e que posteriormente são retrabalhadas pelos canais fluviais. Neste 
trecho da bacia, são abundantes estes depósitos em locais de alargamento dos fundos de 
vale, onde os principais povoados desta região ocorrem, como em Gaudinópolis, que ocupa 
um trecho de deposição a montante da cachoeira Branca, entre montanhas altas e íngremes 
de extrema beleza. O mesmo ocorre para o trecho do povoado de Macaé de Cima e 
Mirandela, onde os depósitos de bloco criam uma ruptura de declive entre as encostas 
íngremes e o fundo de vale. Neste desenho, pode-se traçar um perfil desde o topo das 
encostas até o fundo de vale, com declividades que variam, respectivamente, de 60 a 90º 
nos paredões rochosos e altas encostas, 30 a 20º nas encostas medias, na maioria dos 
casos recobertas por estes depósitos de blocos, e, finalmente, os fundos de vale que 
espraiam-se planos do sopé das encostas aos canais fluviais. Em muitos pontos deste 
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trecho da bacia é possível notar que estes depósitos sobre as médias encostas apresentam 
uma outra ruptura de declive na base que os tornam mais íngremes antes de caírem nos 
fundos de vale, o que mostra um suposto rebaixamento de nível de base que a bacia tenha 
sofrido, com o conseqüente reentalhe destes depósitos. Pode-se afirmar que estes 
depósitos ficam em um nível suspenso do fundo de vale atual e se constitui num 
compartimento suspenso nas encostas. 

Este trecho do canal principal, assim como seu principal afluente Mirandela, orienta-se em 
direção E-W, associada à falhamentos do substrato geológico, enquanto que os tributários 
continuam orientados em direções NW, associadas à fraturamentos. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.15 Cachoeira das Andorinhas no Rio Macaé. 
UTM 771542 / 7524856. 

 

Domínio 4: Santiago Lumiar 

Este domínio regula-se por um nível de base ainda mais baixo que os anteriores, já a 
jusante do núcleo urbano de Lumiar. Este domínio é caracterizado pelo entalhe do Rio 
Santiago e pelo trecho do Rio Macaé, entre a cachoeira das Andorinhas (próximo a 
confluência deste com o Rio Santiago), até a cachoeira do Encontro dos Rios, na sua 
confluência com o Rio Bonito. O entalhe dos canais é profundo, em um fundo de vale que 
chega a 560 m, porém, o relevo também acompanha, com o rebaixamento dos picos 
montanhosos a altitude de 1400 m. As encostas mostram-se íngremes e alguns picos 
montanhosos destacam-se como a Pedra do Benfica e a Pedra Riscada, com extensos 
paredões rochosos. 

A orientação principal também recai sobre as estruturas ESE-WNW de falhamentos 
regionais, com modificações no final do domínio, quando o rio inflete em direção NNW-SSE, 
em um cotovelo estrutural de quase 90º. 

A FOTOGRAFIA 3.16 e a FOTOGRAFIA 3.17 mostram aspectos gerais do Córrego 
Santiago e o seu encontro com o Rio Macaé, à jusante da Cachoeira das Andorinhas. 
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FOTOGRAFIA 3.16 Córrego Santiago. UTM 770513 / 7525258. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.17 Encontro do Rio Santiago com o Rio 
Macaé, a jusante da Cachoeira das Andorinhas. UTM 771496 / 
7524989. 

 

Domínio 5: Bacias dos Rios Boa Esperança e São Pedro da Serra 

Este domínio é caracterizado pela bacia do rio Boa Esperança e seu principal afluente rio 
São Pedro. A bacia apresenta uma forma larga nas cabeceiras e afunila-se para jusante, 
próximo ao distrito de Lumiar, nivelada na base por uma cachoeira de pequeno porte, mas 
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que estrangula a drenagem antes de seu desemboque no rio Macaé. Suas cabeceiras 
guardam as maiores elevações da bacia o que mantem os principais picos montanhosos e 
escarpas em paredões rochosos da APA. Destaque para o Pico das Duas Pedras ou Pedra 
da Boa Vista, que marca o ponto de maior elevação da APA. Isolado deste maciço o Pico do 
Amargoso ou Margois também merece destaque, seguido da Serra Queimada que se 
alinham com o Duas Pedras no contorno do divisor leste deste domínio, já em contato com a 
bacia do rio São Romão. Na porção Norte e Oeste desta bacia, o alinhamento de 
montanhas que cerca o vale do rio São Pedro também apresenta a fisionomia de pontões 
montanhosos, geralmente rochosos ou recobertos por finas camadas de solo. Destas 
elevações as vertentes descem íngremes, marcadas por duas rupturas de declive, uma no 
sopé dos paredões rochosos e outra antes de descerem para os fundos de vale. As 
declividades dessas médias encostas giram em torno de 30º ou 40º e são amplamente 
cultivadas (com o manejo tradicional da região com rotação de terras, porém, em intenso 
processo de modificação). A amplitude de relevo atinge aproximadamente 700m e muitos 
depósitos de blocos estão presentes nessas encostas, marcando a dinâmica de avalanches 
detríticas referentes a funcionalidade natural delas. Estes depósitos chegam facilmente aos 
fundos de vale e preenchem as rampas de colúvio ao longo dos eixos de drenagem com 
imensos blocos rochosos (matacões) em imensos depósitos de tálus. 

Os fundos de vale represam-se a montante das cachoeiras presentes ao longo do perfil 
longitudinal desses canais. O estrangulamento formado por essas cachoeiras nos vales 
definem o entulhamento e o espraiamento de sedimentos que formam várzeas ou planícies 
de inundação, justamente sobre as quais aglomeram-se as ocupações urbanas. Vale 
ressaltar que estas áreas, como a definição geomorfológica propõe, estão sujeitas a 
enchentes e são rotas preferenciais das avalanches detríticas que descem sob regime 
torrencial, diante das fortes chuvas locais. 

A FOTOGRAFIA 3.18 e a FOTOGRAFIA 3.19 apresentam aspectos variados dos Rios S. 
Pedro e dos córregos Benfica e Sibéria. Da FOTOGRAFIA 3.20 à FOTOGRAFIA 3.25 se 
observam detalhes da Bacia do Rio Esperança e dos córregos Boa Vista e Pedra Vermelha. 

 

FOTOGRAFIA 3.18 Confluência do Córrego Benfica com o Rio 
São Pedro. UTM 775168 / 7527498. 
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FOTOGRAFIA 3.19 Córrego Sibéria na localidade da Bocaina 
dos Blaudts. UTM 773616 / 7529397. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.20 Rio Boa Esperança, próximo a Lumiar. 
UTM 776015 / 7526538. 
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FOTOGRAFIA 3.21 Rio Boa Esperança. UTM 776531 / 
7527489. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.22 Encontro do Rio Boa Esperança com o Rio 
Macaé. UTM 775249 / 7525913. 
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FOTOGRAFIA 3.23 Vista a justante da Cachoeira “Indiana 
Jones” no Córrego Boa Vista. UTM 779176 / 7529597. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.24 Córrego Boa Vista. UTM 779254 / 
7529611. 
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FOTOGRAFIA 3.25 Cachoeira São José no 
Córrego da Pedra Vermelha. UTM 778557 / 
7529847. 

 

Domínio 6: Vale do Rio Santo Antonio 

Este domínio, no alto médio curso do rio Bonito, está suspenso por um nível de base local, 
que mantém esse vale a uma altitude de 900m. O vale é bastante retilíneo com orientação 
ESE-WNW, associado a alguma estrutura do substrato geológico que configurou um plano 
de fraqueza para o processo de incisão fluvial (provavelmente falhamentos). A amplitude de 
relevo chega a 700m com um perfil de encosta marcado por alinhamentos montanhosos nos 
divisores a 1600m de altitude, encostas íngremes e por vezes escarpadas em afloramentos 
rochosos, que descem abruptamente até a primeira ruptura de declive, na passagem para 
média encosta com declividades em torno de 30º e que descem aos fundos de vale pelas 
baixas encostas de declividades menores que 25º. Estas últimas, recobertas de depósitos 
coluvionares repletos de blocos, provenientes dos deslizamentos das encostas superiores. 
Este perfil topográfico é característico de muitos trechos da APA e é visível ao longo de todo 
o vale do rio Santo Antônio até sua confluência com o rio Macaé e para jusante. 

A FOTOGRAFIA 3.26 apresenta uma visão geral do Rio Santo Antônio. 

 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 67 
 

 

FOTOGRAFIA 3.26 Aspecto geral do Vale do Rio Santo 
Antônio, próximo ao Sítio da Cabrita Vadia. 

 

Domínio 7: Vale Suspenso do Córrego dos Borás 

Este domínio, de pequena área, ganhou destaque por ser um vale suspenso com grande 
acúmulo de depósito dos fundos de vale entre montanhas altas e íngremes. Configura-se 
em um pequeno vale constituído pelas drenagens dos córregos Borás e seu afluente que 
encontram-se suspensos por duas cachoeiras próximas e acumulam um pequeno depósito 
aluvial próximo aos canais e espessos pacotes de depósitos coluviais nas baixas encostas, 
repletos de blocos rochosos. As encostas são íngremes e longas, em função da amplitude 
de relevo que se baseia na altitude de 900m no fundo de vale e atinge 1200m nos picos 
montanhosos mais altos. As declividades das altas encostas passam dos 60º e as médias 
encostas ficam com declividades em torno dos 30º. Apenas as baixas encostas apresentam 
maior suavidade em torno de 20º. Os fundos de vale não são largos e a forma do vale, 
portanto, apresenta-se muito encaixada. 

Domínio 8: Baixo Rio Bonito - Toca da Onça 

Este domínio constitui o trecho final do rio Bonito, antes do seu desemboque no rio Macaé, 
no famoso ponto turístico do “Encontro dos Rios”. Neste trecho, destaca-se a bacia do rio 
Toca da Onça, que dá nome a localidade e constitui o principal afluente do baixo curso. É 
nítida a passagem para este domínio, em função do aprofundamento que o entalhe fluvial 
promoveu até o nível de base do “encontro dos rios”. O rio Bonito desce seu último degrau e 
deixa os divisores nas altitudes de 1000m até o fundo de vale, acumulado de sedimentos a 
600m de altitude. A porção sul deste domínio é marcado por divisores altos com encostas 
íngremes e picos isolados, com drenagens rápidas que descem abruptas para a calha do rio 
Bonito. Na porção norte, a drenagem afluente do rio Toca da Onça, nasce em encostas que 
atingem 1000m de altitude e desemboca no rio Bonito a 600m de altitude, em um percurso 
de 4 km. Portanto, este rio apresenta um perfil longitudinal bastante íngreme, com encostas 
de alta declividade e um fundo de vale ajustado ao rio Bonito e carregado de sedimentos 
aluviais e colúvio-aluviais. Próximo a foz no rio Macaé, o vale do rio Bonito volta a estreitar-
se e encaixa sua drenagem em trechos bastante estreitos. 
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Na FOTOGRAFIA 3.27 (A e B) pode ser observada uma visão geral da bacia do Baixo Rio 
Bonito - Toca da Onça. 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.27 Visão detalhada do Baixo Rio Bonito - Toca da Onça. 

 

Domínio 9: Santa Luzia 

Também de pequena dimensão este domínio merece destaque por constituir-se do trecho 
entre o “Encontro dos Rios” (confluência dos rios Macaé e Bonito), até a cachoeira da Santa 
Luzia. Esta cachoeira mantém o último degrau do rio Macaé que suspende este pequeno 
trecho de seu vale. Com afluentes pequenos neste trecho do rio Macaé, as drenagens 
encontram-se abruptas e descem das encostas diretamente ao canal principal se 
constituindo bacias pequenas. As encostas por sua vez, são íngremes próximas aos topos e 
diminuem a declividade nas medias encostas, recobertas por rampas de colúvio com blocos 
rochosos. Os divisores de drenagem alcançam a altitude de 1100m e o fundo de vale 
encontra-se a 500m, compondo uma amplitude de relevo de 600m em curtas distâncias. O 
fundo de vale está preenchido de depósitos aluviais e colúvio-aluviais represados pelo nível 
de base da cachoeira de Santa Luzia. Vale ressaltar que este trecho apresenta uma 
exuberante cobertura vegetal que se estende pelas encostas e fundo de vale e desenha um 
cenário de extrema beleza. 

Da FOTOGRAFIA 3.28 à FOTOGRAFIA 3.30 mostram aspectos deste domínio, o encontro 
dos Rios, e o Rio Macaé a jusante, e uma visão geral do Rio Macaé na região do Domínio 
Santa Luzia, respectivamente. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.28 Encontro dos Rios Macaé e Bonito. UTM 777045 / 7521913. 
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FOTOGRAFIA 3.29 Rio Macaé a jusante do Encontro dos Rios. 
UTM 777142 / 7521622. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.30 Visão geral do Rio Macaé, na região de 
Santa Luzia. 

 

Domínio 10: Cascata e São Romão 

Sendo o domínio mais a jusante da APA, a sua porção Leste possui a mais baixa altitude da 
Unidade de Conservação, com a cota de 220m . Ao mesmo tempo, no seu limite Noroeste, 
este domínio apresenta o ponto culminante da APA, no pico das Duas Pedras ou Boa Vista, 
formando assim a maior amplitude de relevo da área. O divisor mais alto indica a cota de 
1890m e o fundo de vale em 300m e gera uma amplitude aproximada de 1500m em um 
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trecho de 5,6 Km. A conseqüência desta condição é a presença de encostas íngremes, com 
escarpas rochosas, de grande comprimento e sujeitas a processos erosivos do tipo 
movimento de massa e avalanches detríticas, que encaixam os vales dos rios Cascata e 
São Romão, respectivamente com 1020m e 1310m de desnivelamento. Os depósitos de 
blocos (tálus) nas encostas são muito comuns e, quando chegam aos fundos de vale, são 
lavados pelos fluxos fluviais que carreiam os materiais mais finos e exumam os grandes 
blocos rochosos (matacões), deixando-os como marcas dos eventos extremos comuns sob 
o clima tropical. Estes afluentes vêm pela margem esquerda do rio Macaé, enquanto que ao 
sul do rio, em sua margem direita, as encostas são um pouco menores relativamente, mas 
continuam com alta declividade. A presença dos granitos explica os picos mais altos na 
porção Noroeste do domínio, enquanto que os gnaisses, de menor resistência ao 
intemperismo, embasam as encostas de menor tamanho e declividade, ao Sul. 

A FOTOGRAFIA 3.31 mostra uma visão geral do Rio S. Romão. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.31 Rio São Romão. UTM 785847 / 7525869.  

 

3.1.1.4.6 Processos Erosivos 

A APA de Macaé de Cima, de forma geral, não apresenta contundentes feições erosivas e 
são predominantes os processos originados por causas naturais. O relevo dentro da UC 
encontra-se bastante trabalhado pela evolução geomorfológica de longo tempo e apresenta 
ajustes aos níveis de base locais e, por isso, poucas frentes de recuo erosivo. Os principais 
processos erosivos encontrados na APA, capazes de produzir sedimentos que venham 
assorear os cursos d’água ou degradar as terras cultiváveis, estão associados 
fundamentalmente aos movimentos de massa derivados de eventos pluviométricos 
extremos, a retirada de material para aterros ou construção civil (as saibreiras), além dos 
cortes de estrada, que ocorrem de forma generalizada por toda a Unidade de Conservação 
(queda de barreira). Resta ainda a ocorrência de movimentos de massa de pouca 
profundidade nas áreas de pastagem e a presença de sulcos erosivos nas áreas de maior 
pisoteio do gado. Tais processos merecem destaque quanto aos seus mecanismos 
detonadores e os seus locais de ocorrência. 
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 Sulcos Erosivos e Ravinas - Feições erosivas do escoamento superficial 

Os mecanismos de detonação desse processo iniciam-se pelo escoamento superficial 
provocado pela diminuição da capacidade de infiltração. Esta condição é ocasionada pela 
compactação dos solos, que é deflagrada neste caso pelo pisoteio do gado e pelo processo 
de “splash erosion”, notadamente em solos expostos. O impacto direto das gotas 
desestruturam os agregados do topo do solo e soltam partículas menores que obstruem os 
poros do solo que dificultam o processo de infiltração. A precipitação que excede a 
capacidade de infiltração dos solos escoa superficialmente removendo as partículas 
minerais e a matéria orgânica, responsável pela fertilidade dos solos (HORTON, 1945; 
DUNNE & LEOPOLD, 1978; GUERRA, 1991). O escoamento superficial concentra-se em 
sulcos que aprofundando-se originam as ravinas. 

No geral, o uso e manejo do solo nesta região com manejo através de rotação de culturas e 
sistemas de pousio não desenvolveu grandes problemas relativos à capacidade produtiva 
do solo, como por exemplo, perda de matéria orgânica e de nutrientes, alteração da 
micromorfologia do topo do solo e redução na capacidade de infiltração da água que 
condicionam processos superficiais de erosão do solo. No entanto, algumas propriedades 
que utilizam a pecuária e/ou cultivos monoespecíficos como os Eucaliptais apresentam 
feições erosivas como ravinamentos e sulcos, conforme pode ser observado na 
FOTOGRAFIA 3.32 e na FOTOGRAFIA 3.33. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.32 Talude de estrada com sulcos erosivos em 
área de eucaliptal. UTM 772481/7525200. 
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FOTOGRAFIA 3.33 Ravinas provenientes 
do escoamento superficial sobre o solo 
compactado pelo pisoteio do gado. UTM 762530 
/ 7520508. 

 

 Movimentos de Massa 

Movimentos de massa são processos de mobilização por gravidade do material 
intemperizado que recobre o substrato geológico, podendo ter ou não influência de 
poropressões positivas da água no solo. Vale ressaltar que tais processos são mais comuns 
em áreas de pastagens com gramíneas que possuem padrão de enraizamento homogêneo 
e superficial podendo também ocorrer em áreas cobertas por vegetação florestal. A zona de 
raízes atinge poucas dezenas de centímetros no solo (30 a 40 cm) e constitui-se em um 
horizonte de infiltração relativamente mais permeável que a zona subradicular, 
imediatamente abaixo. A descontinuidade hidráulica gerada por essa diferença de 
permeabilidade é capaz de gerar poropressões críticas a ponto de promover o 
destacamento do solo acima desta zona. Dá-se origem então a um deslizamento de pouca 
profundidade, mas que contribui consideravelmente com sedimentos ao assoreamento da 
rede hidrográfica. Estes aspectos podem ser observados na FOTOGRAFIA 3.34 e na 
FOTOGRAFIA 3.35. Ainda são recorrentes os movimentos de massa associados ao recuo 
de cortes feito por estradas ou para exploração de saibro, que estão apresentados da 
FOTOGRAFIA 3.36 à FOTOGRAFIA 3.38. Outro fenômeno menos frequente, mas não 
menos importante, são as corridas de massa decorrentes dos eventos pluviométricos 
extremos, típicos do verão no sudeste brasileiro. Nestas corridas há uma associação entre 
diversos escorregamentos planares (contato solo/rocha) nas encostas até mesmo 
florestadas, que se juntam ao eixo de drenagem das bacias afetadas pelas chuvas, 
mobilizando, assim, grande quantidade de sedimentos e detritos em um fluido viscoso capaz 
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de destruir residências e edificações. A FOTOGRAFIA 3.39 e a FOTOGRAFIA 3.40 
evidenciam este processo. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.34 Escorregamento planar raso, próximo à 
estrada para Toca da Onça. UTM 776936/7521077. 
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FOTOGRAFIA 3.35 Duas cicatrizes de movimentos de massa 
rasos, associadas à descontinuidade hidráulica da zona de raízes 
das gramíneas na localidade de Benfica. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.36 Cicatriz de movimento de massa 
proveniente do recuo de corte de estrada. UTM 769875/7524193. 
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FOTOGRAFIA 3.37 Queda de barreira ao lado do córrego da 
Sibéria. UTM 773616/7524349. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.38 Queda de barreira em corte de estrada. 
UTM 759426/7524218. 
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FOTOGRAFIA 3.39 Escorregamento planar na localidade de 
Benfica. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.40 Escorregamento planar originado pela 
descontinuidade hidráulica existente no contato solo/rocha. UTM 
779052/7529370. 
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 Voçorocas 

Este processo erosivo evidenciado na FOTOGRAFIA 3.41 e na FOTOGRAFIA 3.42 é 
desencadeado por fluxos subsuperficiais do escoamento da água na zona aerada dos solos, 
assim como, por fluxos subterrâneos na zona saturada. A existência de faces de exfiltração, 
seja pelo corte natural de uma incisão fluvial ou por atividades antrópicas para construção 
de estradas e casas ou por mineração dos leitos fluviais, permite a saída desses fluxos, que 
migram pelas encostas em direção aos fundos de vale. Dependendo da poropressão 
exercida na face de exfiltração, tais fluxos podem desencadear processos erosivos em 
forma de pipes, chegando à formação de túneis erosivos. Os túneis erosivos recuam a 
remontante e ao sofrerem colapso de seus tetos abrem o processo de voçorocamento, 
podendo ocorrer tanto em encostas como em fundos de vale (COELHO NETTO, 1999). 

A FOTOGRAFIA 3.41 apresenta uma voçoroca induzida pela influência direta da manilha da 
estrada, que converge fluxos para seu eixo. Observou-se uma evolução desta feição erosiva 
em relação à quando foi observada e descrita por Lima (2008). 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.41 Voçoroca ativa com 
aproximadamente 5 m de largura, 25 m de 
comprimento e 3 m de profundidade. UTM 
771360/7523076. 
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FOTOGRAFIA 3.42 Voçoroca na mesma 
estrada com aproximadamente 6 m de 
largura, 12 m de comprimento e 2,5 m de 
profundidade. 
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 Concavidades 

Vale ressaltar o papel das concavidades na evolução do relevo e na ocorrência de 
processos erosivos. Segundo Coelho Netto (2003) e Avelar & Coelho Netto (1992) a carga 
total de poropressões das águas subsuperficiais indicam a convergência dos fluxos d’água 
em direção à base inferior do eixo de concavidades estruturais (aquelas controladas pelas 
estruturas geológicas). Em alguns casos, na cabeça destes pequenos canais geralmente 
ocorrem túneis erosivos que evoluem regressivamente, podendo dar origem a voçorocas. 
Nos denominados anfiteatros (cabeceiras de drenagem) desenvolvem-se os “complexos de 
rampa”, descritos por Meis et al. (1981), como as áreas de encostas com geometria 
côncava, constituídas de feições erosivas em suas porções mais altas da encosta e feições 
de acumulação de colúvios sucessivos nos seus eixos. Nestas concavidades são comuns 
também movimentos de massa, associando em si processos erosivos de diversas naturezas 
e representando assim as feições de evolução denudacional das paisagens.  

A FIGURA 3.14 apresenta de um modo geral estas concavidades. Estes processos erosivos 
podem, ainda, se tornar mais intensos, devido certamente ao mau uso dos solos por 
atividades antrópicas. Foi realizado o mapeamento das principais concavidades dentro da 
APA, com vistas ao planejamento da área de forma a recomendar a não ocupação destes 
espaços por precaução, já que são áreas vulneráveis a processos erosivos. Um exemplo 
destas concavidades com processo erosivo instalado está apresentado na 
FOTOGRAFIA 3.43, onde se pode observar a ocorrência destes processos na lateral da 
concavidade. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.43 Áreas côncavas - ocorrência de processos 
erosivos na lateral da concavidade. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.14 Concavidades existentes dentro da APA de Macaé de Cima 
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De forma geral, os processos de degradação erosiva nestas áreas estão associados às 
atividades humanas tais como agricultura e pecuária extensiva, no entanto, por serem pouco 
desenvolvidos e impactantes, não chegam a representar um desafio ao manejo da UC. 

Para os processos erosivos provocados pelo escoamento superficial (sulcos e ravinas) ou 
por movimentos de massa rasos, associados ao enraizamento da vegetação ou cortes 
artificiais, as soluções de mitigação são relativamente mais fáceis. Tais atividades estão 
associadas basicamente a mudança de uso dos solos, implementação de práticas 
conservacionistas nas atividades produtivas agropecuárias e execução de medidas de 
controle e monitoramento. 

 

3.1.1.5 Pedologia 

3.1.1.5.1 Aspectos Metodológicos 

Neste item é apresentado o estudo do levantamento das classes de solo, aptidão agrícola 
das terras e avaliação da susceptibilidade à erosão dos solos que ocorrem na Área de 
Proteção Ambiental Estadual de Macaé de Cima - APA de Macaé de Cima. Este estudo tem 
como objetivo, portanto, a identificação, caracterização e delimitação cartográfica dos solos 
nesta Unidade de Conservação (UC). 

A metodologia do trabalho, bem como os critérios para identificação das classes de solos, 
serão descritos a seguir. Informações mais pormenorizadas sobre os procedimentos de 
classificação poderão ser obtidas nas seguintes publicações da Embrapa: Critérios para 
distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento - Normas em uso pelo 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos - Embrapa (EMBRAPA, 1988a); Procedimentos 
Normativos de Levantamentos de Solos (EMBRAPA, 1995); Manual de Descrição e Coleta 
de Solo no Campo (SANTOS et al., 2005) e; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(EMBRAPA, 2006). 

Conforme determinado em Termo de Referência, o trabalho resultou na identificação, 
classificação e descrição das classes de solos bem como na geração dos mapas de 
Pedologia, de Aptidão Agrícola das Terras, e de Susceptibilidade à Erosão na UC; todos na 
escala de 1:50.000. 

Na etapa dos trabalhos de escritório, efetuaram-se estudos mediante levantamento 
bibliográfico do material básico disponível relativo às características dos atributos do solo e 
dos fatores relacionados à formação dos mesmos, especialmente geomorfologia, geologia e 
clima. Foram consultados o Mapa Exploratório de Solos do Projeto RADAMBRASIL 
(RADAMBRASIL, 1983; Folhas 23/24 Rio de Janeiro-Vitória), o Estudo Geoambiental do 
Estado do Rio de Janeiro, capítulo de solos (CARVALHO FILHO et at., 2000), além de 
trabalhos realizados na região de estudo como os elaborados por Lima (2008), o Plano de 
Manejo do Parque Estadual dos Três Picos (INEA, 2009), dentre outros. Para a avaliação da 
aptidão agrícola das terras e da susceptibilidade à erosão das classes de solo foram 
adotados os procedimentos descritos por Ramalho Filho & Beek (1995) e consultado o 
trabalho realizado por Carneiro et al. (2010). Em termos cartográficos para elaboração do 
mapeamento temático foram utilizadas ortofotos, cedidas pelo INEA, imageadas a partir de 
aero-levantamento na escala 1:25.000 e cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 
(Folhas: SF-23-Z-B-III-4; SF-23-Z-B-III-3; SF-23-Z-B-II-4). 

As saídas de campo para a APA ocorreram nos períodos de 25 a 28 de fevereiro, 11 a 14 de 
março e 25 a 27 de março de 2011. A área foi percorrida integralmente, visando identificar e 
dimensionar as ocorrências de classes de solos e os limites das unidades de mapeamento. 
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Para isso, foram abertos perfis de solo, principalmente nos taludes dos cortes de estrada, 
nas margens dos rios, nos terraços e rampas. Para a descrição dos perfis foram utilizados 
os conceitos para reconhecimento e classificação de horizontes diagnósticos, grupamentos 
de textura e de fases (de relevo, pedregosidade e rochosidade) das unidades de 
mapeamento de solos, de acordo com Embrapa (1988a). O sistema taxonômico de 
classificação dos solos encontra-se completo para o 1º nível categórico (ordens), 2º nível 
categórico (subordens), 3º nível categórico (grandes grupos) e, por vezes, 4º nível 
categórico (subgrupos). 

A seguir são apresentados os principais atributos diagnosticados, conceitos e fases usados 
no mapeamento dos solos. 

 Horizontes Diagnósticos Superficiais 

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. 

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 

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. 

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: 

textura muito argilosa: identifica solos com mais de 600 g de argila/kg; 

textura argilosa: quando o solo tem entre 350 e 600 g de argila/kg; 

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; 

textura arenosa: refere-se às classes texturais areia e areia-franca. 

Para as classes de solos com significativa variação textural entre horizontes superficiais 
e subsuperficiais, a textura é expressa em forma de fração, por exemplo, textura 
média/argilosa. 
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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 realizada caracterização das 
principais formações vegetais da APA. 

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, suficientes para impedir ou restringir o uso de implementos 
agrícolas. 

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 nome da fase de relevo acompanha a descrição da unidade de solos com 
o intuito de serem fornecidos subsídios ao estabelecimento de limitações com 
relação ao emprego de implementos agrícolas e, mediante avaliação da declividade 
e comprimento das pendentes, auxiliar na determinação da susceptibilidade à 
erosão. As formas de relevo que acompanham a designação da unidade de solos 
são as seguintes: 

Relevo plano: corresponde a superfícies de topografia esbatida ou horizontal, onde 
os desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis entre 0 e 3%. 

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%. 

Relevo ondulado: designa superfícies de topografia pouco movimentada, 
constituídas por conjunto de colinas, com declives moderados, entre 8 e 20%. 

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%. 

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%. 

Relevo escarpado: corresponde à áreas com predomínio de formas abruptas, 
compreendendo superfícies muito íngremes e escarpamentos, tais como vertentes 
de declives muito fortes usualmente ultrapassando 75%. 

Com relação à metodologia de avaliação da aptidão agrícola das terras, desenvolvida por 
Ramalho Filho & Beek (1995) e que segue orientações contidas no “Soil Survey Manual” 
(SOIL SURVEY STAFF, 1993) e na metodologia da FAO (1976), recomenda-se que o 
trabalho tenha como base resultados de levantamentos sistemáticos, realizados com 
fundamento nos vários atributos dos solos, clima, vegetação, geomorfologia e geologia, 
além dos aspectos socioculturais envolvidos. Como a classificação da aptidão agrícola das 
terras vem de um processo interpretativo que pode sofrer variações com o tempo, seu 
caráter torna-se efêmero. Dessa forma, a definição das classes está de acordo com as 
observações vigentes à época da sua realização. Sendo assim, não se trata precisamente 
de um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim uma orientação de como 
podem ser espacializadas a utilização dos seus recursos, com vistas ao planejamento 
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regional, devendo sofrer ajustes no caso de ser aplicado a pequenas glebas de agricultores 
individualmente. 

A interpretação do levantamento de solos com vistas à avaliação da aptidão agrícola das 
terras procurou analisar as suas condições para produção, levando-se em consideração as 
características do meio ambiente, os atributos das diferentes classes e as condições atuais 
dos cinco fatores limitantes básicos das terras: fertilidade natural, excesso de água, 
deficiência de água, susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização. A avaliação 
da aptidão agrícola consiste, em síntese, no enquadramento das terras em classes e 
grupos, com o intuito de apresentar as alternativas de uso em determinada porção visando o 
melhoramento das práticas agrícolas inerentes aos sistemas de manejo “A” (baixo nível 
tecnológico), “B” (médio nível tecnológico) e “C” (alto nível tecnológico), num contexto 
técnico, social e econômico. 

A questão da susceptibilidade dos solos à erosão refere-se à maior ou menor resistência 
dos solos à ação dos agentes da erosão e sua avaliação busca estabelecer a 
hierarquização das unidades de mapeamento encontradas na APA quanto a esta 
característica. Para tal, esta avaliação foi efetuada com base nas características e 
propriedades físicas dos solos e nas condições do relevo em que ocorrem. 
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3.1.1.5.2 Classes de Solo Ocorrentes na APA 

As principais classes de solo ocorrentes na área da APA, identificados no trabalho como 
componentes dominantes e co-dominantes associados por inclusão nas unidades de 
mapeamento estão descritas a seguir. Foram observadas 4 classes de solo e Afloramentos 
de Rocha, que estão distribuídas em 8 unidades de mapeamento. Tais unidades de 
mapeamento estão localizadas e espacializadas no Mapa de Pedologia,  

 

FIGURA 3.15. 

Composição das Unidades de Mapeamento de Pedologia 

AR1: AFLORAMENTO DE ROCHA (NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico), ambos 
relevo montanhoso/escarpado. 

AR2: AFLORAMENTO DE ROCHA + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A 
moderado textura média relevo forte ondulado/montanhoso. 

LVAd1: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A moderado ou proeminente 
textura argilosa ou muito argilosa fase pedregosa ou não pedregosa relevo suave 
ondulado/ondulado + NEOSSOLO FLÚVICO distrófico ou eutrófico A moderado 
textura média ou média arenosa relevo suave ondulado (LATOSSOLO VERMELHO 
AMARELO distrófico húmico). 

LVAd2: LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A moderado textura argilosa 
fase pedregosa ou não pedregosa relevo ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 
distrófico típico ou latossólico A moderado textura média ou argilosa relevo forte 
ondulado. 

CXbd1: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico A moderado textura média ou argilosa 
fase pedregosa relevo forte ondulado/montanhoso + LATOSSOLO VERMELHO 
AMARELO distrófico cambissólico pouco profundo A moderado textura argilosa 
fase pedregosa ou não pedregosa relevo forte ondulado (NEOSSOLO LITÓLICO 
distrófico típico). 

CXbd2: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico latossólico A moderado textura argilosa fase 
pedregosa ou não pedregosa relevo forte ondulado/ondulado + LATOSSOLO 
VERMELHO AMARELO distrófico típico A moderado textura argilosa fase 
pedregosa ou não pedregosa relevo ondulado 

CXbd3: CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A moderado textura média relevo 
forte ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico A moderado textura média 
ou arenosa relevo forte ondulado/montanhoso (LATOSSOLO VERMELHO 
AMARELO distrófico cambissólico). 

RLd1: NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico A moderado textura média relevo 
montanhoso fase pedregosidade e rochosidade + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 
distrófico léptico A moderado textura média relevo forte ondulado fase 
pedregosidade (AR). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 3.15 Mapa de Pedologia da APA Estadual de Macaé de Cima 
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A TABELA 3.12 apresenta as classes de solo que ocorrem na APA, assim como os 
Afloramentos Rochosos e os valores em área e porcentagem por classe.. 

 

TABELA 3.12 Valores de Área das Unidades de Solo que ocorrem na APA 

Classe Hectares Percentagem 

AR1 134,86 0,38 

AR2 89,44 0,26 

LVAd1 3.777,05 10,78 

LVAd2 14.370,95 41,02 

CXbd1 4.616,20 13,18 

CXbd2 3.725,39 10,63 

CXbd3 5.351,56 15,27 

RLd1 2.971,55 8,48 

Total 35.037,00 100,00 

 

O GRÁFICO 3.14 ilustra a porcentagem de ocorrência das 4 classes descritas como 
componentes dominantes das 8 unidades de mapeamento observadas na APA de Macaé de 
Cima. 

 

GRÁFICO 3.14 Porcentagem de ocorrência das classes de solo na 
área de estudo. 

 

 

 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 baixa, textura média ou argilosa, com argila de atividade baixa. 
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Nos locais onde foi observada a presença desta classe de solos, é comum a ocorrência de 
fase pedregosa e/ou rochosa associada aos depósitos de tálus que se instalam nas rampas 
de colúvio ou mesmo em função do caráter léptico, que representa contato lítico entre 50 e 
100 cm (IBGE, 2007). A presença de minerais primários facilmente decomponíveis 
observados nos perfis indica o baixo grau de intemperismo atuante. 

Nos limites da APA especificamente, esta classe apresenta horizonte A moderado, com 
espessura variável de 15 a 20 cm, textura média ou argilosa, estrutura granular pequena e 
transição entre o horizonte A e Bi (horizonte B incipiente) usualmente clara e gradual. O 
horizonte Bi apresenta espessura um pouco maior, cerca de 40 cm, textura mais argilosa e 
estrutura em blocos pequenos subangulares. Quanto ao material de origem, esta classe 
está associada aos gnaisses e granitos, rochas metamórficas de algo grau e granulometria 
média. 

Constatou-se no estudo que esta classe de solo é dominante em três unidades de 
mapeamento (CXbd1, CXbd2 e CXbd3), e ocupam cerca de 39,08% da área da APA. Um 
perfil exemplar da unidade CXbd1, aberto em corte de estrada, pode ser observado nas 
FOTOGRAFIA 3.44 (A, B e C). Observa-se no ambiente de ocorrência desta unidade de 
mapeamento predominância de áreas cobertas por formações florestais, mais precisamente 
Floresta Ombrófila Densa Montana, FOTOGRAFIA 3.45. 

 

A B C 

 

FOTOGRAFIA 3.44 Cambissolo Háplico Tb distrófico típico, A moderado, textura 
média e argilosa, relevo forte ondulado. UTM 755125 / 7521034. 
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FOTOGRAFIA 3.45 Ambiente de ocorrência da unidade de 
mapeamento CXbd1, nas vertentes adjacentes do alto curso do rio 
Macaé em relevo forte ondulado. 

 

Quanto à relação dos atributos geomórficos com a ocorrência das unidades de mapeamento 
dessa classe dos Cambissolos, pode se afirmar que as unidades CXbd1 e CXbd2 
correspondem às áreas de transição nas porções de ruptura de declive positiva e negativa 
das encostas, respectivamente. A unidade de mapeamento CXbd3, por sua vez, representa 
solos que ocupam relevos mais movimentados com amplitude topográfica maior. Ocorrem 
principalmente nos contra fortes das Serras de Macaé e do Rio Bonito. 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico (LVAd) 

Esta classe é a que melhor representa as características gerais dos Latossolos sendo, 
portanto, definidos como conceito central da classe. Compreende solos minerais profundos, 
com horizonte A moderado, horizonte B latossólico (Bw) e geralmente caráter distrófico e 
ácido. Apresentam pequena diferenciação entre seus horizontes, textura argilosa, 
porosidade e permeabilidade moderadas devido à estabilidade dos agregados, conferindo-
lhes boa capacidade de infiltração e drenagem. 

Constatou-se na área de estudo que os perfis de Latossolo Vermelho Amarelo possuem 
horizonte A moderado com espessura de 20 a 30 cm, cores bruno amareladas, textura 
argilosa, estrutura granular média e transição entre os horizontes plana e difusa. O horizonte 
Bw pode apresentar espessura de 80 a 100 cm, cores mais amareladas e/ou avermelhadas, 
textura argilosa e estrutura em blocos subangulares médios e pequenos. 

A FOTOGRAFIA 3.46 ilustra um perfil aberto em corte de estrada representando a unidade 
LVAd2. No levantamento bibliográfico e de campo realizados observou-se predominância de 
gnaisses da Unidade São Fidélis como material de origem desses solos. Esta unidade de 
mapeamento está representada no mapa em áreas menos declivosas em associação com 
Cambissolos Háplicos distróficos latossólicos. 
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FOTOGRAFIA 3.46 Latossolo Vermelho 
Amarelo, A moderado, textura argilosa, relevo 
ondulado/ forte ondulado. Perfil de LVAd2 aberto 
em corte de estrada vicinal a caminho do Sertão do 
Rio Bonito. UTM 762546/7517981. 

 

A unidade de mapeamento LVAd1, por sua vez, corresponde às áreas de depósitos colúvio-
aluvionares, apresentando perfis longitudinais compostos por rampas de colúvio com ou 
sem depósito de tálus, terraços fluviais e planícies de inundação. A classe Neossolo Flúvico 
está incluída como componente co-dominante nessa unidade de mapeamento. 

No caso destes Latossolos, seu estágio mais avançado de evolução pedogenética somado 
aos processos de lixiviação atuantes, fazem com que a reserva de nutrientes disponíveis 
seja menor, caracterizando-os como solos de fertilidade natural média apesar de serem 
muito utilizados para cultivos e pastagens na região. Na FOTOGRAFIA 3.47 (A, B, C e D) 
são apresentados exemplos de ambiente de ocorrência dessa unidade de mapeamento. 
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A B 

  

C D 

  

FOTOGRAFIA 3.47 Ambiente de ocorrência dos Latossolos Vermelho Amarelos, 
mostrando uso da terra com pastagem natural (A), presença de depósito de tálus (B), cultivo 
de hortaliças (C) e terraço fluvial (D). 

 

Nos limites da APA, esta classe ocorre como componente principal em duas unidades de 
mapeamento (LVAd1, LVAd2). Encontram-se em associação com Cambissolos Háplicos e 
Neossolos Flúvicos, além de inclusões de pequenas parcelas de Latossolo Vermelho 
Amarelo distrófico húmico. Essas unidades de mapeamento ocupam aproximadamente 
51,80% da área em estudo. 

 

NEOSSOLO FLÚVICO 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 
dos teores de carbono em profundidade. Essa variação textural em profundidade tem 
implicação direta sobre o fluxo vertical da água e, consequentemente, sobre o 
estabelecimento de sistemas de drenagem. Geralmente, constituem os diques marginais do 
leito dos rios e quase sempre estão cobertos por vegetação florestal (Mata Ciliar). Na área 
mapeada há predominância de solos com textura média a arenosa, sobre relevo suave 
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ondulado. Na FOTOGRAFIA 3.48 e na FOTOGRAFIA 3.49 estão ilustradas, 
respectivamente, um perfil de Neossolo Flúvico e uma paisagem típica de ocorrência desta 
classe de solo. 

 

FOTOGRAFIA 3.48 Perfil de Neossolo Flúvico 
Tb distrófico textura média/média arenosa relevo 
suave ondulado, aberto em terraço fluvial recente 
do Rio Bonito. UTM 769951 / 7519575. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.49 Ambiente de ocorrência do Neossolo 
Flúvico a partir da deposição de sedimentos aluviais na planície de 
inundação e terraços fluviais do Rio Bonito. 
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Em termos de aptidão, esta classe apresenta geralmente um bom potencial agrícola, sendo 
sua principal limitação ao uso as possíveis inundações periódicas, além do fato de serem 
em parte classificados como Área de Preservação Permanente (APP), o que restringe 
legalmente seu uso. Como a topografia das áreas de ocorrência desses solos é suave 
ondulada, apresenta susceptibilidade à erosão ligeira. 

Na escala de mapeamento do presente estudo, os Neossolos Flúvicos compreendem 
somente classe co-dominante em associação com os Latossolos Vermelho Amarelos, 
compondo a unidade de mapeamento LVAd1. 

NEOSSOLO LITÓLICO distrófico (RLd) 

São solos minerais não hidromórficos, rasos ou muito rasos, com sequência típica de 
horizontes A-C ou A sobreposto diretamente à rocha. Trata-se, portanto, de solo jovem com 
manto de intemperismo pouco desenvolvido e evoluído de forma que o contato litólico é 
abrupto. A FOTOGRAFIA 3.50 e a FOTOGRAFIA 3.51 ilustram o perfil de Neossolo Litólico 
analisado e seu ambiente de ocorrência, respectivamente. Possuem textura variável, 
frequentemente média, 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. 

Esta é uma característica morfológica importante do ponto de vista do planejamento 
ambiental, uma vez que solos com essas propriedades podem ser bastante susceptíveis à 
erosão, principalmente se removida a cobertura vegetal protetora deixando exposta a fina 
camada do horizonte A. Somado ao fato de ocorrerem em relevo forte ondulado a 
montanhoso e pela frequente presença das fases pedregosidade e rochosidade, a 
susceptibilidade à erosão é determinada como forte/muito forte. 

As principais limitações ao uso agrícola estão relacionadas aos baixos valores de saturação 
por bases, presença de argila de atividade baixa, pequena espessura do solo, a frequente 
presença de cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil e as altas declividades comuns 
nas suas áreas de ocorrência. Sendo assim, nestas unidades de mapeamento o uso do solo 
é mais apropriado para preservação da flora e da fauna. 

 

FOTOGRAFIA 3.50  Neossolo Litólico 
distrófico textura média/arenosa fase rochosidade 
relevo forte ondulado. Observa-se a abundância 
de minerais de quartzo, muscovita e feldspato no 
perfil. UTM 771333 / 7523384 
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FOTOGRAFIA 3.51 Ao fundo, ambiente típico de ocorrência de 
Neossolos Litólicos em áreas de relevo montanhoso. 

 

Em termos de distribuição de ocorrência na APA, estão mapeados de forma dispersa e 
compreendem somente uma unidade de mapeamento em associação com Cambissolos e 
Afloramentos de Rocha. A unidade de mapeamento RLd1 ocupa 8,48% da área de estudo. 

Afloramentos de Rocha (AR) 

  

Esta unidade de mapeamento corresponde aos maciços imponentes existentes na APA 
como, por exemplo, a Ponta da Sibéria (FOTOGRAFIA 3.52 - A), a Pedra de São Caetano 
(FOTOGRAFIA 3.52 - B), a Pedra Bicuda, a Pedra Riscada (FOTOGRAFIA 3.52 - C e D), a 
Pedra do Faraó, a Pedra da Boa Vista ou Duas Pedras, dentre outras. Esses maciços 
representam os afloramentos de rochas graníticas das unidades litológicas presentes na 
área: Unidade São Fidélis, Granito Sana e Suíte Leucogranito. 
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A B 

  

C D 

  

FOTOGRAFIA 3.52  Fotografias exemplificando os afloramentos da unidade AR1. A: ao 
fundo, Ponta da Sibéria. B: ao fundo, Pedra de São Caetano. C: vista panorâmica da Pedra 
Riscada. D: Pedra Riscada fotografada mais de perto. 

 

Tais Afloramentos foram mapeados no estudo em duas unidades de mapeamento: AR1, que 
se apresenta com predominância do afloramento mais pequenas inclusões de Neossolo 
Litólico e AR2 que corresponde à unidade de mapeamento em associação com Cambissolo 
Háplico, conforme está ilustrado na FOTOGRAFIA 3.53 (A e B). Estas unidades de 
mapeamento ocupam aproximadamente 0,29% da área. A TABELA 3.12 apresenta os 
valores de área das unidades de solo que ocorrem na APA. 
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A B 

  

FOTOGRAFIA 3.53 Exemplos de Afloramento de Rocha em associação com 
Cambissolo Háplico, unidade de mapeamento AR2. 

 

Como demonstração geral da relação entre os atributos geomórficos das bacias e sub-
bacias inseridas na área de estudo (Bacia do Rio Macaé de Cima e sub-bacias dos Rios das 
Flores, Bonito, Mirandela, Macuco, Santiago, Boa Esperança e São Romão) e a distribuição 
das classes de solo, observa-se que a densidade e os padrões de drenagem fortemente 
influenciados pelo substrato geológico, possibilitam a formação de vales mais encaixados e 
amplitudes topográficas consideráveis, favorecendo com isso menor atuação de processos 
pedogenéticos comparado a processos de transporte de material. Caracteriza-se ainda pela 
presença de “knickpoints” e rupturas de declive expressivas. Configura-se, portanto, como 
uma área cujos processos de assoreamento dos corpos d’água e processos erosivos 
(ravinamentos e/ou voçorocamentos) não são muito comuns, sendo mais frequentes a 
ocorrência potencial de processos de movimentos de massa. 

 

3.1.1.6 Susceptibilidade à Erosão 

3.1.1.6.1 Aspectos Metodológicos 

A susceptibilidade à erosão é uma característica dos solos que se reflete na maior ou menor 
resistência à ação dos agentes erosivos. Esta característica contribui para estabelecer a 
hierarquização dos diversos solos encontrados APA, aos processos erosivos. Esta avaliação 
foi efetuada com base nas propriedades físicas dos solos, nas condições do relevo regional 
em que ocorrem, além de outras características como drenagem, fases de rochosidade e 
pedregosidade, cobertura vegetal e condições climáticas (pluviosidade). Trata-se por fim da 
relação de tais variáveis com a fragilidade das terras em função das atividades antrópicas 
como uso e ocupação do solo para fins agropecuários, obras de engenharia, atividades 
turísticas, dentre outros. 

Portanto, para a determinação dos graus de susceptibilidade à erosão de cada uma das 
unidades de mapeamento descritas e apresentadas no Mapa de Pedologia consideram-se 
como fatores determinantes na velocidade e atuação dos processos erosivos as seguintes 
condicionantes descritas: 
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 Distribuição das precipitações pluviométricas - a análise das chuvas é importante, 
pois, são elas as causadoras dos maiores efeitos erosivos sobre as terras; 

 Cobertura vegetal - o tipo de cobertura vegetal determina a maior ou menor proteção 
contra o impacto e a remoção das partículas de solo pela água; 

 Características do solo - espessura do solum (que compreende os horizontes A e B), 
transição entre horizontes, gradiente textural, estrutura, pedregosidade, rochosidade, 
drenagem interna e permeabilidade; 

 Lençol freático - a profundidade do lençol freático no perfil é fator decisivo, por 
exemplo, para o desenvolvimento de processos de voçorocamento; 

 Topografia - maiores declividades determinam maiores velocidades de escoamento das 
águas, aumentando sua capacidade erosiva. O comprimento da pendente também 
configura variável importante para se estimar o processo de escoamento. Se os declives 
são acentuados e extensos, maior será o efeito erosivo; 

 Uso e manejo do solo - a indução ou a redução da erosão depende do tipo de cultura e 
do manejo dos solos adotados. A adoção de práticas conservacionistas como, cultivos 
respeitando as curvas de nível, plantio direto e sistemas agroflorestais reduzem 
consideravelmente os efeitos dos processos erosivos. 

 

3.1.1.6.2 Avaliação da Susceptibilidade à Erosão 

Para a avaliação da susceptibilidade à erosão foram considerados os graus de limitação 
atribuídos aos níveis de manejo da aptidão agrícola das terras. 

Na TABELA 3.13 estão relacionadas as unidades de mapeamento e a avaliação da 
susceptibilidade dos solos à erosão na área da APA de Macaé de Cima e apresentadas no 
Mapa de Susceptibilidade à erosão, FIGURA 3.16. 

 

TABELA 3.13 Avaliação da Susceptibilidade à Erosão das Unidades de Mapeamento 
na área da APA Estadual de Macaé de Cima. 

Símbolo das 
Unidades de 
Mapeamento 

Descrição das Unidades de Mapeamento 
Susceptibilidade 

à Erosão 

Área de 
ocupação das 

unid. de 
mapeamento 

(hectares) 

CXbd1 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico A moderado textura 
média ou argilosa fase pedregosa relevo forte 
ondulado/montanhoso + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico cambissólico pouco profundo A moderado textura 
argilosa fase pedregosa ou não pedregosa relevo forte ondulado 
(NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico) 

Fo 4.616,2 

CXbd2 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico latossólico A moderado 
textura argilosa fase pedregosa ou não pedregosa relevo forte 
ondulado/ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico típico A moderado textura argilosa fase pedregosa ou 
não pedregosa relevo ondulado 

Mo 3.725,4 

CXbd3 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A moderado 
textura média relevo forte ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO 
distrófico típico A moderado textura média ou arenosa relevo 
forte ondulado/montanhoso (LATOSSOLO VERMELHO 
AMARELO distrófico cambissólico) 

Fo 5.350,6 
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Símbolo das 
Unidades de 
Mapeamento 

Descrição das Unidades de Mapeamento 
Susceptibilidade 

à Erosão 

Área de 
ocupação das 

unid. de 
mapeamento 

(hectares) 

LVAd1 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A 
moderado ou proeminente textura argilosa ou muito argilosa 
fase pedregosa ou não pedregosa relevo suave 
ondulado/ondulado + NEOSSOLO FLÚVICO distrófico ou 
eutrófico A moderado textura média ou média arenosa relevo 
suave ondulado (LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico húmico) 

Li/Mo 3.777,0 

LVAd2 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A 
moderado textura argilosa fase pedregosa ou não pedregosa 
relevo ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico 
ou latossólico A moderado textura média ou argilosa relevo forte 
ondulado 

Mo 14.371,0 

RLd1 

NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico A moderado textura 
média relevo montanhoso fase pedregosidade e rochosidade + 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A moderado 
textura média relevo forte ondulado fase pedregosidade (AR) 

Fo/MF 2.971,6 

AR1 
AFLORAMENTO DE ROCHA (NEOSSOLO LITÓLICO distrófico 
típico), ambos relevo montanhoso/escarpado 

MF 134,9 

AR2 
AFLORAMENTO DE ROCHA + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 
distrófico léptico A moderado textura média relevo forte 
ondulado/montanhoso 

Fo/MF 87,0 

NOTA: graus de susceptibilidade à erosão: Nu - nula; Li - ligeira; Mo - moderada; Fo - forte; MF - muito forte. 

 

O GRÁFICO 3.15 ilustra a porcentagem das classes de susceptibilidade à erosão na área 
de estudo. As terras com susceptibilidade ligeira/moderada (Li/Mo) ocupam 
aproximadamente 10,78% da área da APA. A classe com susceptibilidade moderada (Mo) 
ocupa o maior valor, perfazendo um total equivalente a 51,65% da área de estudo. Em 
seguida aparecem as terras com susceptibilidade forte (Fo) com 28,45% e, as classes com 
susceptibilidade à erosão forte/muito forte (Fo/MF) e muito forte (MF) representam juntas 
9,12% da área. A TABELA 3.14 apresenta os valores de área das unidades de 
susceptibilidade ocorrentes na APA. 

 

TABELA 3.14 Valores de Área das Unidades Susceptibilidade que ocorrem na APA. 

Classe Hectares Percentagem 

Li-Mo 3.777,04 10.78 

Mo 18.096,34 51.65 

Fo 9.966,75 28.45 

Fo-MF 3.058,57 8.73 

MF 138,30 0.39 

Total 35.037,00 100,00 
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GRÁFICO 3.15 Distribuição das classes de susceptibilidade à erosão dos solos na 
APA Estadual de Macaé de Cima. 

 

 

As unidades de mapeamento compostas pelas classes Cambissolos Háplicos (CXbd) 
(exceto CXbd2), Neossolos Litólicos (RLd) e Afloramentos de Rocha (AR) estão em grande 
parte associadas a relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado. Nessas áreas, quando 
a cobertura vegetal é totalmente retirada, o risco potencial de deflagração de processos 
erosivos e movimentos de massa se eleva. No caso dos Neossolos Litólicos o potencial de 
ocorrência de movimentos de massa é maior, devido à sua pouca profundidade e estrutura 
maciça, que lhes conferem uma baixa capacidade de armazenamento de água e também 
devido ao contato abrupto solo-rocha, que diminui sua resistência ao cisalhamento. A 
FOTOGRAFIA 3.54 ilustra um processo de movimento de massa ocorrido em área de 
Neossolo Litólico. 
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FOTOGRAFIA 3.54 Movimento de massa em área de Neossolo Litólico com cobertura 
vegetal suprimida. Próximo ao alto curso do córrego Tapera. UTM 772694 / 7530611 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 3.16 Mapa de Susceptibilidade à Erosão da APA Estadual de Macaé de Cima. 
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Quanto aos Cambissolos, que ocupam áreas de relevo forte ondulado/ondulado, este 
problema é relativamente minimizado, mas ainda apresenta riscos de deflagração de 
processos erosivos principalmente se os solos forem manejados inadequadamente. 
Portanto, nessas áreas deve-se ter atenção em relação ao uso e ocupação do solo, sendo 
necessária a implantação de programas de manejo voltados ao seu uso e conservação. A 
FOTOGRAFIA 3.55 ilustra uma ravina de boa proporção situada a jusante do leito de uma 
estrada que margeia o Rio das Flores. Esta encosta, coberta por Cambissolo Háplico, 
possui declividade acentuada com o curso do rio encaixado à vertente que apresenta solo 
exposto. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.55 Ravina na vertente 
declivosa que margeia o Rio das Flores em área 
de Cambissolo Háplico. UTM 758419 / 7520487. 

 

As unidades de mapeamento LVAd2 e CXbd2 ocorrem em áreas de relevo ondulado a forte 
ondulado. Estas áreas apresentam potencial de susceptibilidade à erosão moderado, devido 
não apenas ao relevo, que favorece o escoamento superficial, mas também à presença de 
depósitos de tálus que se configuram como pontos de maior fragilidade à indução de 
processos erosivos em função do fluxo diferencial da água, causando pontos de ruptura no 
contato matacão/solo. Estes solos são também susceptíveis as compactações dos 
horizontes subsuperficiais devido à textura argilosa que proporciona, por sua vez, uma alta 
densidade e uma baixa porosidade no perfil. 

Quanto à unidade de mapeamento LVAd1 não foram observados problemas significativos 
quanto ao potencial natural de susceptibilidade à erosão, haja vista que possuem boa 
capacidade de armazenamento de água e boa drenagem. Associado a estes fatores inclui-
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se a característica de ocorrerem predominantemente em relevo suave ondulado/ondulado, 
que não condicionam escoamento superficial concentrado e intenso pelas águas da chuva. 
Porém, uma limitação comum a esta unidade de mapeamento refere-se a problemas de 
compactação das camadas superficiais e subsuperficiais quando submetidos à utilização 
intensiva, o que pode facilitar a desencadeamento de processos erosivos em profundidade. 

 

3.1.1.7 Aptidão Agrícola das Terras 

3.1.1.7.1 Aspectos Metodológicos 

A aptidão agrícola das terras consiste em classificar as terras em grupos, baseados na 
interpretação dos dados fornecidos pelo levantamento pedológico e considerando práticas 
agrícolas em três níveis de manejo tecnológico: baixo, médio e alto. Essa interpretação é 
realizada visando um planejamento agrícola, através da avaliação das condições de cada 
unidade de mapeamento, não só para lavouras como também para pastagens, silvicultura e 
áreas destinadas à preservação da flora e da fauna. Tal mapeamento está apresentado no 
Mapa de Aptidão Agrícola. A metodologia de avaliação baseou-se em Ramalho Filho & Beek 
(1995). 

A metodologia em questão procura atender a uma relação custo/benefício favorável. 
Procura-se atentar para a realidade que represente a média das possibilidades dos 
agricultores numa tendência econômica de longo prazo, sem perder de vista o nível 
tecnológico a ser adotado. De acordo com os níveis de manejo obtêm-se a aptidão em 
função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos fatores que influenciam a 
sua utilização agrícola: deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água, 
susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização. 

Os níveis tecnológicos de manejo considerados têm como ponto de vista as práticas 
agrícolas que abrangem a maioria dos agricultores num contexto específico, técnico, social 
e econômico. A avaliação visa, portanto, diagnosticar o comportamento das terras em 
diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação é expressa através das letras A, B e C, as 
quais podem aparecer na simbologia da classificação escritas de diferentes formas. O 
QUADRO 3.1 resume então a simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das 
terras avaliadas. 

O nível de manejo A é baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível 
tecnológico. Praticamente não há grande aplicação de capital para manejo. As práticas 
agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com 
implementos agrícolas simples que condicionam melhorias à conservação das terras e das 
lavouras. 

No nível de manejo B, as práticas de manejo estão condicionadas a um nível tecnológico 
intermediário, com alguma aplicação de capital. As práticas de manejo neste nível incluem 
calagem e adubação, mecanização com base na tração animal ou na tração motorizada, 
principalmente para o preparo inicial do solo. 

As práticas agrícolas no nível de manejo C estão condicionadas a um alto nível de aporte 
tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital. As práticas de manejo são 
conduzidas com auxílio de maquinaria agrícola e atividades operacionais capazes de elevar 
a capacidade produtiva. Incluem-se, nas práticas de manejo, trabalhos intensivos de 
drenagem, medidas de controle de erosão, tratos fitossanitários, rotação de culturas com 
plantio de sementes melhoradas, calagem e fertilizantes em nível econômico indicado 
através de pesquisa e mecanização. 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 104 
 

Foram admitidos 6 grupos de aptidão para avaliar as condições agrícolas de cada classe de 
solo, não só para lavouras, como para pastagem plantada, pastagem natural e silvicultura, 
devendo as áreas inaptas serem indicadas para preservação da flora e da fauna, ou outra 
atividade não ligada a agricultura. Em outras palavras, as terras consideradas inaptas para 
lavoura são analisadas de acordo com os fatores básicos limitantes e classificadas segundo 
sua aptidão para usos menos intensos. 

Sendo assim, os grupos 1, 2 e 3 identificam terras cujo tipo de utilização é a lavoura. O 
grupo 4 é constituído de terras em que o tipo de utilização de maior intensidade é a 
pastagem plantada, enquanto o grupo 5 engloba subgrupos que identificam terras nas quais 
os tipos mais aptos são silvicultura e/ou pastagem natural. O grupo 6 refere-se às terras 
impróprias para quaisquer tipos de utilização mencionada, sendo geralmente utilizadas 
apenas para preservação da flora e da fauna. 

 

QUADRO 3.1 Simbologia correspondente a Aptidão Agrícola das Terras. 

Classe de 
aptidão 
agrícola 

Tipos de utilização (grupos) 

Lavouras (1,2,3) 
Pastagem 

plantada (4) 
Silvicultura (5) 

Pastagem natural 
(5) 

Inaptas (6) 

Nível de manejo Nível de manejo 
B 

Nível de manejo 
B 

Nível de manejo 
A 

- 
A B C 

Boa A B C P S N - 

Regular a b c p s n - 

Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) - 

Inapta - - - - - - - 

Símbolos Adicionais 

5s 
Linha contínua sob o símbolo indica associação de terras, em que o 2º componente tem aptidão melhor que 
o 1º componente 

3(bc) 
Linha tracejada sob o símbolo indica associação de terras, em que o 2º componente tem aptidão pior que o 
1º componente 

FONTE: Ramalho Filho & Beek, 1995 

 

Conforme o quadro acima observa-se que as classes de aptidão agrícola das terras para um 
determinado tipo de utilização são definidas como Boa, Regular, Restrita e Inapta. As letras 
que expressam a aptidão das terras (A, B, C, P, S, N) podem ser maiúsculas, minúsculas ou 
minúsculas entre parênteses, conforme a classe de aptidão seja, respectivamente, Boa, 
Regular ou Restrita. A classe Inapta não é representada por símbolos. Sua interpretação é 
feita pela ausência das letras no tipo de utilização. Abaixo são descritas as classes de 
aptidão: 

 Classe Boa 

Terra sem limitações significativas para a produção sustentada de um determinado tipo de 
uso, observando condições do manejo considerado. Há um mínimo de restrições que não 
reduz a produtividade ou benefícios e não aumenta os insumos acima de um nível aceitável. 

 Classe Regular 

Terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentada de um 
determinado tipo de utilização, observando as condições de manejo considerado. As 
limitações podem reduzir a produtividade ou os benefícios. 
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 Classe Restrita 

Terras que apresentam limitações para a produção sustentada de um determinado tipo de 
uso, observando as condições do manejo considerado. Essas limitações reduzem a 
produtividade ou os benefícios. 

 Classe Inapta 

Terras que apresentam condições que dificultam e/ou impossibilitam a produção, 
observando as condições do manejo considerado, e que, portanto, sugere-se que sejam 
destinadas à preservação. 

Outro aspecto importante para a análise das condições agrícolas das terras é a utilização 
hipotética de um solo referência, ou seja, um solo que não apresente problemas de 
fertilidade, deficiência de água e oxigênio, que não seja susceptível à erosão e nem ofereça 
impedimentos à mecanização. Como, normalmente, as condições das terras fogem a um ou 
vários desses aspectos, estabeleceram-se diferentes graus de limitação em relação ao solo 
de referência para indicar a intensidade dessa variação. Os cinco fatores tomados 
tradicionalmente para avaliar as condições agrícolas das terras são aqui considerados: 
deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água ou deficiência de oxigênio, 
suscetibilidade à erosão e impedimentos à mecanização. 

 Deficiência de Fertilidade 

A fertilidade está na dependência, principalmente, da disponibilidade de macro e 
micronutrientes, incluindo também a presença ou ausência de certas substâncias tóxicas, 
solúveis, como alumínio e manganês, que diminuem a disponibilidade de alguns minerais 
importantes para as plantas, bem como a presença ou ausência de sais solúveis, 
especialmente sódio. 

 Deficiência da Água 

É definida pela quantidade de água armazenada no solo, possível de ser aproveitada pelas 
plantas e que depende de condições climáticas (especialmente precipitação e 
evapotranspiração) e edáficas (capacidade de retenção de água). Por sua vez, a 
capacidade de armazenamento de água disponível é decorrente de características inerentes 
ao solo, como textura, tipo de argila, teor de matéria orgânica, quantidade de sais e 
profundidade efetiva. Além dos fatores mencionados, a duração do período de estiagem, 
distribuição anual da precipitação, características da cobertura vegetal e comportamento das 
culturas são também utilizados para determinar os graus de limitação por deficiência de 
água. 

 Excesso de Água ou Deficiência de Oxigênio 

Normalmente, relaciona-se com a classe de drenagem natural do solo que, por sua vez, é 
resultante da interação de vários fatores (precipitação, evapotranspiração, relevo local e 
propriedades do solo). Estão incluídos na análise desse aspecto os riscos, frequência e 
duração das inundações a que pode estar sujeita a área. 

 Susceptibilidade à Erosão 

Diz respeito ao desgaste que a superfície do solo poderá sofrer quando submetida a 
qualquer uso, sem utilização de práticas conservacionistas. Esta classificação depende das 
condições climáticas (especialmente do regime pluviométrico), das características do solo, 
do relevo (declividade, extensão da pendente) e da cobertura vegetal. 
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 Impedimentos à Mecanização 

Este fator é relevante no nível de manejo C, ou seja, o tecnologicamente mais avançado, no 
qual está previsto o uso de máquinas e implementos agrícolas nas diversas fases da 
operação agrícola. 

Além das características inerentes ao solo implícitas nesses cinco fatores, tais como textura, 
estrutura, profundidade efetiva, capacidade de permuta de cátions, saturação de bases, teor 
de matéria orgânica e pH, outros fatores ecológicos (temperatura, umidade, pluviosidade, 
luminosidade, topografia e cobertura vegetal) são considerados na avaliação da aptidão 
agrícola. Em fase posterior devem ser considerados fatores socioeconômicos e culturais 
numa análise de adequação do uso e ocupação do solo. De modo geral, a avaliação das 
condições agrícolas das terras é efetuada em relação a vários fatores, muito embora alguns 
deles atuem de forma mais determinante, como a declividade, pedregosidade ou 
profundidade que, por si só, já restringem certos tipos de utilização, mesmo com aporte 
tecnológico significativo. 

 

3.1.1.7.2 Descrição das Classes da Aptidão Agrícola das Terras 

A TABELA 3.15 apresenta os resultados da avaliação da Aptidão Agrícola das unidades de 
mapeamento de solos levantadas na área da APA de Macaé de Cima e que levou às 
classes utilizadas e apresentadas no Mapa de Aptidão Agrícola, FIGURA 3.17. 

 

TABELA 3.15 Avaliação da Aptidão Agrícola das Unidades de Mapeamento da APA 
Estadual de Macaé de Cima. 

Símbolo das 
Unidades 

de Mapeamento 
Descrição das Unidades de Mapeamento 

Aptidão  
Agrícola 

Porcentagem de 
ocupação dos 

grupos de aptidão 
agrícola por unid. 
de mapeamento 

CXbd1 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico A moderado textura 
média ou argilosa fase pedregosa relevo forte 
ondulado/montanhoso + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico cambissólico pouco profundo A moderado textura 
argilosa fase pedregosa ou não pedregosa relevo forte ondulado 
(NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico) 

6 13,2 

CXbd2 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico latossólico A moderado 
textura argilosa fase pedregosa ou não pedregosa relevo forte 
ondulado/ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico típico A moderado textura argilosa fase pedregosa ou 
não pedregosa relevo ondulado 

3(ab), 
4(p) 

10,6 

CXbd3 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A moderado textura 
média relevo forte ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO distrófico 
típico A moderado textura média ou arenosa relevo forte 
ondulado/montanhoso (LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
distrófico cambissólico) 

6 15,3 

LVAd1 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A 
moderado ou proeminente textura argilosa ou muito argilosa fase 
pedregosa ou não pedregosa relevo suave ondulado/ondulado + 
NEOSSOLO FLÚVICO distrófico ou eutrófico A moderado textura 
média ou média arenosa relevo suave ondulado (LATOSSOLO 
VERMELHO AMARELO distrófico húmico) 

2ab 10,8 

LVAd2 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico típico A 
moderado textura argilosa fase pedregosa ou não pedregosa 
relevo ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico ou 
latossólico A moderado textura média ou argilosa relevo forte 
ondulado 

3(ab), 
4(p) 

41,0 
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continuação 

Símbolo das 
Unidades 

de Mapeamento 
Descrição das Unidades de Mapeamento 

Aptidão  
Agrícola 

Porcentagem de 
ocupação dos 

grupos de aptidão 
agrícola por unid. 
de mapeamento 

RLd1 

NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico A moderado textura 
média relevo montanhoso fase pedregosidade e rochosidade + 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico léptico A moderado textura 
média relevo forte ondulado fase pedregosidade (AR) 

6 8,5 

AR1 
AFLORAMENTO DE ROCHA (NEOSSOLO LITÓLICO distrófico 
típico), ambos relevo montanhoso/escarpado 

6 0,4 

AR2 
AFLORAMENTO DE ROCHA + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 
distrófico léptico A moderado textura média relevo forte 
ondulado/montanhoso 

6 0,2 

 

Sendo assim, levando-se em consideração a avaliação da aptidão agrícola das terras 
apresentada na TABELA 3.15, pode-se constatar que o grupo dominante foi o grupo 3, com 
51,7% de ocupação da área da APA de Macaé de Cima. Vale ressaltar que as unidades de 
mapeamento que apresentam como grupo dominante a classe 3(ab), apresentam também 
aptidão restrita para pastagem plantada - 4(p), desde que estas sejam manejadas de 
maneira adequada levando-se em consideração sistemas de rotatividade de pequenas 
parcelas de pasto. O grupo 6 aparece com ocupação de 37,6% da área da APA indicando 
terras destinadas preferencialmente à preservação da flora e da fauna. O grupo 2ab, que 
possui a melhor aptidão agrícola da área da APA, é representado por 10,8% das terras da 
UC. A TABELA 3.16 apresenta os valores de área das unidades de aptidão agrícola e suas 
percentagens e o GRÁFICO 3.16 ilustra a porcentagem das classes. 

A seguir são apresentadas as características de cada classe de aptidão agrícola 
observadas, para a APA: 

2ab: terras pertencentes à classe de aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A e 
B e inaptas para lavoura no nível de manejo C. O sublinhado mostra que o 2º componente 
da unidade de mapeamento apresenta aptidão superior ao componente dominante. 

3(ab) ou 3(ab): terras pertencentes à classe de aptidão restrita para lavouras nos níveis de 
manejo A e B e inaptas para lavoura no nível de manejo C. Quando o sublinhado aparece 
no símbolo, este mostra que o 2º componente da unidade de mapeamento apresenta 
aptidão superior ao componente dominante. 

4(p) ou 4(p): terras pertencentes à classe de aptidão restrita para pastagem plantada. 
Quando o sublinhado aparece no símbolo, este mostra que o 2º componente da unidade de 
mapeamento apresenta aptidão superior ao componente dominante. 

 

TABELA 3.16 Valores de Área das Unidades de Aptidão Agrícola ocorrentes na APA. 

Classe Hectares Percentagem 

6 13.163,18 37 

2ab 3.777,45 11 

3(ab) + 4(p) 18.096,37 52 

Total 35.037,00 100 
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GRÁFICO 3.16 Distribuição das classes de aptidão agrícola na 
APA Estadual de Macaé de Cima. 

 

 

6: terras sem aptidão para uso agrícola. 

O grupo 2ab corresponde às terras com maior potencial agrícola da APA de Macaé de 
Cima. Comportam as porções mais baixas das rampas de colúvio, terraços fluviais e 
planícies de inundação, sobretudo, nos alvéolos um pouco mais expressivos dos vales 
suspensos. Representam, portanto, as terras ocupadas pela unidade de mapeamento 
LVAd1, composta por Latossolos Vermelho Amarelos distróficos ou húmicos + Neossolos 
Flúvicos distróficos ou eutróficos em relevo suave ondulado. 

No geral essas terras possuem boas características de fertilidade natural, disponibilidade 
hídrica e susceptibilidade à erosão ligeira/moderada. Dessa forma, foram classificadas como 
terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A e B, que predominam na 
área de estudo. Apesar de apresentarem alguns impedimentos relativos à mecanização 
como fase pedregosa (quando há depósito de tálus instalado), possuem potencial 
considerável para aptidão agrícola se manejados de maneira adequada. 

Sob esse aspecto, deve ser levado em consideração que estas áreas são legalmente 
classificadas como APP de margens de cursos d’água, geralmente ocupando uma faixa 
longitudinal de 30 metros de largura ao longo de cada margem. No entanto, levando-se em 
consideração o histórico de uso do solo na região, com sistemas tradicionais de pousio, 
rotação de culturas e das porções da “terra de trabalho” e a não utilização intensiva de 
corretivos químicos, e que demonstra não degradar os recursos naturais, deve se pensar 
em cenários de flexibilização das restrições legais com o consórcio do uso dessas terras em 
bases conservacionistas e a conservação da mata ciliar. 

Nesse caso, quando se diz uso das terras a partir de bases conservacionistas estamos nos 
referindo à implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF) considerando e consorciando 
também as práticas tradicionais da região como a manutenção do descanso da terra e 
rotação de cultivos em respeito às funções ecológicas e aos serviços ecossistêmicos 
prestados pela mata conservada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 3.17 Mapa de Aptidão Agrícola da APA Estadual de Macaé de Cima. 
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Os aspectos socioculturais de uso e ocupação do solo de Macaé de Cima foram trabalhados 
com profundidade em Carneiro et al. (2010), Boy (2009a) e no Documento Base da Agenda 
21 Local de Nova Friburgo (ISER, 2008a). A FOTOGRAFIA 3.56 (A, B e C) ilustra o uso e 
ocupação da terra nesta unidade de mapeamento, em Benfica. 

 

 

A B 

  

C 

 

FOTOGRAFIA 3.56 A: Uso e ocupação da terra em Benfica, com plantio de inhame e 
presença de macegas em Latossolo que ocupa rampa de colúvio, bordeando área de 
mata. UTM 773822 / 7527586. B: Uso do solo no vale suspenso da Bocaina, com plantio 
de hortaliças e remanescente florestal adjacente. UTM 774080 / 7529641. C: Cenário do 
uso do solo em um dos “cotovelos” do rio Macaé com presença de mata ciliar, aipim e 
banana consorciados. UTM 769531 / 7523684. 

 

Vale ressaltar que nas partes mais altas dos rios Macaé, das Flores, Bonito, Santo Antônio, 
Santiago e Boa Vista onde esta unidade pedológica também ocorre torna-se mais 
apropriado a preservação da mata ciliar, pois, além de serem áreas com relevo mais 
ondulado, correspondem às áreas de influência da cabeceira de drenagem dos mananciais 
desses cursos d’água, outro aspecto legal para classificação da área como Área de 
Preservação Permanente. 

Os grupos 3(ab) e 4(p), com aptidão restrita para lavouras nos manejos A e B e para 
pastagem plantada, também possuem características razoáveis para uso e ocupação, 
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porém, com limitações relativas, sobretudo, ao relevo mais ondulado/forte ondulado e pela 
presença de depósito de tálus nas rampas de colúvio mais declivosas. Este grupo envolve 
notadamente as classes dos Latossolos e Cambissolos nas unidades de mapeamento 
LVAd2 e CXbd2. Esses solos apresentam alguma deficiência de nutrientes (em função, 
nesse caso, da maior influência dos processos de lixiviação das bases trocáveis) e maior 
vulnerabilidade à compactação dos horizontes superficiais e subsuperficiais, principalmente 
se forem utilizados intensivamente com pastagem extensiva. 

 

 

A B 

  

C D 

  

FOTOGRAFIA 3.57 A: Uso da terra no alto do Rio Tapera. UTM 773883 / 7530802. B: 
Área de pastagem em colina com depósito de tálus. UTM 760679 / 7520474. C e D: uso da 
terra mostrando pequenas parcelas com hortaliças, outras em processo de preparo e 
presença de mata nas partes mais altas das encostas, capoeiras e macegas nas áreas da 
“terra em descanso”. Localidade de São Pedro da Serra. 

 

Quando não estão cobertos por floresta, capoeiras ou vegetação em macegas - elementos 
que compõem a paisagem nesse sistema tradicional de pousio - estas áreas são utilizadas 
na maioria das situações com cultivos de inhame, feijão, mandioca, couve flor, batata, 
banana, tomate, e pastagens de pequeno a médio porte, conforme ilustra a 
FOTOGRAFIA 3.57 (A, B, C e D). Não se deve deixar de mencionar a importância de uma 
transição gradual e consorciada para implantação de SAF, que integram as características 
do funcionamento dos sistemas ecológicos com os aspectos culturais, sociais, políticos e 
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econômicos do espaço, inspirado num manejo sustentável dos cultivos e da terra 
(EMBRAPA, 2006). 

Outra questão observada, a partir das imagens da área e das saídas de campo realizadas, é 
que nessas unidades de mapeamento (LVAd2 e CXbd2) as encostas mais usadas são 
aquelas orientadas para norte/nordeste, vertentes mais iluminadas e mais expostas a 
radiação solar. Por outro lado, as encostas voltadas para sul/sudoeste estão mais cobertas 
com mata. Sendo assim, recomenda-se maiores precauções com as atividades de preparo, 
uso e ocupação do solo nestas encostas mais usadas, para que não condicionem processos 
erosivos. Algumas das medidas preventivas são plantio de espécies arbustivo-arbóreas 
nativas nas terras em descanso, plantio direto das culturas com adubação verde, respeito às 
curvas de nível da encosta e implantação de sistemas de drenagem para irrigação sem 
desperdício. 

Entretanto, de forma rara em algumas propriedades não se observou a adoção de medidas 
preventivas e de conservação dos recursos naturais, como pode ser verificado na 
FOTOGRAFIA 3.58. Este cenário demonstra a necessidade de assistência local continuada 
aos agricultores e suas famílias voltada a capacitação para práticas de conservação do solo 
na agricultura e na pecuária. 

De acordo com Carneiro et al. (2010), entre os proprietários o predomínio é de famílias com 
minifúndios e pequenas propriedades, constituindo cerca de 90% do total da área da APA. 
Estes mesmos autores afirmam que a pressão dos organismos de governo, ausência de 
assistência técnica e pouco incentivo à produção regional, contribuíram para a utilização de 
fertilizantes agrícolas, corretivos químicos nas terras e implantação de sistemas 
convencionais de produção dos cultivos em algumas propriedades. Porém, a maioria dos 
proprietários permanece plantando seus produtos a partir do sistema de pousio, que é 
considerado tradicional e adaptado em termos de sustentabilidade às condições de 
manutenção da qualidade do solo e da vegetação. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.58 Fotografia mostrando pastagem natural e 
plantio de bananas até o topo de morro, solo exposto, pequeno 
fragmento florestal e árvores isoladas. 
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Verificou-se a existência de silviculturas mono-específicas como os Eucaliptais ilustrados em 
algumas propriedades, como pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.59 (A e B). 

 

A 

 
B 

 

FOTOGRAFIA 3.59 A) Área em São Pedro da Serra mostrando 
ao fundo morro coberto com plantio de eucalipto; B) Eucaliptal na 
entrada da estrada para Galdinópolis, mostrando talude com solo 
exposto e sulcos erosivos. 

O grupo 6, representante da classe destinada à preservação da flora e da fauna, inclui terras 
em que as restrições de uso não justificam atividades agrícolas. Correspondem às unidades 
de mapeamento CXbd1, CXbd3, RLd1, AR1 e AR2; todas compostas por solos rasos, 
incipientes e afloramentos de rocha em relevo montanhoso e escarpado com 
susceptibilidade à erosão forte ou muito forte. Sugere-se que nessas áreas se mantenha 
cobertura do solo com floresta. 

 

3.2 Caracterização da Paisagem - Fatores Bióticos 

3.2.1 Vegetação 

3.2.1.1 Considerações Gerais 

A degradação das terras do Estado do Rio de Janeiro, associada aos ciclos econômicos que 
envolveram fases de extrativismo, agricultura e pastagem, poupou em boa parte a região 
serrana interior, de mais difícil acesso e com terrenos de maior declividade. Assim, a maior 
parte das florestas ainda existentes no estado do Rio de Janeiro aí se encontram, 
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garantindo a manutenção das nascentes dos rios como as do rio Macaé e seus afluentes 
das Flores e Bonito na APA de Macaé de Cima. 

Porém, os remanescentes da Mata Atlântica - stricto sensu - no estado do Rio de Janeiro 
encontram-se circunscritos a fragmentos de diferentes tamanhos cujo possível isolamento 
pode comprometer a continuidade e integridade desta vegetação e de seus associados 
recursos faunísticos, edáficos e hídricos. 

Segundo Rocha et al., 2003, os remanescentes florestais fluminenses constituem cinco 
grandes blocos de vegetação contínua que ainda contam com um grau de conectividade 
relativamente elevado, entre os quais o Bloco da Região Serrana Central onde se insere a 
área da APA de Macaé de Cima. Tendo continuidade com o Bloco da Região Norte 
Fluminense, a Região Serrana Central forma com ele uma das mais extensas áreas de 
remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro. Esta região serrana entre a Serra 
dos Órgãos e a Serra do Desengano, foi considerada prioritária para a conservação no 
Workshop da Mata Atlântica (ROCHA et al., 2003). 

Em nossa região, a vegetação das áreas montanhosas como na APA de Macaé de Cima é 
constituída predominantemente por formas florestais algo variadas e designadas 
globalmente de Floresta Ombrófila Densa, sensu Veloso et al. (1991), caracterizada 
essencialmente por atributos climáticos de temperatura e precipitação associados, no caso 
da Mata Atlântica, à sua posição inter-tropical e aos efeitos da altitude em áreas próximas 
ao litoral que contribui com elevada umidade. Tais condições climáticas favoráveis à 
atividade biológica se relacionam à elevada biodiversidade destas florestas, representada 
em variadas formas de vida, como elementos arbóreos, arbustivos, herbáceos, epífitos e 
lianas, assim como à grande biomassa vegetal distribuída em estratos florestais diversos. 
Esta última descrição pode corresponder ao que anteriormente se designava por Floresta 
Pluvial Tropical, sensu Richards (1952), mas que Rizzini (1977), tratando da vegetação 
brasileira, designou como apenas Floresta Pluvial, distinguindo a Floresta pluvial equatorial 
— a Floresta amazônica —, da Floresta pluvial da Cordilheira Marítima, a Floresta atlântica 
(p.312).  Ao descrever as Florestas Pluviais, Rizzini (op.cit.) fala de florestas densas e 
úmidas que “se caracterizam pela parte aérea, constituída de numerosas e variadas formas 
de vida que se ordenam em sinúsias e se dispõem em estratos” (p.349). Sob o título de 
Floresta Atlântica, Rizzini (op.cit.) inclui e descreve a floresta pluvial baixo montana, floresta 
pluvial montana, floresta pluvial ripária - localizada nas margens dos cursos de água - e em 
manchas - correspondente aos capões em meio à vegetação campestre - e a floresta de 
Araucária, uma floresta mista. 

Além das formações florestais, na área da APA de Macaé de Cima, podemos encontrar, 
geralmente nas maiores altitudes, formações campestres naturais, os Campos de Altitude. 

Grande contribuição ao conhecimento da vegetação desta região serrana do Rio de Janeiro 
veio do Programa Mata Atlântica (PMA) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (JBRJ), visando, entre outros objetivos, conseguir avançar no conhecimento sobre a 
composição florística da Mata Atlântica que pudesse, então, subsidiar ações para sua 
conservação. Durante o período de 1989 a 1993 os estudos foram concentrados na Reserva 
Ecológica de Macaé de Cima (REMC), criada em 1990 através de decreto da Prefeitura de 
Nova Friburgo com uma área aproximada de 7.200 hectares e que foi a primeira área de 
estudo do Programa Mata Atlântica. Tais estudos tiverem seus resultados divulgados nos 
livros Reserva Ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ: Aspectos florísticos das 
espécies vasculares (1994 e 1996) e Serra de Macaé de Cima: Diversidade Florística e 
Conservação em Mata Atlântica (1997). A lista de espécies vasculares produzida está 
também disponível no site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em Lima e Guedes-Bruni 
(1997), até aquele momento, haviam sido contabilizadas “1103 espécies de plantas 
vasculares, pertencentes a 413 gêneros e 122 famílias” (p.19).  A área correspondente à 
REMC encontra-se hoje contida na APA de Macaé de Cima e, por suas características 

http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/pma/macaedecima/checklist/Lista_Plantas_Vasculares_apresentacao.htm#biblio
http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/pma/macaedecima/checklist/Lista_Plantas_Vasculares_apresentacao.htm#biblio
http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/pma/macaedecima/checklist/Lista_Plantas_Vasculares_apresentacao.htm#biblio
http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/pma/macaedecima/checklist/Lista_Plantas_Vasculares_apresentacao.htm#biblio
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fisionômicas visíveis tanto no contato direto quanto na perspectiva do sensoriamento 
remoto, pode bem representar o restante da APA. E assim como se pode observar ao se 
percorrer a área da APA, Lima e Guedes-Bruni (1997, p.19) também citam a existência, na 
antiga REMC, de trechos nos limites da floresta “em diferentes estádios sucessionais, 
principalmente em porções dos vales com antigos assentamentos de colonos suíços e 
franceses, onde ocorrem pastos e florestas em regeneração, além de algumas plantações 
de eucaliptos e pinheiros (MILLER et al. 1996)”. Por constituir uma base informacional 
bastante extensa e importante, assim como pela visível correspondência às condições da 
área de toda a APA de Macaé de Cima, tomaremos o conteúdo do livro de Lima e Guedes-
Bruni (1997) como fonte bibliográfica principal de nossas descrições, em complementação 
ao trabalho de levantamento da cobertura e uso da terra por meio de sensoriamento remoto. 

Os estudos desenvolvidos na RBMC pelo JBRJ, particularmente dentro do Projeto Florística 
e Fitossociologia, levantaram os elementos arbóreos, arbustivo-arbóreos, mas também os 
componentes herbáceo-arbustivos, trepadeiras, epífitas vasculares, hemiepífitas e 
hemiparasitas. Os resultados do inventário demonstraram a elevada riqueza taxonômica da 
flora local, mas também revelaram suas particularidades e singularidades, indicando novas 
espécies, endemismos, redescobrindo espécies consideradas extintas, entre outros 
resultados. 

 

3.2.1.2 Aspectos Metodológicos 

A flora e vegetação foram analisadas a partir dos levantamentos existentes, bem detalhados 
na literatura, no PM do Parque Estadual de 3 Picos e com visitas a campo para 
reconhecimento da verdade terrestre, com base no Mapa Preliminar de Vegetação. 

Elaboração dos Mapas Temáticos 

O conhecimento do Uso do Solo e os estudos de vegetação foram desenvolvidos com 
trabalhos no campo e entrevistas aos moradortes locais, levantamento de dados 
segundários e levantamento de dados a partir de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento. 

Para a elaboração do Mapa de Uso do Solo e da Vegetação foram adquiridas três imagens 
do satélite japonês denominado ALOS (Advanced Land Observing Satellite). Dentre as 
imagens adquiridas, duas são do sensor óptico PRISM (Panchromatic Remote-sensing 
Instrument for Stereo Mapping) e uma do sensor óptico AVNIR - 2 (Advanced Visible and 
Near-Infrared Radiometer - type 2). O sensor PRISM gera imagens pancromáticas com 2,5 
metros de resolução espacial e o sensor AVNIR-2 apresenta resolução espacial de 10 
metros, em 4 bandas espectrais equivalentes ao Azul, Verde, Vermelho e Infravermelho 
Próximo.  

As imagens foram recebidas em formato bruto, na extensão CEO, sendo necessário fazer 
sua conversão para o formato TIF. Para isto, usou-se o software ASF MapReady da 
University of Alaska Fairbanks, desenvolvido especificamente para este tipo de operação.  

Após a conversão das imagens foi feita a correção geométrica. A correção geométrica é 
necessária, pois as imagens em geral apresentam distorções tais como: 

a) rotação da Terra;  

b) curvatura da Terra;  

c) movimento no espelho de imageamento;  



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 116 
 

d) variações de altitude, posição e velocidade da plataforma;  

e) distorções de panorama;  

f) distorção topográfica (KURASZ, 2005).  

Dentre os métodos existentes para correção geométrica optou-se pela alternativa que utiliza 
pontos de coordenadas conhecidas visíveis tanto a imagem a ser corrigida quanto num 
modelo já existente e que permita estimar o conjunto inteiro das deformações (CENTENO, 
2003). O modelo existente foi cedido pelo INEA, um conjunto de ortofotos da área. Os 
pontos de controle são feições possíveis de ser encontradas tanto no mapa/imagem base 
como na imagem a ser georreferenciada. Foram colocados cerca de seiscentos pontos de 
controle por imagem de forma que cada ponto coincidisse o máximo possível com as 
ortofotos. Após a correção geométrica foi feita a composição colorida.  

Como composição colorida entende-se o processo de fusão de imagens, visando 
proporcionar uma melhor apresentação em termos de visualização do dado, associando-se 
uma imagem colorida de menor resolução espacial com uma imagem pancromática de 
maior resolução. O resultado final é uma imagem colorida com melhor resolução espacial, 
adquirida da imagem pancromática. As imagens do sensor PRISM são pancromáticas, 
portanto, em escala de cinza, tornando necessária a fusão com a imagem do sensor AVNIR, 
por ser multiespectral, para se montar a composição colorida. Uma nova imagem foi 
formada por meio de uso de algoritmos específicos. Para alcançar o melhor resultado, foram 
experimentados vários métodos algorítimicos e softwares diferentes, sendo que a melhor 
resposta foi obtida pelo método Gram Schmidt Spectral Sharpening, obtida pelo software 
ENVI. Este método oferece maior acurácia ao preservar a informação espectral das imagens 
e, apresentou também, melhor aproveitamento da resolução espacial da imagem 
pancromática. Depois de pronta, a composição colorida ainda precisa de tratamentos de 
briho e contrante para, enfim, começar a interpretação. 

Devido diversidade paisagística da APA, optou-se pela interpretação de forma assistida, 
com vetorização de polígonos diretamente sobre a imagem, em formato shape. Levaram-se 
em conta os elementos de reconhecimento de tonalidade, textura, padrão e forma, com 
base em elementos das classes da legenda. As legendas dos Mapas Temáticos estão nos 
itens específicos deste módulo. 

 

3.2.1.3 Caracterização da Vegetação e da Flora 

A matriz básica da vegetação original da área da APA corresponde à Mata Atlântica stricto 
sensu que pode ser referida como Floresta Pluvial Tropical ou como Floresta Ombrófila 
Densa. Segundo Lima & Guedes-Bruni (1997, p.15), a região da antiga Reserva Ecológica 
de Macaé de Cima (REMC) “apresenta topografia fortemente ondulada com ocorrência de 
escarpas e pequenos vales (...) abrangendo altitudes que variam entre 880 e 1.720 metros”. 
Assim, a forma vegetacional predominante na área da REMC, assim como da APA de 
Macaé de Cima, corresponde à Floresta Ombrófila Densa Montana que, segundo Veloso et 
al., 1991, nesta latitude ocorre na faixa entre 500m e 1500 metros de altitude 
(FOTOGRAFIA 3.60). Corresponde à vegetação denominada por Rizzini (1997) como a 
Floresta Pluvial Atlântica Montana que, segundo este autor, ocorre entre 800 e 1500-1700 m 
de altitude. 
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FOTOGRAFIA 3.60 Visão da Floresta Ombrófila Densa 
Montana na APA. 

 

Estas denominações de Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Pluvial Atlântica ressaltam o 
caráter climático condicionador desta vegetação, sendo relativo, como foi visto, a condições 
tropicais de elevadas temperaturas e alta precipitação. Ururahy et al., 1983 (p.564) explicam 
a relação ombrotérmica considerada nesta definição que trabalha com a relação do 
comportamento médio da precipitação e temperatura durante os 12 meses do ano, o que 
indiretamente indica as variações da intensidade de luz, das condições térmicas e as 
variações da perda de água pelas plantas. A relação do comportamento da precipitação e 
temperatura é medida em números de dias secos. Assim, continuam aqueles autores, “foi 
considerada ombrófila toda área com até 60 dias secos”, distinguida da estacional, que é 
aquela com mais de 60 dias secos por ano. O diagrama climático fornecido em Lima & 
Guedes-Bruni (1997, p.16) retrata a área da REMC sem déficit hídrico em nenhuma época 
do ano. O Diagrama Ombrotérmico da região da APA apresentado no item 3.1.1.1.4 deste 
Diagnóstico também leva à conclusão de que, na área, há um período fisiologicamente seco 
de 2 meses - julho e agosto. As boas condições climáticas se refletem na composição 
florística e fisionomia da floresta e se expressam nas elevadas biodiversidade, riqueza de 
formas de vida e grande biomassa vegetal distribuída em diversos estratos florestais. 

Contudo, diversos fatores locais contribuem para modificar a condição climática geral 
gerando heterogeneidade ambiental. Há diferenciações mesoclimáticas decorrentes da 
altitude, direção da vertente, que condiciona diferenças de exposição à radiação (insolação) 
e inclinação da vertente que, por sua vez, associadamente ao substrato geológico, 
condiciona diferenças no grau de desenvolvimento e profundidade dos solos e em sua 
capacidade de reter umidade. Segundo Lima & Guedes-Bruni (1997, p.35), “os solos 
relativamente profundos dos pequenos vales e grotas são cobertos por pujantes florestas, 
enquanto as encostas e cumeeiras de morros com solos rasos geralmente abrigam uma 
floresta mais baixa”. As condições das áreas ribeirinhas e áreas de afloramento rochoso 
também conferem características peculiares à cobertura vegetal. São ainda fatores 
determinantes de variações locais da vegetação a influência antrópica e a dinâmica natural 
da floresta já que freqüentes quedas de indivíduos arbóreos, principalmente nas regiões 
mais íngremes, origina a existência de diversos estádios de sucessão (LIMA & GUEDES-
BRUNI, 1997). A própria topografia se relaciona, também, com o acesso e presença - atual 
e/ou pretérita - de coberturas representativas das atividades antrópicas, como as áreas 
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silvipastoris, incluindo-se também os terrenos onde a floresta volta a ocupar, expressando 
também diferentes níveis de regeneração. 

Na elaboração do Mapa de Vegetação, a distinção entre as sub-formações da Floresta 
Ombrófila Densa se fez com o auxílio das faixas altitudinais, como foi descrito no Módulo 2, 
tomou-se como base principal o Sistema Universal de Classificação da Vegetação Brasileira 
proposto por Veloso et al. em 1991, que considera limites altitudinais para os diferentes tipos 
de vegetação. Nos trechos da APA em que a crescente altitude leva à substituição da 
Floresta Ombrófila Densa Montana pela Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, entretanto, 
a nitidez das diferenciações entre estas duas sub-formações nas imagens interpretadas 
levou à utilização das distinções fisionômicas na demarcação de limites entre as classes. De 
fato, a Mata Nebular ou Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana é também uma formação 
arbórea densa, porém de menor altura e mais homogênea, não apresentando emergentes 
como na Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Avançado. Segundo Veloso et al. 
(1991), o perfil da Mata Nebular expressa esse caráter de homogeneidade no dossel desta 
mata, conforme pode ser observado na FIGURA 3.18. 

Na área da APA, a ocorrência dos Campos de Altitude, formações herbáceo-arbustivas 
abertas, também não obedecem rigorosamente ao limite inferior dos 1500 m de altitude, 
mas sim uma localização sempre em cumeeiras. Este posicionamento se relaciona às 
condições climáticas mais rigorosas das partes mais altas, associadas também aos 
substratos pouco desenvolvidos destas porções do relevo. 

 Estes substratos podem se referir às associações de solo descritas anteriormente neste 
documento (item 3.1.1.5 Pedologia) cujos componentes dominantes sejam o neossolo 
litólico, ou os afloramentos de rocha, substratos muito pouco desenvolvidos, ocorrendo 
predominantemente em relevo forte ondulado, montanhoso ou escarpado, e representando 
também condições de estresse para o estabelecimento vegetal, já não permitindo a 
presença de elementos arbóreos.  

A alta heterogeneidade espacial de classes de solo neste relevo bastante movimentado, 
onde situações relativamente estáveis nestes cumes elevados estão lado a lado com 
declividades mais acentuadas, se reflete também em variações de pequena escala na 
vegetação, caracterizando mosaicos vegetacionais. Benites et al. 2007, discorrendo sobre 
as características peculiares dos solos e vegetação nas partes mais elevadas das Serras do 
Espinhaço e da Mantiqueira, apontam que, “embora aparentemente homogêneos, pode-se 
observar uma considerável diversidade de pedoambientes e mosaicos vegetacionais 
associados, grandemente determinados pela topografia e aspectos microambientais locais” 
(p.57). Nestes ambientes, segundo Benites et al. 2007, os solos associados a afloramentos 
rochosos são fracamente desenvolvidos e mostram propriedades fortemente inflluenciadas 
pelos materiais de origem. Tais autores se referiram à vegetação destas duas Serras como 
“complexos rupestres de altitude”. Contudo, Vasconcelos (2011), distinguiu os Campos de 
Altitude dos Campos Rupestres do leste do Brasil, embora admitindo que apresentem certas 
semelhanças fisionômicas e compartilhem alguns táxons vegetais.  

Nesta diferenciação, foram consideradas diferenças de localização em sistemas orográficos, 
clima, substrato mas, principalmente, afinidades biogeográficas. Analisando a vegetação do 
Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, Garcia & Pirani 2003, 2005 (apud 
VASCONCELOS, 2011), que encontraram Campos de Altitude em cotas mais baixas, entre 
750 m e 850 m de altitude, sugeriram que a altitude não seria determinante para a 
ocorrência desse tipo de vegetação, mas uma combinação de fatores, como, por exemplo, 
as condições topográficas. Vasconcelos considera os Campos de Altitude como típicos dos 
pontos mais elevados de montanhas (Serras do Mar e Mantiqueira), estando geralmente 
situados acima de 1.500 m de altitude e associados a rochas ígneas ou metamórficas, como 
granito e gnaisse. Com relação aos domínios vegetacionais, os Campos de Altitude das 
Serras do Mar e da Mantiqueira encontram-se totalmente inseridos na região da Mata 
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Atlântica. “Todos os topos da Serra do Mar são cobertos por Campos de Altitude” 
(VASCONCELOS, 2011, p.243). 

Margeando os pequenos rios e riachos, outras comunidades arbóreas também apresentam 
singularidades florísticas. “Nestes locais sobressaem as espécies de Leguminosae, 
Annonaceae, Myrtaceae, Monimiaceae e Rubiaceae” (LIMA & GUEDES-BRUNI, 1997 p. 
58). Merecem destaque pela abundância Inga sessilis, Senna multijuga, e algumas espécies 
de Cecropia e Tibouchina. 

Encontramos ainda, na região da extremidade oriental da APA, onde as altitudes vão se 
tornando gradativamente menores e o Rio Macaé segue em seus níveis mais baixos na 
APA, manchas da Floresta Ombrófila Densa Submontana, designação apresentada por 
Veloso et al. (1991), para as florestas ombrófilas que ocorrem na faixa altitudinal entre 50 m 
e 500 m. Segundo SEMADS (2001), os remanescentes desta formação no Estado do Rio de 
Janeiro estão em terrenos com declividade geralmente muito acentuada na escarpa frontal 
da Serra do Mar. 

Na descrição desta formação, Veloso et al., 1991 e SEMADS, 2001 apontam a existência de 
um dossel contínuo, que pode estar de 25 a 30 metros do solo, sobressaindo-se alguns 
fanerófitos de alto porte, e um estrato de sub-bosque no ambiente mais sombrio do interior 
da mata. 

A composição florística desta floresta submontana é rica e variada, sendo alguns elementos 
bastante comuns, como tapiá, embaúba e quaresmeira, grossa figueira que muitas vezes se 
comporta como estranguladora de outras árvores, açoita-cavalo e camboatá (Cupania 
oblongifolia e Cupania spp Sapindaceae) e, quase sempre presente às margens dos 
riachos, a carrapeta (Guarea guidonia e Guarea macrophylla - Meliaceae). Do dossel 
contínuo sobressaem as copas do jacatirão e da canela-santa. 

A sub-mata, segundo Veloso et al., 1991, p.66, “é integrada por plântulas de regeneração 
natural, poucos nanofanerófitos e caméfitos além da presença de palmeiras de pequeno 
porte e lianas herbáceas em maior quantidade”. O sub-bosque é o habitat do palmito, 
bastante explorado, mas são também encontrados exemplares de Piperaceae, sonho-
d’ouro, estas últimas apresentado folhas de coloração verde-escura, mas também Rudgea 
macrophylla (Rubiácea) e inúmeras Marantaceae (Maranta, Ctenanthe e Stromanthe) e 
Musaceae (Heliconia), plantas que apresentam macrofilia acentuada como outra forma de 
adaptação ao ambiente sombrio abaixo do dossel (SEMADS, 2001). “O epifitismo é 
acentuado, encontrando-se espécies entre Araceae, Cactaceae, Orchidaceae, Piperaceae e 
muitas samambaias de diferentes famílias” (SEMADS 2001, p. 13). 

A TABELA 3.17 foi elaborada a partir do Mapa de Vegetação FIGURA 3.18, onde pode ser 
observada a distribuição de cada classe da legenda na área da APA. 

O GRÁFICO 3.17 ilustra as percentagens das classes da vegetação que refletem as 
diferentes formações vegetais. 
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TABELA 3.17 Valores de Área de Vegetação que ocorrem na APA. 

Classe Hectares Percentagem 

Submontana 524,92 1.50 

Montana 23.760,71 67.82 

Alto Montana 464,58 1.33 

Campo de Altitude 187,03 0.53 

Uso do Solo 10.099,76 28.83 

Total 35.037,00 100.00 

 

 

 

GRÁFICO 3.17 Distribuição de classes de vegetação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.18 Mapa de Vegetação da APA Estadual de Macaé de Cima. 
FONTE: Elaboração conjunta de Flávia Colacchi e Maria Fernanda Quintela 
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3.2.1.3.1 Descrição da Legenda de Vegetação 

Floresta Ombrófila Densa 

 Submontana - área florestada encontrada, na área da APA, entre 200 metros e 500 
metros de altitude sempre seguindo os vales do rio Macaé e rio São Romão, 
acompanhando a curva de nível de 500 metros, na extremidade leste da APA. É 
constituida por árvores de tamanho de médio a grande com espaçamento médio entre 
os indivíduos. A vegetação tem aspecto homogêneo e textura medianamente rugosa, 
geralmente em tom verde escuro. Por se tratar de área de intenso uso, esta classe 
encontra-se entremeada com outras classes principalmente agricultura, pastagem e 
pousio. 

 Montana - área florestada encontrada entre 500 metros e 1500 metros de altitude. É a 
classe de vegetação com maior expressão e está distribuida por toda a APA. É 
constituida por árvores de tamanho grande sendo que os trechos mais bem preservados 
possuem espécies indicadoras com mais de 30 metros de altura. A porção oeste da 
APA apresenta maior representatividade desta classe, onde a vegetação forma um 
tapete verde que recobre montanhas e vales. Na parte central da APA esta classe está 
entremeada com as classes de agricultura, pousio e pastagem. O espaçamento dos 
indivíduos varia de muito denso a denso dependendo da localização. A vegetação tem 
aspecto heterogêneo e textura é muito rugosa a rugosa em tom verde escuro, sendo 
que em alguns locais pode apresentar tom verde médio com algumas manchas mais 
claras.  

 Alto montana - área florestada encontrada acima dos 1500 metros de altitude. Está 
distribuída em pequenas porções encontradas no limite oeste da APA e num ponto do 
limite leste perto da divisa com o município de Trajano de Morais. O espaçamento dos 
indivíduos varia de muito denso a denso. A vegetação tem aspecto heterogêneo e 
textura rugosa em tom verde escuro.  

 Campo de Altitude - formação vegetal encontrada no topo dos morros e, em alguns 
casos associada a afloramentos rochosos, a partir de 800 metros de altitude. Esta 
classe é formada por vegetação mais baixa e menos densa e é composta desde 
gramíneas até arvoretas de pequeno porte. A coloração vai desde verde claro, 
mesclado com alguns pontos marrons claros, até o verde escuro intenso (normalmente 
nos topos de morros mais altos). Sua textura é aveludada, sendo mais suave nos 
morros mais baixos e aspecto homogêneo. Nota-se que nestas formações a riqueza de 
espécies é substancialmente menor que nas outras classes. Encontra-se na em 
pequenas porções sendo mais representativo na parte oeste da APA. 

 Uso do Solo - categoria constituída por todas as classes de uso do solo tais como 
agricultura, pastagem, pousio, área urbana, sítios de lazer, agrovila e floresta plantada. 

 Afloramento Rochoso - porções pertencentes a montanhas e picos onde não cresce 
vegetação e a rocha permanece exposta. Aparecem com coloração magenta clara a 
média com aspecto homogêneo e textura lisa. A APA possui diversos afloreamentos 
rochosos que se encontram em diversas localidades ao longo de toda a área. 

 

3.2.1.4 Composição Florística 

A maioria dos dados disponíveis acerca da composição florística da região da APA Estadual 
de Macaé de Cima são os levantados por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, inseridos no Programa Mata Atlântica, executado entre 1989 e 1993. Parte deste 
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esforço é apresentado no livro “Serra de Macaé de Cima: Diversidade Florística e 
Conservação da Mata Atlântica” (1997), que compila os trabalhos efetuados na então 
Reserva Ecológica de Macaé de Cima (REMC), área hoje pertencente à APA Estadual de 
Macaé de Cima. 

As informações do levantamento florístico do Jardim Botânico foram obtidas em expedições 
quinzenais até o ano de 1993 e incrementadas com campanhas pontuais após esta data. 
Boa parte do esforço amostral foi feito às margens do Rio das Flores, do Rio Macaé, na 
Pedra da Bicuda, nos Sítios Sophronites e Fazenda Velha e ao longo das rodovias da 
região. Objetivava-se expandir o conhecimento sobre a área, subsidiar ações 
conservacionistas e outras atividades incluídas no Programa Mata Atlântica, como o Banco 
de Germoplasma. 

Como unidades amostrais foram utilizadas áreas de um hectare subdivididas em parcelas 
de 10x25m, conforme recomendado pelo CNPq. As formas de vida árborea, arbustiva, 
herbáceo-arbustiva, trepadeira e epífita vascular, hemiepífita e hemiparasita receberam 
capítulos a parte neste livro. Para os estudos de estrutura, apenas árvores com mais de 
cinco centímetros de diâmetro à 1,30 metros de altura (DAP) foram consideradas, além de 
palmeiras e fetos arborescentes que atingiram este diâmetro à altura do solo . 

Baseado nos livros Reserva Ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ: Aspectos 
Florísticos das Espécies Vasculares (1994 e 1996) e Serra de Macaé de Cima: Diversidade 
Florística e Conservação em Mata Atlântica (1997), o site do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro apresenta uma lista de espécies detectadas durante os trabalhos inseridos no 
Projeto Mata Atlântica, e contém 936 espécies distribuídas em 123 famílias. 

Vale ainda destacar que os levantamentos florísticos e fitossociológicos presentes na obra 
de Lima & Guedes-Bruni (1997), se realizaram um, em área preservada e outro, em área em 
recuperação, após uso para lavoura. Este último é de grande relevância, pois esta é uma 
das principais atividades econômicas que ocorrem na região. Assim, contribui-se para a 
identificação de estágios sucessionais, bem como para o entendimento de como eles se 
sucedem, permitindo seu aprimoramento. A TABELA 3.18 compara os resultados obtidos 
nos dois sítios analisados. 

 

TABELA 3.18 Comparação de alguns parâmetros numéricos de mata secundária e 
mata preservada em bom estado de conservação na Reserva Ecológica de Macaé de Cima, 
Nova Friburgo, RJ. (adaptado de PESSOA et al., 1997). 

 Famílias Gêneros Espécies Indivíduos 
Densidade 

(ind/ha) 
Área Basal 

(m²/ha) 

Mata Secundária 40 87 155 2217 2217 27,95 

Mata Preservada 48 95 187 2091 2091 37,09 

 

A área de estudo do trabalho sobre área em recuperação situa-se em uma localidade que 
fora utilizada para plantação trinta anos antes do início do estudo. Desde então estivera 
abandonada, e assim, sujeita à regeneração natural. Este processo é bastante favorecido na 
região, dado o bom estado de conservação do entorno e o reduzido tamanho da maioria das 
plantações, que em geral utilizam um mesmo solo por pouco tempo e assim reduzem a 
degradação sofrida. O tipo de impacto e as condições de regeneração observadas neste 
local são as mesmas observadas em boa parte das regiões da APA afetadas por atividades 
antrópicas. 
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As espécies encontradas são em grande parte típicas de estágios mais adiantados de 
regeneração, embora espécies de outras seres também estejam presentes. No total, 66 
espécies ocorrem nos dois sítios estudados. 

Dentre os gêneros mais importantes obtidos neste trabalho, alguns são bastante 
característicos de estágios secundários, como Piptocarpha e Vernonia (Asteraceae), 
Rapanea (Myrsinaceae), Casearia (Flacourtiaceae), Solanum (Solanaceae), Miconia e 
Tibouchina (Melastomataceae), Alchornea, Croton e Hieronyma (Euphorbiaceae). Quando 
em floresta preservada, estes gêneros ocorrem de modo pouco significativo, salvo exceções 
como Euterpe edulis, Psychotria velloziana, Solanum swartzianum, Miconia tristis e 
Alchornea triplinervia. Nota-se que a área encontrava-se em estágio secundário tardio, daí a 
constante coexistência entre espécies secundárias iniciais e tardias. 

Alguns trabalhos precederam o esforço de pesquisa empreendido pelo Programa Mata 
Atlântica no que se refere ao levantamento florístico, e outros vieram após a publicação 
destes três livros, a fim de aprofundar o conhecimento vigente. Houve inclusive a adição de 
novos gêneros ao trabalho efetuado pelo Jardim Botânico, além de modificações de nomes 
e alterações relativas à filogenia das espécies. Os trabalhos encontrados que 
complementam a lista básica fornecida pelo Jardim Botânico encontram-se brevemente 
comentados a seguir. 

“Stylogyne (Myrsinaceae) no estado do Rio de Janeiro, Brasil” cita a ocorrência de Stylogyne 
laevigata na localidade de Galdinópolis. 

O trabalho “Fitossociologia, Produção Mensal e Retenção Hídrica da Serrapilheira em 
Fragmento de Mata Atlântica: São Pedro da Serra/RJ” avalia, entre outros aspectos, a 
composição de dois locais utilizados para pousio e um de mata conservada. Embora não 
conste uma lista completa de espécies encontradas, e que parte dos espécimes 
encontrados não tenham sido identificados até o nível de espécie, o trabalho apresenta um 
quadro com espécies observadas em diferentes estágios sucessionais. 

Das espécies encontradas no trabalho citado acima, Vernonia polyanthes Less., Persea 
americana Mill., Cecropia peltata L e Bauhinia forficata Link não constam na lista principal do 
Jardim Botânico. Estas novas espécies encontradas se devem possivelmente a diferença de 
local de estudos, mais uma vez. O distrito de São Pedro da Serra não se encontrava 
inserido na Reserva Ecológica de Macaé de Cima, onde o Jardim Botânico efetuou o 
levantamento. 

Em 2007 foi publicado o trabalho “Bromeliaceae na região de Macaé de Cima, Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil”. Nele, houve a atualização do trabalho de Lima & Guedes-
Bruni (1997) acerca da composição desta família presente na região da APA. Ao texto 
original foram inseridas espécies novas, além de modificações na nomenclatura e 
classificação de algumas espécies quanto ao gênero, o que foi considerado na elaboração 
da listagem do Anexo 1. 

Foram adicionas as espécies Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren, A. ornata Baker, 
Alcantarea imperialis (Carrière) Harms, Alcantarea nevaresii Leme, Ananas bracteatus 
(Lindl.) Schult. & Schult. f. in Roem. & Schult., Neoregelia fluminensis L.B.Sm., N. 
leucophoea (Baker) L.B.Sm. (era de outro gênero mas fora da lista), N. tenebrosa Leme, 
Nidularium longiflorum Ule, Quesnelia strobilispica Wawra, Tillandsia roseiflora R.Ehlers & 
W.Weber, Vriesea altomacaensis A. F. Costa, V. arachnoidea A. F. Costa , V. atra Mez , V. 
flammea L.B.Sm., V. garlippiana Leme , V. philippocoburgii Wawra e V. procera (Mart. ex 
Schult. & Schult.f.). 

Além disso, houve modificação nos seguintes binômios específicos: Canistrum lindenii 
(Regel) Mez in Mart., Eichler & Urban,  para Edmundoa lindenii (Regel) Leme; de Nidularium 
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microps E. Morren ex Mez in Mart., Eichler & Urban para Canistropsis microps (E. Morren ex 
Mez) Leme; de Tillandsia aerisincola Mez, DC. para Racinaea aerisincola (Mez) M. A. 
Spencer & L.B.Sm; de Tillandsia spiculosa Griseb., Nachr. Ges. Wiss. Goett. para Racinaea 
spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm;; e de Vriesea haematina L.B.Sm. para Vriesea 
triligulata Mez, in Mart., Eichler & Urban. As adições e modificações supracitadas foram 
efetuadas na lista principal de espécies vegetais (Anexo 1). 

O artigo “Diversidade Taxonômica e Distribuição Geográfica das Solanáceas que Ocorrem 
no Sudeste Brasileiro (Acnistus, Athenaea, Aureliana, Brunfelsia e Cyphomandra)” 
apresenta o levantamento em bibliografia e material em herbário destes taxa, a fim de 
compreender aspectos da fitogeografia e identificar centros de dispersão. As espécies 
Athenaea cuspidata e Brunfelsia pauciflora foram citadas para a APA de Macaé de Cima 
sem estar presente na lista do JBRJ, além da subespécie Brunfelsia brasiliensis ssp. 
macrocalyx. 

A dissertação de mestrado “O Gênero Casearia Jacq. no Estado do Rio de Janeiro (Brasil) - 
Flacourtiaceae” corresponde a um levantamento em campo e em herbário das espécies do 
gênero Casearia do estado. Adiciona à lista principal as espécies Casearia selloana, 
Casearia commersoniana, Casearia melliodora e Casearia lasiophylla que tem ocorrência 
em N. Friburgo mas, na ausência de uma indicação precisa da localidade da coleta, não 
podemos discernir se estão na APA. Não houve nova coleta nos últimos 40 anos desta 
espécie, que habita regiões de Floresta Ombrófila Densa Montana, como as presentes na 
APA. Assim, dada a incerteza sobre a ocorrência destas espécies em Macaé de Cima, elas 
não foram incluídas na lista final de espécies. 

Todo o trabalho efetuado para levantar o conhecimento acerca da composição florística da 
APA de Macaé de Cima resultou em uma lista de espécies por família, que segue em anexo 
(ANEXO 1 - QUADRO 3A7). Assim, conforme já abordado, esta lista é baseada no 
levantamento da equipe do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ao qual foram adicionadas 
as demais espécies encontradas na bibliografia sobre a flora da região. Foram encontradas 
962 espécies vasculares, de diferentes formas de vida, distribuídas em 123 famílias. Com 
base nesta listagem apresentamos, no GRÁFICO 3.18, as 10 famílias com maior riqueza de 
espécies. 

 

GRÁFICO 3.18 Famílias com maior riqueza de espécies na 
região da APA de Macaé de Cima. 
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3.2.1.5 Estrutura da Vegetação 

O programa Mata Atlântica, realizado por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, é o principal responsável pelo levantamento de dados florísticos da região da APA 
de Macaé de Cima. Este programa visou obter um maior conhecimento sobre a diversidade 
da flora brasileira e teve como ponto de partida a Reserva Ecológica de Macaé de Cima 
(REMC), que hoje integra a área da APA. 

A metodologia para o levantamento da estrutura do componente arbustivo-arbóreo da 
floresta Montana foi a mesma utilizada para o levantamento de sua composição florística, 
tendo sido utilizadas as mesmas parcelas de 1 hectare, divididas em parcelas menores de 
10 x 25m. Foram realizados estudos em matas primárias em bom estado de conservação 
com vistas ao conhecimento da estrutura florestal de áreas bem preservadas e em áreas de 
floresta secundária em recuperação após abandono de lavoura de subsistência, com o 
objetivo de se obter um quadro mais claro do processo de recuperação natural, da sucessão 
ecológica e da dinâmica de clareiras que, segundo alguns autores, são responsáveis pela 
alta diversidade da flora e pela grande heterogeneidade encontrada em florestas tropicais, 
pois estas possibilitam o aparecimento de espécies através da disponibilidade de luz e 
nutrientes (HARTSHORN 1978, WHITMORE 1978 e 1985, HUBBEL & FOSTER 1983, 
ASHTON 1989). 

O levantamento fitossociológico na área bem preservada contabilizou 2.228 indivíduos 
distribuídos por 48 famílias e 189 espécies. A lista das espécies apresentadas em ordem 
decrescente do valor de importância se encontra na TABELA 3.19. O índice de diversidade 
de Shannon foi de 4,051 e a equitabilidade foi de 0,773, bastante próximos dos valores 
encontrados em outros estudos para a mesma fitofisionomia em áreas do Rio de Janeiro e 
São Paulo. A curva do coletor se apresentou longe da estabilização, demonstrando que não 
houve saturação das espécies na amostragem. O ambiente florestal, no entanto, não 
apresenta uma homogeneidade fisionômica, sendo regido por processos dinâmicos que 
geram uma heterogeneidade na paisagem relacionada ao frequente aparecimento de 
clareiras naturais e à ativação do banco de sementes, causando o surgimento de espécies 
que são atípicas da composição e estrutura de um estádio fisionomicamente maduro. 

 

TABELA 3.19 Relação das espécies arbóreo-arbustivas amostradas em trecho 
preservado de floresta Montana na REMC e seus parâmetros fitossociológicos (N- número 
de indivíduos, nA- número de amostras, AB- área basal, Dr- densidade relativa, Fr- 
freqüência relativa, Dor- dominância relativa, VI- valor de importância, VC- valor de 
cobertura). (GUEDES-BRUNNI et al. 1997). 

Espécie N nA AB Dr Fr Dor VI VC 

Euterpe edulis 249 39 1,9 12 98 5 20,4 17 

Leandra breviflora 250 40 1,2 12 100 3,3 18,8 15 

Alchornea triplinervia 46 25 5,1 2,2 63 13,7 18,1 16 

Meriania robusta 86 26 1 4,1 65 2,7 9,2 6,9 

Mollinedia gilgiana 52 28 1,5 2,5 70 4 9 6,5 

Myrcia pubipetala 45 26 1,4 2,2 65 3,7 8,2 5,9 

Cabralea canjerana subsp. canjerana 49 26 1,2 2,3 65 3,2 7,9 5,6 

Eugenia cuprea 68 30 0,6 3,3 75 1,5 7,4 4,8 

Bathysa australis 64 26 0,7 3,1 65 2 7,4 5,1 

continua 
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continuação 

Espécie N nA AB Dr Fr Dor VI VC 

Plinia martinellii 40 25 0,7 1,9 63 2 6,1 3,9 

Myrceugenia scutellata 33 18 1 1,6 45 2,7 5,9 4,3 

Beilschimiedia rigida 25 15 1,2 1,2 38 3,3 5,8 4,5 

Mollinedia marliae 56 25 0,3 2,7 63 0,7 5,6 3,4 

Psychotria velloziana 49 28 0,3 2,3 70 0,7 5,5 3 

Trichipteris phalerata 49 26 0,3 2,3 65 0,8 5,5 3,2 

Psychotria suterella 46 22 0,2 2,2 55 0,5 4,7 2,7 

Hedyosmum brasiliense 30 20 0,4 1,4 50 1,1 4,4 2,6 

Ocotea indecora 17 14 0,8 0,8 35 2,2 4,3 3 

Myrcia lineata 29 18 0,4 1,4 45 1 4 2,4 

Ocotea divaricata 32 20 0,2 1,5 50 0,6 3,9 2,1 

Mollinedia salicifolia 16 13 0,7 0,8 33 2 3,9 2,8 

Marlierea suaveolens 27 17 0,4 1,3 43 1 3,8 2,3 

Cordia ecalyculata 29 20 0,2 1,4 50 0,5 3,6 1,9 

Cupania oblongifolia 16 11 0,7 0,8 28 1,9 3,6 2,7 

Coussarea friburgensis 29 19 0,1 1,4 48 0,4 3,4 1,8 

Siphoneugena kiaerskoviana 22 16 0,3 1,1 40 0,9 3,4 2 

Calyptranthes lucida 20 14 0,4 1 35 1,1 3,3 2 

Croton organensis 13 9 0,6 0,6 23 1,7 3,1 2,3 

Gomidesia warmingiana 21 14 0,2 1 35 0,6 2,9 1,6 

Cupania zanthoxyloides 12 11 0,4 0,6 28 1,1 2,6 1,6 

Coussapoa microcarpa 8 7 0,6 0,4 18 1,6 2,6 2 

Myrceugenia aff. keinii  11 11 0,3 0,5 28 0,8 2,3 1,3 

Ocotea elegans 7 7 0,5 0,3 18 1,3 2,3 1,6 

Cyathea delgadii 14 11 0,2 0,7 28 0,5 2,1 1,2 

Sorocea bomplandii 15 11 0,1 0,7 28 0,3 2 1,1 

Inga sessilis 14 9 0,2 0,7 23 0,5 2 1,2 

Lytocarium insignis 17 10 0,1 0,8 25 0,2 1,9 1 

Guatteria australis 13 10 0,1 0,6 25 0,4 1,9 1 

Vernonia stellata 12 11 0,1 0,6 28 0,4 1,9 0,9 

Quiina glaziovii 12 12 0,1 0,6 30 0,2 1,9 0,8 

Tibouchina fissinervia 8 5 0,4 0,4 13 1,1 1,9 1,5 

Nephelea setosa 20 6 0,1 1 15 0,3 1,8 1,3 

Eugenia cambucarana 12 10 0,1 0,6 25 0,4 1,8 0,9 

Cinnamomum estrellense 8 7 0,3 0,4 18 0,8 1,8 1,2 

Prunus brasiliensis 7 7 0,3 0,3 18 0,9 1,8 1,2 

Myrocarpus frondosus 5 4 0,4 0,2 10 1,2 1,8 1,4 

Inga organensis 13 9 0,1 0,6 23 0,3 1,7 0,9 

Vernonia diffusa 10 7 0,2 0,5 18 0,6 1,7 1,1 

Pimenta pseudocaryophylus var. fulvescens 3 2 0,5 0,1 5 1,3 1,7 1,5 

Vochysia saldanhana 6 6 0,3 0,3 15 0,8 1,6 1 

Micropholis crassipedicelata 5 5 0,3 0,2 13 0,9 1,6 1,1 

Geonoma pohliana 11 10 0 0,5 25 0,1 1,5 0,6 

Rapanea acuminata 9 8 0,1 0,4 20 0,4 1,5 0,8 

Tibouchina arborea 6 6 0,3 0,3 15 0,7 1,5 1 

Dendropanax sp1 9 7 0,1 0,4 18 0,3 1,4 0,8 

stephanopodium organense 9 7 0,1 0,4 18 0,3 1,4 0,7 

Nectandra puberula 3 3 0,4 0,1 7,5 1 1,4 1,1 

continua 
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continuação 

Espécie N nA AB Dr Fr Dor VI VC 

Mollinedia glaziovii 6 6 0,2 0,3 15 0,4 1,3 0,7 

Terminalia januariensis 4 4 0,3 0,2 10 0,8 1,3 1 

Maytenus communis 8 6 0,1 0,4 15 0,3 1,2 0,6 

Nectandra aff. Leucantha 9 6 0,1 0,4 15 0,1 1,1 0,6 

Lauraceae sp2 5 5 0,2 0,2 13 0,4 1,1 0,7 

Ormosia sp1 5 5 0,1 0,2 13 0,4 1,1 0,6 

Guapira opposita var. opposita 7 6 0 0,3 15 0,1 1 0,5 

Baccharis brachylaenoides 7 6 0 0,3 15 0,1 1 0,4 

Didymopanax anomalus 6 6 0,1 0,3 15 0,2 1 0,5 

Persea c. pyrifolia 6 5 0,1 0,3 13 0,3 1 0,5 

Casearia decandra 6 5 0,1 0,3 13 0,2 1 0,5 

Ilex paraguariensis 4 4 0,2 0,2 10 0,5 1 0,7 

Miconia willdenowii 4 4 0,2 0,2 10 0,4 1 0,6 

Allophylus edulis 3 3 0,2 0,1 7,5 0,6 1 0,8 

Citronella paniculata 4 4 0,1 0,2 10 0,4 0,9 0,6 

Laplacea fruticosa 2 2 0,2 0,1 5 0,6 0,9 0,7 

Erythroxylum cuspidifolium 5 5 0 0,2 13 0,1 0,8 0,3 

Eugenia gracillima 5 5 0 0,2 13 0,1 0,8 0,3 

Cecropia glaziovii 4 4 0,1 0,2 10 0,3 0,8 0,4 

Solanum swartzianum subsp. swartzianum 4 4 0,1 0,2 10 0,2 0,8 0,4 

Casearia obliqua 4 4 0,1 0,2 10 0,2 0,7 0,4 

Myrciaria ciliolata 4 4 0 0,2 10 0,1 0,7 0,3 

Eugenia ellipsoidea 4 4 0 0,2 10 0,1 0,7 0,3 

Erythroxylum citrifolium 3 3 0,1 0,1 7,5 0,3 0,7 0,5 

Dalbergia foliolosa 3 3 0,1 0,1 7,5 0,3 0,7 0,5 

Cupania racemosa 3 3 0,1 0,1 7,5 0,3 0,7 0,4 

Ocotea domatiata 1 1 0,2 0 2,5 0,6 0,7 0,6 

Myrceugenia pilotantha 5 4 0 0,2 10 0 0,6 0,3 

Rapanea lancifolia 5 3 0 0,2 7,5 0 0,6 0,3 

Miconia cf. jucunda 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,3 

Ocotea dispersa 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,3 

Mollinedia argyrogyma 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,3 

Aureliana fasciculata var. fasciculata 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,3 

Couepia venosa 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,3 

Miconia brunnea 4 4 0 0,2 10 0,1 0,6 0,2 

Ocotea shwackeana 4 3 0 0,2 7,5 0,1 0,6 0,3 

Rapanea umbellata 3 3 0,1 0,1 7,5 0,2 0,6 0,4 

Ocotea aciphyla 2 2 0,1 0,1 5 0,3 0,6 0,4 

Ocotea sp. 1 2 2 0,1 0,1 5 0,3 0,6 0,4 

Solanum cinnmomeum 1 1 0,2 0 2,5 0,5 0,6 0,5 

Cheiloclinium neglectum 1 1 0,2 0 2,5 0,4 0,6 0,5 

Inga lancifolia 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,5 0,2 

Cordia ochnaceae 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,5 0,2 

Myrcia rhabdoides 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,5 0,2 

Eugenia subavenia 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Casearia arborea 2 2 0,1 0,1 5 0,3 0,5 0,4 

Ocotea porosa 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Siparuna chlorantha 3 3 0 0,1 7,5 0 0,4 0,2 

continua 
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continuação 

Espécie N nA AB Dr Fr Dor VI VC 

Miconia tristis 3 2 0 0,1 5 0 0,4 0,2 

Alibertia sp1 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Cecropia hololeuca 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Nectandra oppositifolia 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Licania kunthiana 1 1 0,1 0 2,5 0,3 0,4 0,3 

Eriotheca candoleana 1 1 0,1 0 2,5 0,3 0,4 0,3 

Vantanea compacta var. grandiflora 1 1 0,1 0 2,5 0,2 0,4 0,3 

Cestrum stipulatum 3 2 0 0,1 5 0 0,3 0,2 

Bathysa cuspidata 3 1 0 0,1 2,5 0,1 0,3 0,2 

Tontelea leptpophyla 2 2 0 0,1 5 0,1 0,3 0,2 

Guatteria dusenii 2 1 0,1 0,1 2,5 0,2 0,3 0,3 

Gomidesia lindeniana 2 1 0,1 0,1 2,5 0,2 0,3 0,2 

Weinmania paulliniifolia 2 2 0 0,1 5 0,1 0,3 0,2 

Symplocos variabilis 2 2 0 0,1 5 0,1 0,3 0,2 

Miconia pusillifolia 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Miconia octopetala 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Piper aequilaterum 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Henriettella glabra 2 1 0 0,1 2,5 0,1 0,3 0,2 

Miconia sellowiana 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Ocotea brachybotria 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Piper richardiifolium 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Sloanea monosperma 2 1 0 0,1 2,5 0,1 0,3 0,2 

Ocotea vaccinioides 2 1 0 0,1 2,5 0,1 0,3 0,2 

Lamanonia ternata 1 1 0,1 0 2,5 0,2 0,3 0,2 

Ocotea sp. 3 1 1 0,1 0 2,5 0,2 0,3 0,2 

Tetrorchidium pavulum 1 1 0,1 0 2,5 0,2 0,3 0,2 

Casearia pauciflora 1 1 0,1 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Aegiphila obducta 1 1 0 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Myrcia guajavaefolia 1 1 0 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Guatteria sp1 1 1 0 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Fagara rhoifolia 2 1 0 0,1 2,5 0 0,2 0,1 

Tibouchina moricandiana 2 1 0 0,1 2,5 0 0,2 0,1 

Solanum leucodendron 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,2 

Gomidesia spectabilis 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,2 

Nectandra sp1 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,2 

Mollinedia engleriana 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,2 

Clusia studartiana 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,2 

Drymis brasiliensis 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Cryptocarya moscata 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Macropelpus ligustrinus 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Cinnamomum sp2 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Myrciaria tenella 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Myrcia multiflora 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Myrcia fallax 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Dalbergia glaziovii 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Vernonia discolor 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Salacia amigdalina 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Cinnamomum sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 
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Espécie N nA AB Dr Fr Dor VI VC 

Meliosma brasiliensis 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Daphnopsis martii 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Siphoneugena densiflora 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Myrcia glabra 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Piper truncatrum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Daphnopsis utilis 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Lauraceae sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Campomanesia guaviroba 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Solanum argenteum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Rollinia xilopiifolia 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Aureliana brasiliana 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Cybianthus brasiliensis 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Cryptocarua saligna 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Psychotria pallens 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Rudgea eugenioides 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Psychotria nemorosa 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Eupatorium vauthierianum 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Moconia budlejoides 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Cryptocarya micrantha 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Alibertia sp2 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Psychotria constricta 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Piper gaudichaudianum 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Nectandra leucothyrsus 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Myrtaceae sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Callycorectes schottiannus 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Miconia doriana 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Cestrum sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Byrsonima laevigata 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Trichipteris dichromatolepis 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Solanum inaequale 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Psychotria pubigera 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Inga barbata 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

Posoqueria acutifolia 1 1 0 0 2,5 0 0,1 0,1 

 

Das 48 famílias encontradas, 7 são responsáveis por 76% dos indivíduos amostrados. Em 
Melastomataceae destacam-se as espécies Leandra breviflora (250 indivíduos) e Meriania 
robusta (86), em Arecaceaea espécie Euterpe edulis (249), em Rubiaceae, Bathysa australis 
(64), Psychotria velloziana (49), Psychotria suterella (46) e Coussarea friburgensis (56) e 
entre as Monimiaceae destacaram-se Mollinedia gilgiana (52) e Mollinedia marliae (56), 
enquanto as outras 3 famílias, Myrtaceae, Lauraceae, e Cyatheaceae não apresentaram 
dominância de espécies. Destacam-se também as famílias Bombacaceae, Humiriaceae, 
Verbenaceae, Winteraceae, Sabiaceae e Malpighiaceae por terem sido representadas por 
apenas um indivíduo. 
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GRÁFICO 3.19 Famílias mais abundantes no trecho 
preservado e sua contribuição em número de indivíduos em relação 
ao total de indivíduos amostrados. 
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GRÁFICO 3.20 Contribuição em número de espécies das 
famílias mais ricas em relação ao total de espécies. 
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Em relação à riqueza de espécies do componente arbustivo-arbóreo nesta área, as famílias 
mais diversas foram Myrtaceae, Lauraceae, Melastomateaceae, Rubiaceae, Solanaceae, 
Fabaceae, Monimiaceae e Compositae respondendo por 60,86% das espécies amostradas. 
Onze famílias somaram um valor de importância de 75,98% com destaque para Myrtaceae e 
Melastomataceae devido à densidade dos seus indivíduos e Arecaceae devido à numerosa 
população de Euterpe edulis. As dez espécies com os maiores valores de importância foram 
Euterpe edulis (20,4%), Leandra breviflora (18,8%), Alchornea triplinervia (18,1%), Meriania 
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robusta (9,2%), Mollinedia gilgiana (9,0%), Myrcia pubipetala (8,2%), Cabralea canjerana 
(7,9%), Eugenia cuprea (7,4%), Bathysa australis (7,4%) e Myrceugenia scutellata (5,9%). 

Segundo Siqueira (1994), Euterpe edulis apresenta uma ampla distribuição ao longo da 
costa brasileira, sendo a quinta espécie mais encontrada em levantamentos florísticos, 
ocorrendo em 46% das áreas inventariadas. Destaca também o gênero Eugenia como o 
segundo de maior ocorrência nos levantamentos florísticos ocorrendo em 86% das áreas 
amostradas. 

 

FOTOGRAFIA 3.61 A presença abundante de Euterpe edulis 
no dossel da mata em encosta na APA de Macaé de Cima. 

 

 

A estruturação vertical da mata apresenta um sub-bosque que pode atingir 10m, com 
algumas espécies exclusivas deste estrato como Mollinedia micrantha, Mollinedia 
argyrogyna, Siparuna chlorantha, Psycothria suterella, Cordia ecalyculata, Geonoma 
pohliana, Erythroxylum cuspidifolium, Eugenia subavenia, Myrceugenia pilotantha, 
Gomidesia spectabilis e Miconia sellowiana. O dossel da mata é formado por indivíduos que 
variam de 10 a 22m de altura, sempre com o diâmetro superior a 10 cm, destacando-se as 
espécies Drymis brasilienses, Euterpe edulis, Cabralea canjerana, Myrceugenia scutellata, 
Mollinedia salicifolia, Bathysa meridionalis, Coussarea friburgensis, Cupania oblongifolia, 
Eugenia cúprea, Gomidesia warmingiana, Tibouchina fissinervia, Tibouchina arborea, 
Meriania robusta, Vochysia saldanhana, Inga sessilis, Inga organensis, Dalbergia foliolosa, 
Ocotea elegans, Ocotea racemosa, Ocotea acyphila, Nectandra pubetula, Eryotheca 
candolleana e Sloanea monosperma, entre outras. Encontramos ainda indivíduos que 
emergem da floresta, tais como os pertencentes às espécies Beilschimiedia rigida, Plinia 
martinelli, Croton organensis, Coussapoa microcarpa, Myrocarpus frondosus, Ocotea 
elegans e Ocotea domatiata, que podem chegar a 38m de altura. Quanto à estrutura 
diamétrica, existe uma grande concentração de indivíduos na faixa que varia de 5 a 20 cm, 
perfazendo 87,4% dos indivíduos amostrados. Apenas 0,86% da amostra são exemplares 
com diâmetros superiores a 50cm. 

A segunda área de floresta Montana estudada pela equipe do Programa Mata Atlântica 
correspondeu a uma clareira não-natural, visto que sofreu corte raso para a implantação de 
uma lavoura de subsistência, em uma área de encosta às margens do Rio Macaé. Tendo 
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sido abandonada há aproximadamente 30 anos, deu-se início ao processo de recuperação 
natural através da chegada de propágulos e ao brotamento de sementes presentes no 
banco de sementes do solo desta área. Alguns estudos como os de Leitão Filho (1993) 
mostram a importância de estudos em áreas impactadas com vistas a subsidiar alternativas 
capazes de retornar a área impactada o mais próximo possível de suas características 
originais. É interessante o estudo de áreas de floresta secundária em recuperação já que a 
dinâmica de clareiras é um fator chave na alta diversidade encontrada em florestas tropicais, 
formando mosaicos de vegetação, tornando este tipo de ecossistema bastante heterogêneo. 

Foram amostrados neste estudo 2.217 indivíduos arbóreo-arbustivos, distribuídos em 40 
famílias, 87 gêneros e 157 espécies. A área basal foi de 27,95m²/ha. Os resultados 
comparados mostram um menor número de espécies, gêneros e famílias e um número de 
indivíduos mais elevado para a área em recuperação em relação à floresta primária 
conservada. Além disso, a área basal total foi apenas 75,34% da área basal total da área 
conservada. O índice de diversidade de Shannon encontrado foi de 3,66, muito próximo de 
valores encontrados para áreas de Mata Atlântica bem preservadas, indicando que a área 
encontra-se em processo de recuperação avançado. Visto que as florestas bem 
conservadas ao redor são boas fontes de propágulos e sementes, e que o tipo e o tempo de 
duração da cultura não representaram um dano elevado ao banco de sementes da área, 
torna-se justificável o rápido processo de recuperação desta área. 

A TABELA 3.20 mostra as espécies e seus respectivos parâmetros fitossociológicos, por 
ordem decrescente do valor de importância. Oito famílias foram responsáveis por 74,88% do 
total de indivíduos amostrados. São elas Rubiaceae (325 indivíduos), com destaque para a 
espécie Psychotria velloziana (235), Palmae (279), destacando-se Euterpe edulis (278), 
Flacourtiaceae (231), em especial Casearia obliqua (194), Melastomataceae (213), 
destacando-se Tibouchina scrobiculata (95) e Miconia tristis (48), Cyatheaceae (203), com 
destaque para Nephelea setosa (187), Euphorbiaceae (188), destacando-se Croton 
floribundus (120) e Alchornea triplinervia (45), Myrsinaceae (129), destacando-se Rapanea 
umbellata (72) e Rapanea schwackeana (43) e Solanaceae (92), com destaque para 
Solanum swatzianum subsp. swartzianum. As famílias Theaceae, Proteaceae, 
Simaroubaceae, Hippocrateaceae e Elaeocarpaceae destacam-se por terem sido 
representadas por apenas um indivíduo. 

 

TABELA 3.20 Relação das espécies arbóreo-arbustivas amostradas em trecho 
secundário de floresta Montana na REMC e seus parâmetros fitossociológicos (N- número 
de indivíduos, nA- número de amostras, AB- área basal, Dr- densidade relativa, Fr- 
freqüência relativa, Dor- dominância relativa, VI- valor de importância, VC- valor de 
cobertura). (PESSOA et al., 1997). 

Espécie N nA AB Dr Fr. Dor VI VC 

Euterpe edulis 278 35 1,9 12,5 87,5 6,9 23,4 19,5 

Psychotria velloziana 235 34 1,1 10,6 85 3,9 18,3 14,5 

Casearia obliqua  194 28 1,6 8,8 70 5,6 17,4 14,3 

Nephelea setosa 187 29 1,2 8,4 72,5 4,2 15,9 12,6 

Croton floribundus 120 25 2,6 5,4 62,5 9,2 17,4 14,6 

Tibouchina scrobuculata 95 34 3,9 4,3 85 14 22,1 18,3 

Rapanea umbellata 72 27 0,8 3,2 67,5 2,8 9 6 

Solanum swartzianum subsp swartzianum 57 26 0,5 2,6 65 2 7,4 4,5 

Allophylus sp1 55 14 0,3 2,5 35 1,2 5,2 3,7 

continua 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 134 
 

continuação 

Espécie N nA AB Dr Fr. Dor VI VC 

Miconia tristis 48 18 0,2 2,2 45 0,7 4,8 2,8 

Alchornea triplinervia 45 28 1,1 2 70 4,1 9,2 6,1 

Vernonia diffusa 45 18 1 2 45 3,4 7,5 5,5 

Rapanea shwackeana 43 23 0,6 1,9 57,5 2,3 6,8 4,2 

Bathysa mendoncaei 37 24 0,2 1,7 60 0,6 5 2,3 

Psychotria suterella 26 17 0,1 1,2 42,5 0,4 3,5 1,6 

Rollinia laurifolia 25 19 0,5 1,1 47,5 1,7 4,9 2,8 

Casearia sylvestris 25 13 0,3 1,1 32,5 1 3,6 2,2 

Sorocea bomplandii 23 17 0,2 1 42,5 0,6 3,5 1,6 

Cupania oblongifolia 23 9 0,4 1 22,5 1,4 3,4 2,4 

Miconia jucunda 20 15 0,1 0,9 37,5 0,5 3 1,4 

Inga sessilis 20 10 0,2 0,9 25 0,8 2,8 1,7 

Tovomitopsis saldanhae 18 6 0,2 0,8 15 0,5 2 1,4 

Cecropia glaziovii 17 12 0,6 0,8 30 2,2 4,3 3 

Tibouchina shwackei 17 11 0,6 0,8 27,5 2 4 2,8 

Myrcia fallax 17 15 0,2 0,8 37,5 0,7 3,2 1,5 

Hieronyma alchorneoides 15 13 0,3 0,7 32,5 1,2 3,3 1,9 

Cyathea delgadii 15 11 0,1 0,7 27,5 0,4 2,3 1,1 

Myriocarpa sp1 15 7 0,1 0,7 17,5 0,4 1,8 1 

Campomanesia guaviroba 14 8 0,1 0,6 20 0,5 2,1 1,2 

Cordia trichoclada 14 8 0,1 0,6 20 0,3 1,8 0,9 

Solanum inaequale 13 9 0,3 0,6 22,5 0,9 2,5 1,5 

Machaerium sp1 12 7 0,1 0,5 17,5 0,5 1,8 1 

Machaerium nictitans 12 4 0,2 0,5 10 0,7 1,7 1,2 

Piptocarpa macropoda 11 10 0,4 0,5 25 1,5 3,1 2 

Moconia budlejoides 11 9 0,2 0,5 22,5 0,7 2,2 1,2 

Eupatorium vauthierianum 11 6 0,1 0,5 15 0,4 1,6 0,9 

Bathysa australis 11 6 0,1 0,5 15 0,2 1,4 0,7 

Solanum cinnamomeum 10 8 0,3 0,5 20 1,1 2,4 1,5 

Solanum leucodendron 10 5 0,3 0,5 12,5 0,9 1,9 1,4 

Vernonia stellata 10 10 0,1 0,5 25 0,3 1,8 0,7 

Rapanea ferruginea 9 8 0,2 0,4 20 0,7 2 1,1 

Cedrela odorata  var. odorata 8 8 0,1 0,4 20 0,3 1,5 0,7 

Fagara rhoifolia 8 8 0,1 0,4 20 0,2 1,4 0,5 

Senna multijuga var. lyndleyana 7 7 0,1 0,3 17,5 0,5 1,6 0,8 

Persea aff. americana 7 7 0,1 0,3 17,5 0,4 1,5 0,7 

Nectandra mollis 7 7 0,1 0,3 17,5 0,3 1,4 0,6 

Inga semialata 7 4 0,1 0,3 10 0,3 1 0,6 

Ocotea glaziovii 6 6 0,1 0,3 15 0,4 1,4 0,7 

Clethrea scabra var. scabra 6 6 0,1 0,3 15 0,3 1,2 0,5 

Cabralea canjerana subsp. Canjerana 6 5 0,1 0,3 12,5 0,3 1,2 0,6 

Lauraceae sp1 6 5 0,1 0,3 12,5 0,2 1,1 0,5 

Coussarea congestiflora 6 4 0 0,3 10 0,1 0,9 0,4 

Nectandra sp1 5 5 0 0,2 12,5 0,2 0,9 0,4 
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Siparuna clorantha 5 5 0 0,2 12,5 0,1 0,9 0,3 

Prunus brasiliensis 5 5 0 0,2 12,5 0,1 0,8 0,3 

Aegiphila sp1 5 4 0 0,2 10 0,2 0,8 0,4 

Leandra breviflora 5 4 0 0,2 10 0,1 0,7 0,3 

Rapanea guianensis 5 3 0 0,2 7,5 0,1 0,6 0,3 

Tibouchina fissinervia 4 4 0,2 0,2 10 0,7 1,3 0,8 

Casearia arborea 4 4 0,1 0,2 10 0,3 1 0,5 

Miconia willdenowii 4 4 0,1 0,2 10 0,3 0,9 0,5 

Dasyphylum spinescens 4 4 0 0,2 10 0,2 0,8 0,4 

Peschiera australis 4 4 0 0,2 10 0,1 0,7 0,3 

Lamanonia ternata 4 4 0 0,2 10 0,1 0,7 0,3 

Couepia venosa 4 3 0 0,2 7,5 0,1 0,6 0,3 

Senna macranthera var. macranthera 3 3 0,3 0,1 7,5 1,2 1,7 1,3 

Annoma cacans 3 3 0,1 0,1 7,5 0,4 0,9 0,5 

Aegiphila sellowiana 3 3 0,1 0,1 7,5 0,3 0,8 0,5 

Matayba guianensis 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,6 0,3 

Ocotea silvestris 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,6 0,3 

Chomelia estrellana 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,6 0,2 

Lauraceae sp5  3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,6 0,2 

Sapium glandulatum 3 3 0 0,1 7,5 0,1 0,5 0,2 

Inga barbata 3 1 0,1 0,1 2,5 0,3 0,5 0,4 

Amaioua intermedia var. brasiliana 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Meriania claussenii 3 2 0 0,1 5 0,1 0,5 0,3 

Cupania emarginata 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Guatteria dusenii 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Tabebuia sp1 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Dendropanax sp1 3 3 0 0,1 7,5 0 0,5 0,2 

Inga platyptera 3 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Croton organensis 3 1 0 0,1 2,5 0,1 0,4 0,3 

Guatteria sp2 3 2 0 0,1 5 0 0,4 0,2 

Cecropia hololeuca 2 2 0,2 0,1 5 0,6 0,9 0,7 

Sclerolobium friburgensis 2 2 0,1 0,1 5 0,5 0,8 0,6 

Inga dulcis 2 2 0,1 0,1 5 0,4 0,7 0,5 

Vochysia rectiflora var. glabrescens 2 1 0,1 0,1 2,5 0,4 0,6 0,5 

Ocotea aciphylla 2 2 0,1 0,1 5 0,3 0,6 0,4 

Endlicheria paniculata 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,6 0,3 

Croton sp1 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,6 0,3 

Myrtaceae sp2 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Vochysia saldanhana 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Licania kunthiana 2 2 0,1 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Maytenus communis 2 2 0 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Lauraceae sp8   2 2 0 0,1 5 0,2 0,5 0,3 

Dalbergia foliolosa 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Miconia octopetala 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

continua 
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Posoqueria acutifólia 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,2 

Tibouchina moricandiana 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,1 

Casearia sp1 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,1 

Lauraceae sp6 2 2 0 0,1 5 0,1 0,4 0,1 

Inga cylindrica 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Seguieria langsdorfii 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Casearia sp2 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Pouteria aff. microstrigosa 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Symplocos variabilis 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Persea sp2 2 2 0 0,1 5 0 0,3 0,1 

Ficus organensis 1 1 0,3 0 2,5 1,2 1,4 1,2 

Sclerolobium pilgerianum 1 1 0,1 0 2,5 0,5 0,7 0,6 

Huberia glazioviana 1 1 0 0 2,5 0,2 0,4 0,3 

Licaria aff. reitzkleiniana 1 1 0 0 2,5 0,2 0,3 0,2 

Pouteria aff. guianensis 1 1 0 0 2,5 0,2 0,3 0,2 

Didymopanaz anomalus 1 1 0 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Aegiphila obducta 1 1 0 0 2,5 0,1 0,3 0,2 

Cordia sellowiana 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Trichipteris phalerata 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Vernonia sp1 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Xylosma prockia 1 1 0 0 2,5 0,1 0,2 0,1 

Piper malacophylum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Laplacea fruticosa 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Cestrum aff. sessiliflorum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Ocotea hoehnii 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Aiouea sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Vernonia sp2 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Eugenia cuprea 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Mollinedia salicifolia 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Solanum argenteum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Rudgea recurva 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Inga capitata 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Meriania robusta 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Cordia ohcnacea 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Ocotea porosa 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Ocotea cf. velloziana 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Ocotea sp5 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Marlieria sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Rudgea corniculata 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Piper hillianum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Piper aequilaterum 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Casearia pauciflora 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Lauraceae sp2 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Xylosma ciliatifolium 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

continua 
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Roupala longepetiolata 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Picramnia glazioviana subsp glazioviana 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Lauraceae sp9 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Salacia sp1 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Lauraceae sp7 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Casearia sp3 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Trichilia casaretti 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Chrysophylum viride 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Calyptranthes lucida 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Eugenia subavenia 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Sloanea monosperma 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Dictyoloma incanescens 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Geonoma pohliana 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

Ocotea pretiosa 1 1 0 0 2,5 0 0,2 0,1 

 

GRÁFICO 3.21 Famílias mais abundantes no trecho secundário 
e sua contribuição em número de indivíduos em relação ao total de 
indivíduos amostrados. 

 

Outros ; 25%
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Treze famílias foram responsáveis por 70,97% das espécies, sendo elas, Lauraceae (22 
espécies), Fabaceae (14), Melastomataceae (13), Rubiaceae (10), Flacourtiaceae (9), 
Compositae (7), Myrtaceae (7), Euphorbiaceae (6), Solanaceae (6), Myrsinaceae (4), 
Moraceae (4), Sapindaceae (4) e Annonaceae (4). Vale ressaltar que em Lauraceae o 
gênero Ocotea foi responsável por 8 espécies, em Fabaceae, o gênero Inga por 7 espécies, 
em Flacourtiaceae, Casearia foi responsável por 7 espécies, em Melastomataceae, Miconia 
foi responsável por 5 espécies e em Solanaceae, o gênero Solanum foi responsável por 5 
espécies. Das 27 famílias restantes, 15 delas foram representadas por apenas uma espécie. 
Em comparação com a mata preservada, ressalta-se a grande variação ocorrida em 
Myrtaceae, tendo sido encontradas 30 espécies no trecho bem preservado e apenas 7 
espécies no trecho de mata perturbada. 
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GRÁFICO 3.22 Contribuição em número de espécies das 
famílias mais ricas em relação ao total de espécies. 
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O QUADRO 3.2 faz a comparação entre as famílias mais abundantes no trecho conservado 
e no trecho em recuperação. Dentre as 7 famílias mais abundantes nas duas áreas, nota-se 
que Melastomataceae, Arecaceae, Rubiaceae e Cyatheaceae são comuns, embora a ordem 
na qual as famílias se encontram difere entre os trechos. 

 

QUADRO 3.2 Famílias mais abundantes no trecho preservado e no 
trecho em recuperação (a partir de GUEDES-BRUNI et al., 1997 e 
PESSOA et al., 1997). 

Trecho preservado Trecho em recuperação 

Melastomataceae Rubiaceae 

Myrtaceae Arecaceae 

Arecaceae Flacourtiaceae 

Rubiaceae Melastomataceae 

Lauraceae Cyatheaceae 

Monimiaceae Euphorbiaceae 

Cyatheceae Myrsinaceae 

 

A comparação entre as famílias mais ricas em espécies dos trechos preservado e em 
recuperação é sintetizada no QUADRO 3.3. Dentre as 8 famílias mais ricas, Lauraceae, 
Fabaceae, Myrtaceae, Melastomataceae e Rubiaceae são comuns às duas áreas, notando-
se que Lauraceae contribui com um grande número de espécies nos dois trechos, sendo a 
segunda família mais rica no trecho preservado e a mais rica no trecho em recuperação. 
Myrtaceae, que é a família mais rica na área preservada é apenas a sétima na área em 
recuperação, mostrando que o processo de sucessão de espécies ainda se encontra em 
curso na área em recuperação, apesar de já estar bem avançado. 
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QUADRO 3.3 Famílias de maior riqueza no trecho preservado e no 
trecho em recuperação (a partir de GUEDES-BRUNI et al., 1997 e 
PESSOA et al., 1997). 

Trecho preservado Trecho em recuperação 

Myrtaceae Lauraceae 

Lauraceae Fabaceae 

Melastomataceae Melastomataceae 

Rubiaceae Rubiaceae 

Solanaceae Flacourtiaceae 

Fabaceae Asteraceae 

Monmiaceae Myrtaceae 

Asteraceae Euphorbiaceae 

 

A maioria das espécies apresentou um baixo valor de importância, tendo 92,90% delas VI 
menor ou igual a 6,0. Em relação a este parâmetro vale destacar Euterpe edulis (23,36), 
Tibouchina scrobiculata (22,11), Psychotria velloziana (18,26), Croton floribundus (17,43), 
Casearia obliqua (17,43) e Nephela setosa (15,87). Destas E. edulis, P. velozziana, C. 
obliqua e N. setosa destacam-se pelo número de indivíduos, enquanto T. scrobiculata e C. 
floribundus pelo porte que podem atingir. As 10 famílias que compõem a maior parte do 
valor de importância (74,76% do valor de VI) são Melastomataceae (35,8), Euphorbiaceae 
(30,02), Rubiaceae (26,96), Palmae (25,44), Flacourtiaceae (23,44), Cyatheaceae (19,6), 
Myrsinaceae (17,84), Fabaceae (16,27), Compositae (14,71) e Solanaceae (14,2). 

A comparação entre as famílias de maior valor de importância dos trechos preservado e em 
recuperação é sintetizada no QUADRO 3.4. Deve-se lembrar que o valor de importância 
reflete o conjunto das características de porte (diâmetro do caule), abundância (densidade) 

e distribuição na comunidade ( freqüência com que aparece na amostragem). 

 

QUADRO 3.4 Famílias de maior valor de importância nos trechos 
preservado e em recuperação (a partir de GUEDES-BRUNI et al., 1997 
e PESSOA et al., 1997). 

Trecho preservado Trecho em recuperação 

Myrtaceae Melastomataceae 

Melastomataceae Euphorbiaceae 

Arecaceae Rubiaceae 

Lauraceae Arecaceae 

Euphorbiaceae Flacourtiaceae 

Monimiaceae Cyatheaceae 

Rubiaceae Myrsinaceae 

Cyatheaceae Fabaceae 

 

Embora Solanum swartzianum seja considerada uma espécie pioneira no processo de 
sucessão, a maioria das outras espécies são representantes típicas de estágios mais 
adiantados com indivíduos de porte arbóreo, representando um estabelecimento de 
espécies tardias em substituição a espécies iniciais. Por se tratar de uma área em 
recuperação após abandono por atividade antrópica encontramos espécies que não são 
típicas na sucessão natural, sendo consideradas pioneiras/secundárias antrópicas como T. 
scrobiculata, Rapanea umbellata e R. schwackeana. 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 140 
 

Mais uma vez comparando a área de mata perturbada com a mata bem conservada, das 20 
espécies mais importantes em cada uma das áreas, apenas quatro são iguais, sendo elas 
Euterpe edulis, Psychotria velloziana, Alchornea triplinervia e Psychotria suterella, sendo 
que E. edulis foi a de maior importância em ambas as áreas. Do total de espécies nas duas 
áreas (276), apenas 66 são comuns, contribuindo de forma bastante diferenciada em cada 
um dos trechos. Em relação às famílias, das 10 mais importantes em cada área, 6 são 
iguais, sendo elas Melastomataceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Palmae, Cyatheaceae e 
Fabaceae. 

A análise da estratificação vertical da mata permite diferenciar dois estratos. O sub-bosque é 
composto por indivíduos que variam de 5 a 13 m de altura, sendo dominado pelas espécies 
Euterpe edulis, Psychotria velloziana, Casearia obliqua e Nephelea setosa, seguidas em 
menores proporções por Rapanea umbellata, Solanum swartzianum subsp swartzianum, 
Allophylus sp1, Bathysa mendoncaei e Miconia tristis, sendo as duas últimas e Nephela 
setosa exclusivas deste estrato. O dossel é composto por indivíduos que variam de 13 a 
20m de altura, sendo constituído principalmente pelas espécies Tibouchina scrobiculata, 
Croton floribundus, Alchornea triplinervia, Vernonia diffusa, Rapanea shwackeana e Rollinia 
laurifolia. Encontramos ainda alguns indivíduos emergentes que podem alcançar os 31m de 
altura. São eles pertencentes às seguintes espécies: Senna macranthera var. macranthera, 
Tibouchina scrobiculata, Vernonia diffusa, Rapanea schwackeana, Tibouchina schwackei, 
Piptocarpa macropoda, Ficus organensis, Endrichileria paniculata, Croton floribundus, 
Tibouchina fissinervia, Hieronyma alchorneoides, Senna multijuga var. lindleyana e Vochysia 
rectiflora var. glabrescens. 

Entre as espécies mais importantes encontradas nos dois estratos verticais da mata e 
também entre os indivíduos emergentes, existe grande participação de gêneros com grande 
quantidade de espécies consideradas secundárias iniciais ou tardias. Estes gêneros, 
quando presentes na área bem preservada, não contribuem significativamente para a 
fisionomia da mata e com exceção de algumas espécies como Alchornea triplinervia, 
Euterpe edulis, Psychotria velloziana, Solanum swartzianum subsp swartzianum e Miconia 
tristis, as demais espécies que dominam a área perturbada não estão presentes na área 
preservada. Alguns estudos na literatura consideram as espécies predominantes na área 
perturbada como secundárias iniciais (Tibouchiba scrobiculata, Croton floribundus, 
Alchornea triplinervia e Rapanea umbellata) ou como secundárias tardias (Casearia obliqua, 
Cupania oblongifolia e Hieronyma alchorneoides). Poucas são cotadas como pioneiras, 
sendo elas Solanum swartzianum subsp swartzianum e Cecropia glaziovii. Entre as 
espécies climácicas destacam-se Euterpe edulis, Sorocea bomplandii e Inga sessilis. 

Cerca de 75% dos indivíduos encontrados na área apresentam diâmetro caulinar variando 
entre 5 e 12cm, demonstrando a existência de muitos indivíduos jovens na estrutura da 
floresta. No entanto, podemos considerar também a existência de diferentes estratégias de 
colonização, na qual os indivíduos apresentam baixos diâmetros do caule, mas elevadas 
alturas. Rizzini (1997) aponta que, na floresta pluvial montana, as árvores em geral são 
esguias, conforme pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.62. 
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FOTOGRAFIA 3.62 Árvores altas e delgadas caracterizam a 
fisionomia da Floresta Ombrófila Densa na APA de Macaé de Cima. 

 

Os dados encontrados sugerem que a área encontra-se em um estágio sucessional 
secundário avançado caracterizado pela substituição e espéies seundárias iniciais por 
secundárias tardias. 

Considerando o trabalho desenvolvido na REMC, o espectro de formas de vida naquela 
área mostrou o predomínio de espécies de hábito arbóreo, como seria esperado para uma 
formação florestal predominante. Contudo, as outras formas de vida, ou seja, 
trepadeiras,ervas/arbustos, epífitas (e hemiepífitas) e parasitas, perfazem mais do que 65% 
do inventário das plantas vasculares, mostrando a contribuição dos arbustos, ervas e 
trepadeiras para a diversidade florística da Mata Atlântica (LIMA e GUEDES-BRUNI, 1997). 

Coelho (2000), em seu artigo sobre o gênero Philodendron na REMC, apontou a existência 
de 1011 táxons de fanerógamos já inventariados para a região, sendo apenas duas 
espécies de Gimnospermas. Analisando as espécies por hábito, 31% das espécies são 
herbáceas/arbustivas e 18% são trepadeiras, demonstrando a importância de espécies não 
arbóreas na composição da flora deste trecho de floresta atlântica. Isso se deve 
principalmente à enorme abundância de indivíduos das famílias Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Araceae e Piperaceae. Em relação às espécies arbóreas, as quais representam 51% do 
total de espécies fanerógamas, estas estão distribuídas por 58 famílias onde se destacam 
Fabaceae, Melastomataceae e Rubiaceae. As epífitas correspondem a 17% do total, com 
145 espécies conhecidas sendo 64 pertencentes ao grupo das monocotiledôneas. 

Neste mesmo artigo, é citada a presença de mata úmida de neblina entre as altitudes de 
1200 a 1400m. As árvores se apresentam com troncos baixos e deformados e recobertas 
por musgos. O estrato superior da mata varia entre 6 e 8m de altura e as famílias mais 
importantes são Myrtaceae, Melastomataceae, Compositae, arbóreas e arbustivas, além de 
um grande número de Orchidaceae, Bromeliaceae e Pteridófitas. 

No capítulo “Pteridófitas na Reserva Ecológica de Macaé de Cima” (Sylvestre, 1997) é 
descrito como se organiza a comunidade deste grupo na área de estudo, em termos de 
famílias e gêneros mais representativos e seus respectivos hábitos. As Pteridófitas são um 
dos elementos mais característicos da fisionomia da mata, possuindo diversas formas de 
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vida, principalmente ervas ocorrentes no sub-bosque e epífitas, encontradas em grande 
número. 

Estão representadas em Macaé de Cima 18 famílias de Pteridófitas, sendo 40 gêneros e 80 
espécies, aproximadamente 7% do total de espécies encontradas para a área. As famílias 
mais representadas foram Polypodiaceae, Cyatheaceae e Lycopodiaceae, correspondendo 
a 55% das espécies. Vale destacar também as famílias Aspleniaceae e Hymenophyllaceae. 
Em relação ao número de gêneros, as famílias Dryopteridaceae, Polypodiaceae e 
Cyatheaceae mostraram maior riqueza. Cerca de 25% das famílias foram representadas por 
apenas um gênero. Os gêneros mais freqüentes são Elaphoglossum (7 espécies), 
Asplenium (5) e Huperzia (5). Vale também citar outros gêneros como Blechnum, 
Polypodium, Hymenophyllum e Trichipteris para os quais foram encontradas 4 espécies. 

 

TABELA 3.21 Número de gêneros e espécies por família e percentual de espécies em 
relação ao total de pteridófitas (SYLVESTRE, 1997) 

Família Gêneros Espécies % 

Dryopteridaceae 8 14 17,5 

Polypodiaceae 7 14 17,5 

Cyatheaceae 4 8 10 

Lycopodiaceae 3 8 10 

Aspleniaceae 1 5 6,25 

Hymenophyllaceae 2 5 6,25 

Blechnaceae 1 4 5 

Grammitidaceae 2 4 5 

Pteridaceae 2 3 3,75 

Schizeaceae 1 3 3,75 

Dennstaedtiaceae 2 2 2,5 

Marattiaceae 1 2 2,5 

Selaginellaceae 1 2 2,5 

Thelypteridaceae 1 2 2,5 

Dicksoniaceae 1 1 1,25 

Gleicheniaceae 1 1 1,25 

Ophioglossoceae 1 1 1,25 

Vittariaceae 1 1 1,25 

Total 40 80 100 

 

As pteridófitas podem apresentar hábito herbáceo ou arborescente, sendo o primeiro 
dominante. As arborescentes representam 10% do total das espécies e são importantes na 
configuração da vegetação (GUEDES-BRUNI et al., 1997), sendo a comunidade constituída 
por 8 espécies distribuídas em 2 famílias, Cyatheace e Dicksoniaceae. As espécies da 
família Cyatheaceae podem atingir até 12m de altura e 20cm de diâmetro na área de 
estudo. A família Dicksoniaceae é representada apenas pela espécie Dicksonia sellowiana, 
que apesar da ampla distribuição geográfica é considerada uma espécie rara no estado do 
Rio de Janeiro, além de se encontrar em perigo de extinção devido à exploração 
descontrolada para suprir a indústria do xaxim. 
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FOTOGRAFIA 3.63 Fetos arborescentes 
conferem beleza peculiar à fisionomia da 
mata. 

 

Os fetos herbáceos apresentam 72 espécies, distribuídas por 17 famílias. As ervas terrícolas 
são representadas pela família Dryopteridaceae, ocorrendo principalmente no sub-bosque, 
ocupando toda a área e possuindo uma elevada abundância. As principais espécies são 
Didymochlaena truncatula, Stigmatopteris caudata e Blechnum machaense. Algumas 
espécies podem ocorrer também como saxícolas, habitando preferencialmente locais 
abertos, como Lycopodium clavatum, Anemia phylitidis e Anemia mandioccana. A forma de 
vida epifítica é predominante na área de estudo, somando 48,75 do total de espécies do 
grupo, dando enorme contribuição à fisionomia da vegetação. A maioria das epífitas são 
consideradas epífitas verdadeiras, completando todo o seu ciclo de vida sobre o hospedeiro, 
como Asplenium mucronatum e Grammitis cultrata. Outras, no entanto, são epífitas casuais, 
podendo ser encontradas sobre outros substratos. Polypodiaceae é a família mais 
importante dentre as epífitas, sendo a terceira dentre todas as epífitas vasculares, ficando 
atrás somente de Orchidaceae e Bromeliaceae. As famílias Dryopteridaceae, Aspleniaceae, 
Grammitidaceae, Hymenophyllaceae e Lycopodiaceae também se destacam. 
Elaphoglossum é o gênero que apresenta maior riqueza, sendo superado no levantamento 
das epífitas vasculares pelas orquidáceaeas Pleurothallis, Oncidium, Maxillaria, Stelis, 
Octomeria, e Epidendrum e pela bromeliácea Vriesea. 

No que se refere às hemiepífitas, apenas uma espécie foi encontrada, Polybotria cylindrica, 
pertencente à família Dryopteridaceae, que cresce em encostas pouco alteradas 
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apresentando grande abundância. As ervas rupículas estão representadas por apenas 3 
espécies: Elaphoglossum peltatum (Dryopteridaceae), Trichomanes rupestre 
(Hymenophyllaceae) e Thelepteris ptarmica (Thelypteridaceae). 

TABELA 3.22 Distribuição das pteridófitas segundo o hábito e forma de vida 
(SYLVESTRE, 1997). 

Hábito Forma de vida N° de espécies % 

Arborescente terrícola 8 10 

 Epífita verdadeira 23 28,7 

 Epífita casual 16 20 

Herbáceo Hemiepífita 1 1,3 

 Rupícola 3 3,7 

 Terrícola 29 36,3 

Total  80 100 

 

3.2.1.6 Espécies de interesse econômico 

A tese de mestrado “Conhecimento etnobotânico de mateiros residentes no entorno de 
Unidades de Conservação no Estado do Rio de Janeiro” trabalhou com mateiros que 
habitavam o entorno de duas Unidades de Conservação, Reserva Biológica Tinguá e 
Reserva Biológica de Poços das Antas. Foram atribuídos os usos que se pode fazer das 
espécies presentes neste estudo, das quais muitas também ocorrem na APA. No entanto, 
não é possível saber se nesta região as espécies tem o mesmo uso, ou ainda se o interesse 
econômico acerca de determinada espécie é relevante em Macaé de Cima. A lista de 
espécies presentes neste artigo e os usos a elas atribuídos encontram-se no QUADRO 3.5. 

As definições utilizadas neste trabalho encontram-se a seguir, retiradas da tese. 
Alimentação: utilizadas como alimentação; Combustível: utilizadas como combustível para 
fogões a lenha; Construção: construção de casas, ranchos (caibros, dormentes e ripas de 
telhado) e esteio para cerca; Medicinal: utilizadas para curar e aliviar enfermidades; 
Ritualística: plantas com efeito "mágico", utilizadas para tirar "mau olhado" e "abrir caminho"; 
Recurso para fauna: utilizadas como alimento pela fauna silvestre; Tecnologia: construção 
de móveis, janelas, ferramentas, assoalho, etc; Ornamental: plantas utilizadas para adornar 
quintais e residências; Veterinária: utilizado para infestação de pulgas e carrapatos. 

Outros estudos se somam a este abordado. Seus resultados também se encontram no 
QUADRO 3.5. O trabalho “Bromeliaceae na Região de Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio 
de Janeiro, Brasil” aborda as espécies de bromélias que constam na região da APA, 
apresentando também o uso atribuído a estas espécies. As espécies da família 
Bromeliaceae frequentemente tem valor para atividades ligadas à ornamentação, e este é o 
caso das espécies Alcantarea imperialis e Vriesea hieroglyphica. Esta última não é 
observada em vida livre, sendo apenas relatada em jardins da região. É mais freqüente em 
locais de altitude reduzida. 
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A B 

  

FOTOGRAFIA 3.64 Várias bromeliáceas tem interesse ornamental. 

 

“Philodendron Schott (Araceae): Morfologia e Taxonomia das Espécies da Reserva 
Ecológica de Macaé de Cima - Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil” lista as espécies deste 
gênero que apresentam uso pelas populações humanas. Como resistem à baixa 
luminosidade, comum em interiores, estas plantas são muito utilizadas em decoração, como 
espécimes de P. altomacaense. Algumas espécies tem aplicação medicinal, como P. 
ochrostemon, utilizada no tratamento de bronquite. 

A espécie Casearia sylvestris é também utilizada em medicina popular. Apresentada na tese 
“O Gênero Casearia Jacq. no Estado do Rio de Janeiro (Brasil) - Flacourtiaceae”, esta 
espécie  é anti-inflamatória, anti-séptica, anti-úlcera, anti-viral, podendo ainda ser utilizada 
no combate a sífilis, doenças dérmicas, na depuração do sangue e contra a mordida de 
cobras. Vale ressaltar que, conforme abordado previamente, apesar de as espécies aqui 
citadas apresentarem uso na literatura, não se tem evidências de que elas proporcionem 
relevante interesse econômico dentro da APA de Macaé de Cima. 

O livro “Serra de Macaé de Cima: Diversidade Florística e Conservação em Mata Atlântica” 
aponta ainda outras espécies que apresentam interesse econômico. Destas, destacam-se 
Euterpe edulis (alimentação) e Dicksonia sellowiana (ornamentação). A primeira era 
utilizada como fonte de renda de populações locais na época do lançamento desta obra. 
Após 14 anos, houve uma mudança na abordagem dos órgãos ambientais sobre a região da 
APA, e assim, é impreciso afirmar que a situação hoje permanece como antes. 
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Outros dois usos importantes de espécies vegetais ocorrentes na APA são o uso como 
combustível e como ornamentação, sobretudo de pteridófitas e de famílias como 
Orchidaceae e Bromeliaceae. São citadas ainda espécies de Lauraceae como Ocotea 
pretiosa, Aniba rosaeodora e Aniba duckei como fontes de óleos com utilidade medicinal e 
para perfumaria. Espécies como Beilschmiedia rigida, Merianea robusta, Psychotria suturella 
e Psychotria velloziana possuem atributos que as tornam boas candidatas à exploração para 
a produção de papel. 

 

QUADRO 3.5 Espécies com possível potencial econômico presentes na APA de 
Macaé de Cima segundo bibliografia citada. 

Espécie Uso econômico 

Alcantarea imperialis Ornamentação 

Vriesea hieroglyphica Ornamentação 

Philodendron altomacaense Ornamentação 

Philodendron ochrostemon Medicina 

Casearia sylvestris  Medicina 

Xylopia brasiliensis Spreng Combustível, Recurso para a Fauna, Construção e Tecnologia 

Ocotea odorífera Medicina 

Myrocarpus frondosus Construção 

Piptadenia gonoacantha Combustível 

Miconia cinamomifolia Construção 

Cabralea canjerana Construção e Tecnologia 

Cedrela odorata Construção e Medicina 

Sorocea bonplandii Medicina 

Virola gardineri Construção e Medicina 

Psidium guineense Alimentação 

Guapira opposita Recurso para a Fauna 

Zantoxylum rhoifolium Construção e Tecnologia 

Cupania oblongifolia Combustível, Medicina, Tecnologia e Recurso para a Fauna 

Cupania racemosa Combustível, Recurso para a Fauna, Construção e Tecnologia 

Tapirira guanensis Combustível e Construção 

Bombacopsis glabra Ornamentação 

Alchornea triplinervia Tecnologia 

Aniba firmula Construção 

Nectandra opositifolia Construção e Combustível 

Nectandra puberula Construção 

Andira fraxinifolia Combustível 

Macherium nyctitans Combustível 

Rapanea ferruginia Combustível 

Myrciaria floribunda Combustível 

Euterpe edulis  Alimentação 

Dicksonia sellowiana Ornamentação 

Ocotea pretiosa Medicina / Cosmético 

Aniba rosaeodora Medicina / Cosmético 

Aniba duckei  Medicina / Cosmético 

Beilschmiedia rigida Tecnologia - Papel 

Merianea robusta Tecnologia - Papel 

Psychotria suturella Tecnologia - Papel 

Psychotria velloziana Tecnologia - Papel 
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Provavelmente oriundos de plantios como ainda encontramos na área, há também 
exemplares de eucaliptos, exótica do gênero Eucalyptus, família das mirtáceas que aparece 
comumente em pequenos agrupamentos próximos a pequenas estradas secundárias ou 
beirando áreas da Floresta Ombrófila Densa. 

 

3.2.1.7 Espécies ameaçadas de extinção 

O levantamento sobre as espécies vegetais ameaçadas presentes na APA de Macaé de 
Cima foi iniciado com a busca das espécies ameaçadas presentes no site da lista vermelha 
da organização International Union for Conservation of Nature and Nature Resources 
(IUCN). Esta lista de espécies ameaçadas de extinção, publicada desde 1963, é uma 
referência no assunto, justificando sua utilização. Todavia, apesar de sua abrangência, na 
lista mais recente, emitida em 2008, não foram encontradas espécies vegetais com algum 
grau de ameaça que constasse na lista de espécies da APA de Macaé de Cima. Através do 
site da IUCN, foram executadas duas buscas com diferentes combinações de critérios 
visando encontrar as espécies da APA. 

Na primeira, foram buscadas pelos critérios Espécies do Reino Plantae, terrestres, de 
sistemas terrestres ou de água doce, em habitats de floresta temperada, subtropical úmida 
Montana e subtropical seca, formações arbustivas (Shrubland), formações campestres 
(Grassland) e de habitats desconhecidos. Objetivou-se uma busca mais ampla, de formas 
vegetais que pudessem de algum modo ocorrer na APA: 68 espécies foram encontradas, 
nenhuma delas pertencentes à região da APA. A segunda combinação de critérios foi mais 
restritiva quanto ao local de ocorrência. Foram selecionadas espécies do Reino Plantae, de 
ocorrência no Rio de Janeiro (uncertain, vagrant, native), em habitats de floresta: 10 
espécies foram encontradas, nenhuma presente na APA. 

Outra lista de espécies ameaçadas relevantes para o cenário da conservação no país é a 
publicada pelo Ministério do Meio Ambiente. A lista das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção é emitida desde 1968, quando apresentava 13 espécies. 
Atualmente, está em sua 4ª edição, com 472 espécies, das quais 276 de Mata Atlântica e 
108 do estado do Rio de Janeiro, segundo com maior número de espécies ameaçadas. 
Nenhuma espécie conseguiu sair da lista anterior (1992), que continha 108 espécies 
ameaçadas (MMA, 2011a). Por ser focada apenas no Brasil, esta lista pode representar 
mais a realidade da flora do estado do Rio de Janeiro, sobretudo a presente na APA de 
Macaé de Cima. 

Foram encontradas 10 espécies presentes na APA de Macaé de Cima. São elas: 
Philodendron fragile Nadruz & Mayo, Araucaria angustifolia Kuntze, Euterpe edulis Mart., 
Dicksonia sellowiana Hook., Vanhouttea fruticulosa (Glaz. ex Hoehne) Chautems, 
Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm., Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer, Mollinedia gilgiana 
Perkins, Mollinedia longicuspidata Perkins. e Mollinedia stenophylla Perkins. 

O artigo “Bromeliaceae na Região De Macaé de Cima, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 
Brasil” aponta ainda outras espécies presentes na APA de Macaé de Cima em risco de 
extinção. A espécie Quesnelia strobilispica encontra-se ameaçada por extrativismo, 
alterações do ambiente e fragmentação. Em 2005, a Fundação Biodiversitas publicou uma 
lista de espécies ameaçadas, também presente neste artigo. As bromélias ameaçadas que 
constam na APA são Vriesea hieroglyphica, como “criticamente em perigo”; Alcantarea 
imperialis e V. sparsiflora, como “em perigo”; V. altomacaensis, V. arachnoidea, V. 
bituminosa e V. triligulata, como “vulneráveis”. 

Já o trabalho “Philodendron Schott (Araceae): morfologia e taxonomia das espécies da 
Reserva Ecológica de Macaé de Cima - Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil” classifica as 
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espécies deste gênero quanto ao risco de extinção, baseando-se em critérios utilizados pela 
IUCN. Como resultado, cita as espécies Philodendron altomacaense, P. edmundoi e P. 
fragile. Embora apareçam em locais preservadas, como na APA, as espécies apresentam 
risco de extinção por ocorrerem em áreas restritas. P. fragile é ainda destacável por ser rara 
na natureza, havendo apenas duas coletas de espécimes e por constar na lista do MMA. 

No livro “Serra de Macaé de Cima: Diversidade Florística e Conservação da Mata Atlântica” 
há um capítulo dedicado às espécies de especial interesse para a conservação. Neste, são 
apresentadas espécies classificadas como “Em Perigo” e “Espécie Vulnerável”, segundo 
critérios da IUCN. São listadas 53 espécies na primeira categoria, e 13 na segunda. Apenas 
Philodendron fragile figura nas três listas. 

A lista completa das espécies encontradas, conta com 74 espécies e encontra-se no 
QUADRO 3.6. 

 

QUADRO 3.6 Espécies da APA de Macaé de Cima Ameaçadas de Extinção. 

Espécie Espécie 

Aechmea caesia Mollinedia acutissima 

Aechmea pineliana Mollinedia fasciculata 

Alcantarea imperialis Mollinedia gilgiana Perkins 

Alcantarea nevaresii Mollinedia longicuspidata Perkins 

Anthurium galeotii Mollinedia lowtheriana 

Anthurium lhotzkyanum Mollinedia myriantha 

Anthurium solitarium Mollinedia pachysandra 

Anthurium theresiopolitanum Mollinedia stenophylla Perkins. 

Aphelandra rigida Myrcia coelosepala 

Aphelandra stephanophysa Neoregelia fluminensis 

Araucaria angustifolia Kuntze Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer 

Aspidosperma melanocalyx Passiflora odontophylla 

Begonia arborescens Philodendron altomacaense 

Begonia coccinea Philodendron edmundoi 

Begonia collaris Philodendron fragile Nadruz & Mayo 

Begonia dentatiloba Philodendron hatschbachii 

Begonia hispida var. hispida Phyllanthus glaziovii 

Begonia integerrima var. interregima Psychotria brachyanthema 

Begonia solananthera Psychotria caudata 

Beilschmiedia emarginata var. alto-macaensis Psychotria ulei 

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. Quesnelia strobilispica 

Calycorectes schottianus Rudgea euginoides 

Chomelia estrelana Rudgea nobilis 

Coussarea speciosa Sclerolobium beaureipairei 

Dalbergia glaziovii Sclerolobium pilgerianum 

Dicksonia sellowiana Hook. Utricularia geminiloba 

Didymopanax acuminatus Vanhouttea fruticulosa (Glaz. ex Hoehne) Chautems 

Eugenia curvatopeciolata Vochysia schwackeana 

Euterpe edulis Mart. Vriesea altomacaensis 

Faramea dichotoma Vriesea arachnoidea 

Fuchsia glaziovii Vriesea bituminosa 

Inga platyptera Vriesea hieroglyphica 

continua 
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continuação 

Espécie Espécie 

Justicia nervata Vriesea hieroglyphica var. hieroglyphica 

Lonchocarpus glaziovii Vriesea sparsiflora 

Macropeplus ligustrinus var. friburguensis Vriesea triligulata 

Marlierea martinelli Wunderlichia insignis 

Meliosma brasiliensis Zollernia glaziovii 

FONTE: Coelho, 2000; Costa & Wendt, 2007; MMA, 2011b; Vieira et al. 1997 

 

3.2.1.8 Espécies raras 

Segundo a literatura especializada, as espécies raras são aquelas que são representadas 
por apenas um ou menos indivíduos por hectare. Este conceito, sugerido por Martins (1993) 
e Kageyama & Gandara (1993) foi seguido por outros autores como Kurtz & Araújo (2000) e 
Carvalho et al. (2007). Para a definição das espécies raras presentes na APA de Macaé de 
Cima foram utilizadas as listas de espécies geradas a partir dos dados fitossociológicos 
oriundos do levantamento florístico realizado na área pelo Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. 

Este levantamento florístico, como visto anteriormente, foi realizado em duas áreas 
características de diferentes estágios sucessionais. A primeira área representa uma mata 
bem preservada, enquanto a segunda representa uma área em recuperação, cujo processo 
de sucessão se encontra em um estágio intermediário, mas já se aproximando dos estágios 
finais da sucessão. A composição florística e os parâmetros fitossociológicos foram bem 
diferentes entre as duas áreas e, como o ecossistema florestal possui uma dinâmica de 
clareiras levando a um retorno a estágios menos avançados da sucessão ecológica, 
formando um mosaico de áreas em diferentes estágios, é importante a definição de quais 
espécies estão presentes em cada um destes estágios sucessionais, incluindo quais são 
raras em cada um deles. 

Segue abaixo a lista de espécies raras nas duas áreas, levando em consideração a 
definição de espécie rara citada acima. 

 

QUADRO 3.7 Espécies raras em duas localidades de diferentes estágios de 
conservação em Macaé de Cima. 

Área Preservada Área em Recuperação 

Ocotea domatiata Ficus organensis 

Solanum cinnamomeum Sclerolobium pilgerianum 

Cheiloclinium neglectum Huberia glazioviana 

Licania kunthiana Licaria aff. reitkleiniana 

Eriotheca candolleana Pouteria aff. guianensis 

Vantanea compacta var. grandiflora Didymopanax anomalus 

Lamanonia ternata Aegiphila obducta 

Tetrorchidium parvulum Cordia sellowiana 

Casearia pauciflora Trichipteris phalerata 

Aegiphila obducta Xylosma prockia 

Myrcia guajavaefolia Piper malacophylum 

Solanum leucodendron Laplacea fruticosa 

continua 
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continuação 

Área Preservada Área em Recuperação 

Gomidesia spectabilis Cestrum aff. sessiliflorum 

Mollinedia engleriana Ocotea hoehnii 

Clusia studartiana Eugenia cuprea 

Drymis brasiliensis Mollinedia salicifolia 

Cryptocarya moschata Solanum argenteum 

Macropelpus ligustrinus Rudgea recurva 

Myrciaria tenella Myrcia multiflora Inga capitata 

Myrcia fallax Meriania robusta 

Dalbergia glaziovii Cordia ochnacea 

Vernonia discolor Ocotea porosa 

Salacia amigdalina Ocotea cf. velloziana 

Meliosma brasiliensis Rudgea corniculata 

Clusia marizii Piper hillianum 

Calyptranthes concinna Piper aequilaterum 

Maytenus brasiliensis Casearia pauciflora 

Daphnopsis matii Xylosma ciliatifolium 

Siphoneugena densiflora Roupala longepetiolata 

Myrcia glabra Picramnia glazioviana subsp. Glazioviana 

Piper truncatum Trichilia casaretti 

Daphnopsis utilis Chrysophylum viride 

Campomanesia guaviroba Calyptranthes lúcida 

Solanum argenteum Eugenia subavenia 

Rollinia xilopiifolia Sloanea monosperma 

Aureliana brasiliana Dictyoloma incanescens 

Cybianthus barsiliensis Geonoma pohliana 

Cryptocarya saligna Ocotea pretiosa 

Psychotria pallens  

Rudgea eugenioides  

Psychotris nemorosa  

Eupatorium vauthierianum  

Miconia budlejoides  

Cryptocaria micrantha  

Psychotria constricta  

Piper gaudichaudianum  

Nectandra leucothyrsus  

Calycorectes schottianus  

Miconia doriana  

Byrsonima laevigata  

Trichipteris dichromatolepis  

Solanum inaequale  

Psychotrea pubigera  

Inga barbata  

Posoqueria acutifolia  

 

Notamos que a área preservada possui um maior número de espécies raras que a área em 
recuperação. Estes resultados estão de acordo com Kurt (2000), sugerindo que quanto 
maior a riqueza em espécies arbóreas e mais avançado o estado de sucessão, maior é o 
número de espécies raras. 
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3.2.1.9 Espécies endêmicas 

A lista de espécies endêmicas foi realizada consultando o livro “Serra de Macaé de Cima: 
diversidade Florística e Conservação em Mata Atlântica”, publicado a partir de um largo 
estudo fitossociológico realizado na área da Reserva Ecológica de Macaé de Cima, que está 
inserida na área da APA. Buscaram-se também trabalhos de diferentes grupos ou autores 
realizados na área, que trabalharam com a flora. Foi realizada uma listagem das espécies 
consideradas endêmicas, considerando os diferentes tipos de endemismo, pontual, local e 
regional. As espécies que foram consideradas endêmicas pontuais são aquelas que 
ocorrem apenas na área da APA de Macaé de Cima. As espécies consideradas endêmicas 
locais são aquelas que são exclusivas do Estado do Rio de Janeiro. Já as endêmicas 
regionais ocorrem somente na região sudeste do país. 

Lima et al. (1997) ao analisarem os padrões de endemismo das plantas vasculares na 
Reserva Ecológica de Macaé de Cima, identificaram que 57% das espécies são endêmicas 
de Mata Atlântica, sendo que destas, 26,9% são endêmicas da Região Sudeste (endemismo 
regional), 26% são endêmicas do Estado do Rio de Janeiro (endemismo local) e 7,8% são 
endêmicas à REMC (endemismo pontual). 

Coelho (2000) realizou o levantamento do gênero Philodendron (Araceae) na Reserva 
Ecológica de Macaé de Cima. Dentre as espécies de Philodendron representadas no estado 
do Rio de Janeiro apenas três são endêmicas à APA de Macaé de Cima: Philodendron 
altomacaense, Philodendron fragile e Philodendron roseopetiolatum. A espécie Philodendron 
hatschbachii é considerada endêmica local, sendo encontrada apenas no Estado do Rio de 
Janeiro, enquanto a espécie Philodendron edmundoi possui endemismo regional. 

Segundo Costa & Wendt (2007), em um levantamento de espécies de bromélias na Região 
de Macaé de Cima foram encontradas 17 espécies endêmicas, sendo 11 espécies 
endêmicas locais e 6 endêmicas da região sudeste. Reif & Andreata (2006) acrescentaram 
mais três espécies endêmicas da região sudeste, Psittacanthus flavo-viridis, Struthanthus 
concinnus, Struthanthus salicifolius. 

Segue abaixo a lista das espécies endêmicas encontradas nos trabalhos citados acima. 

 

QUADRO 3.8 Espécies endêmicas presentes na APA de Macaé de Cima. 

Espécie Família Nível de endemismo 

Trichipteris dichromatolepis Cyatheaceae Regional 

Vriesea hydrophora Bromeliaceae Regional 

Vriesea longiscapa Bromeliaceae Regional 

Vriesea paraibica Bromeliaceae Regional 

Vriesea sparsiflora Bromeliaceae Regional 

Neoregelia lymaniana Bromeliaceae Regional 

Vriesea arachnoidea Bromeliaceae Regional 

Megalastrum grande Dryopteridaceae Regional 

Philodendron edmundoi Araceae Regional 

Inga barbata Leguminosae Mim. Regional 

Smilax spicata Smilacaceae Regional 

Vochysia schawackeana Vochysiaceae Regional 

Geonoma pohliana Palmae Regional 

continua 
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continuação 

Espécie Família Nível de endemismo 

Psychotria alto-macahensis Rubiaceae Regional 

Dyssochroma viridiflora Solanaceae Regional 

Mollinedia engleriana Monimiaceae Regional 

Fuchsia glazioviana Onagraceae Local 

Vriesea triligulata Bromeliaceae Local 

Aechmea caesia Bromeliaceae Local 

Neoregelia fluminensis Bromeliaceae Local 

Neoregelia leucophoea Bromeliaceae Local 

Neoregelia tenebrosa Bromeliaceae Local 

Quesnelia lateralis Bromeliaceae Local 

Alcantarea nevaresii Bromeliaceae Local 

Tillandsia roseiflora Bromeliaceae Local 

Vriesea altomacaensis Bromeliaceae Local 

Vriesea atra Bromeliaceae Local 

Vriesea garlippiana Bromeliaceae Local 

Siparuna chlorantha Monimiaceae Local 

Gomidesia glazioviana Myrtaceae Local 

Nemathantus hirtellus Gesneriaceae Local 

Philodendron hatschibachii Araceae Local 

Dalbergia glaziovii Leguminosae Pap. Local 

Phorandendron warmingii var. rugulosum Viscaceae Local 

Psittacanthus pluricotyledonarius Loranthaceae Local 

Maytenus comunis Celastraceae Local 

Tovomita glazioviana Clusiaceae Local 

Geonoma wittigiana Arecaceae Local 

Anthurium theresiopolitanum Araceae Local 

Vernonia macahensis Compositae Local 

Aureliana brasiliana Solanaceae Local 

Salvia rivulares Lamiaceae Local 

Macropeplus ligustrinus var. friburgense Monimiaceae Local 

Mollinedia acutissima Monimiaceae Pontual 

Mollinedia gilgiana Monimiaceae Pontual 

Mollinedia glaziovii Monimiaceae Pontual 

Mollinedia fasciculata Monimiaceae Pontual 

Mollinedia longicuspidata Monimiaceae Pontual 

Mollinedia lowtheriana Monimiaceae Pontual 

Mollinedia marliae Monimiaceae Pontual 

Mollinedia myriantha Monimiaceae Pontual 

Mollinedia stenophylla Monimiaceae Pontual 

Leandra trauninensis Melastomataceae Pontual 

Miconia augusti Melastomataceae Pontual 

Miconia molesta Melastomataceae Pontual 

Miconia subvernicosa Melastomataceae Pontual 

Ossea angustifolia var. brevifolia Melastomataceae Pontual 

Pleiochiton parvifolium Melastomataceae Pontual 

Eugenia curvatopeciolata Myrtaceae Pontual 

Eugenia ellipsoidea Myrtaceae Pontual 

Eugenia gracillima Myrtaceae Pontual 

continua 
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continuação 

Espécie Família Nível de endemismo 

Gomidesia warmingiana Myrtaceae Pontual 

Marlierea martinelli Myrtaceae Pontual 

Myrcia coelosepala Myrtaceae Pontual 

Myrcia rhabdoides Myrtaceae Pontual 

Plinia maratinellii Myrtaceae Pontual 

Philodendron altomacaense Araceae Pontual 

Philodendron fragile Araceae Pontual 

Philodendron  roseopetiolatum Araceae Pontual 

Cheiloclinium neglectum Hippocrateaceae Pontual 

Tontelea leptophylla Hippocrateaceae Pontual 

Coussarea speciosa Rubiaceae Pontual 

Psychotria brachyanthema Rubiaceae Pontual 

Psychotria caudata Rubiaceae Pontual 

Vaunhouttea fruticulosa Gesneriaceae Pontual 

Passiflora odontophylla Passifloraceae Pontual 

Beilschmiedia rigida Lauraceae Pontual 

Beilschmiedia emarginata var. altomacaensis Lauraceae Pontual 

Clusia studartiana Clusiaceae Pontual 

Justicia nervata Acanthaceae Pontual 

Macroditassa laxa Asclepiadaceae Pontual 

 

Assim, de acordo com os trabalhos citados acima, ocorrem na APA de Macaé de Cima 16 
espécies vegetais endêmicas regionais, isto é, de ocorrência exclusiva da região sudeste, 
27 endêmicas do Estado do Rio de Janeiro e 38 de ocorrência exclusiva da APA de Macaé 
de Cima, o que confere especial importância a esta área. 

 

3.2.1.10 Espécies bio-indicadoras 

A definição de espécies indicadoras é bastante ampla, sendo encontradas diferentes 
atribuições para este termo na literatura. Do conteúdo encontrado, pode-se destacar o 
significado de espécie que indica determinada formação florestal, um determinado estado de 
conservação de uma região ou ainda estágio sucessional em que esta se encontra. Em 
suma, uma boa espécie indicadora deve conter uma informação clara e de fácil aquisição 
acerca de um ecossistema. A consulta à bibliografia sobre vegetação revelou mais 
resultados sobre espécies muito freqüentes ou exclusivas em determinadas condições (ou 
ambas) do que sobre espécies claramente apontadas como indicadoras pelos autores. 

O trabalho “Estrutura e Composição Florística do Estrato Arbóreo em Duas Zonas 
Altitudinais na Mata Atlântica de Encosta da Região do Imbé, RJ”, ocorre fora da área da 
APA, mas aponta Euterpe edulis como espécie climáxica e indicadora de locais 
preservados. É bastante provável que esse papel também seja atribuído a esta espécie em 
Macaé de Cima, como pode ser observado em outros trabalhos. 

O trabalho “Clareiras Naturais e a Riqueza de Espécies Pioneiras em uma Floresta Atlåntica 
Montana” apresenta as espécies detectadas em florestas da Serra do Mar do estado de São 
Paulo. As espécies que constam neste trabalho e na lista elaborada pelo Jardim Botânico 
encontram-se a seguir. Em destaque, aquelas que constam entre as dez mais freqüentes 
e/ou com mais indivíduos no estudo efetuado em São Paulo. 
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 Espécies arbóreas 

Alchornea triplinervia (Spreng.) M.ll. Arg., Miconia latecrenata Naud., Attalea dubia 
(Mart.) Burret., Inga sessilis Willd., Sapium glandulatum (Vell.) Pax, Miconia 
cinnamomifolia (DC.) Nuad., Vernonia discolor Less., Cordia sellowiana Cham., 
Piptocarpha oblonga (Gardn.) Baker, Acnistus arborescens (L.) Schltdl., Inga marginata 
Willd., Clusia criuva Cambess, Croton floribundus Spreng., Piptocarpha quadrangularis 
(Vell.) Baker, Solanum megalochiton Mart. (na lista do JBRJ, consta apenas a variedade 
villoso-tomentos Dunal). 

 Espécies arbustivas ou arvoretas 

Rapanea umbellata (Mart.) Mez, Miconia brunnea Cogn. (na lista do JBRJ: Miconia 
brunnea DC), Leandra purpurascens Cogn., Cletha scabra Pers. (na lista do JBRJ: 
Cletha scabra var. scabra (Meisn.) Sleumer), Miconia doriana Cogn., Rapanea 
ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez, Miconia budlejoides Triana, Leandra quinquedentada 
Cogn., Dalbergia frutescens (Vell.) Britton, Leandra amplexicaulis Cogn. Leandra nianga 
Cogn., Miconia chartacea Triana. 

Embora estas espécies possam não ser freqüentes e abundantes na APA de Macaé de 
Cima, é provável que as que se destacam como pioneiras no local deste estudo também se 
destaquem como pioneiras na APA, em condições de clareira natural, dada a similaridade 
entre as duas localidades. Esta semelhança entre as duas formações é reforçada pelo artigo 
“Influence of environmental variation on Atlantic Forest tree-shrub-layer phytogeography in 
southeast Brazil”. 

Neste artigo, remanescentes do Rio de Janeiro e de São Paulo foram avaliados quanto à 
composição e inferida a similaridade entre os fragmentos. A região da APA de Macaé de 
Cima foi inserida no grupo “C”, que são as formações de Floresta Ombrófila Densa 
Montana. São apontadas 19 espécies características desta formação, afetada 
essencialmente pela elevada altitude e variação de temperatura. Destas espécies, apenas 3 
não constam na APA. 

As presentes em Macaé de Cima são: Cordia ochnacea, Croton organensis, Geonoma 
pohliana, Macropeplus ligustrinus (na lista do JBRJ: Macropeplus ligustrinus var. friburgensis 
Perkins), Meriania claussenii, Miconia brunnea, Miconia octopetala, Ocotea vaccinioides, 
Persea pyrifolia, Siphoneugena kiaerskoviana, Stephanopodium organense, Tibouchina 
arborea, Tibouchina fissinervia, Vochysia rectiflora (na lista do JBRJ: Vochysia rectiflora var. 
glabrescens Warm.), Weinmannia paulliniifolia. 

Embora o trabalho “Efeito de Borda em Fragmentos de Floresta Montana, Nova Friburgo - 
RJ” tenha sido executado fora da área, se deu em uma localidade muito próxima, dentro do 
município de Nova Friburgo. Assim, é possível que os resultados encontrados possam ser 
extrapolados. Cita as espécies Weinmannia paullinifolia Pohl ex Ser. e Meliosma selowii 
Urb., que também ocorrem dentro da APA, como indicadoras de vegetação de altitude 
elevada. 

Há outras espécies citadas no livro “Serra de Macaé de Cima: Diversidade Florística e 
Conservação da Mata Atlântica”, com potencial uso como indicadoras. Hedyosmum 
brasiliense, Drymis brasiliensis e Cletha Scabra são extremamente freqüentes em topos de 
morro, onde ocorre uma vegetação diferenciada, a partir da cota de 1500 msm. Já as 
comunidades que se formam no entorno de rios tem como espécies com elevada 
abundância Inga sessilis e Senna multijuga. Às espécies citadas no livro, somam-se outros 
gêneros e famílias características destes dois ambientes, não abordadas aqui por não 
constar o binômio específico. 
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Ainda nesta obra, o estudo de áreas em diferentes estágios de conservação revelou 
espécies com elevado valor de importância (VI) em sítio impactado e íntegro. Estas 
espécies apresentam potencial uso como indicadoras. Para área em excelente estado de 
conservação, Leandra breviflora, Euterpe edulis, Bathysa australis, Mollinedia marliae e 
Mollinedia gilgiana são as de maior VI. Em local afetado por atividade humana, destacaram-
se quanto ao VI Euterpe edulis, Psychotria velloziana, Casearia obliqua, Nephelea setosa, 
Croton floribundus, Tibouchina scrobiculata, Rapanea umbellata, Solanum swartzianum. 
Destacaram-se ainda Solanum swartzianum como espécie de início de regeneração e 
Rapanea schwackeana como espécies de processos de regeneração em locais afetados por 
atividades humanas. 

 

3.2.1.11 Flora de especial interesse para conservação 

Os fragmentos florestais constantes na APA de Macaé de Cima apresentam bom grau de 
conservação, sobretudo para o bioma Mata Atlântica, em geral bastante devastado. Esta 
singularidade reforça a necessidade de proteção da flora local. Algumas espécies podem 
requerer atenção especial por apresentarem algum grau de endemismo, algum uso 
econômico ou ainda, por estarem submetidas a ameaças de extinção, conforme já 
abordado. O GRÁFICO 3.23 apresenta o percentual de espécies em cada um destes casos, 
enquanto o QUADRO 3.9 exibe as que já estão ameaçadas de extinção e também constam 
na lista de uso econômico ou endemismo. 

 

GRÁFICO 3.23 Espécies vegetais - percentual de 
especial interesse para conservação. 
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QUADRO 3.9 Espécies endêmicas e/ou de uso econômico 
ameaçadas de extinção. 

Ameaçadas de extinção Endemicas Uso economico 

Aechmea caesia x   

Alcantarea imperialis   x 

Alcantarea nevaresii x   

Anthurium theresiopolitanum x   

Beilschmiedia emarginata var. alto-macaensis x   

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. x x 

Coussarea speciosa x   

Dalbergia glaziovii x   

Dicksonia sellowiana Hook.   x 

Eugenia curvatopeciolata x   

Euterpe edulis Mart.   x 

Fuchsia glazioviana Taub. x   

Justicia nervata x   

Macropeplus ligustrinus var. friburguensis x   

Marlierea martinelli x   

 

Das mais de 936 espécies encontradas, 3,95% apresenta interesse econômico. Muitas 
vezes, este tipo de espécie encontra-se submetida à elevada pressão antrópica, que pode 
levá-la a extinção. Todavia, é importante lembrar que o trabalho que forneceu o uso de cada 
espécie não foi trabalho desenvolvido na APA. Assim, mesmo que as espécies ocorram no 
local de estudo e na APA, elas podem apresentar usos distintos, bem como o uso de outras 
espécies na APA pode não ter sido revelado. Embora mais estudos sejam necessários, 
estas 37 espécies devem ser observadas com atenção. 

Outras que também podem apresentar relevância adicional para a conservação são as 74 
espécies (7,91%) enquadradas em alguma categoria de ameaça de extinção nos trabalhos 
consultados. Dependendo de atributos como grau de ameaça, nível de endemismo, entre 
outros, as espécies em questão podem estar em risco de desaparecer e contribuir para atual 
crise da perda de biodiversidade. Se outras considerações forem feitas, como o papel 
destas espécies na manutenção do ecossistema, quadros mais pessimistas podem ser 
traçados. Todavia, sem estudos mais precisos e detalhados, são prematuras estas 
suposições. 

 

3.2.2 Fauna 

3.2.2.1 Aspectos Metodológicos 

O procedimento adotado para caracterizar a Fauna da APA constituiu-se por um 
levantamento secundário realizado, basicamente, por revisões bibliográficas. Foi constatado 
que apesar da grande extensão de área da APA e de sua indiscutível importância biológica 
e ecológica, a quantidade de pesquisas publicadas relativas à fauna da região é muito 
pequena. Foram encontradas duas dissertações de mestrado (uma descrevendo a avifauna 
[PINESCHI, 1998] e outra a ictiofauna [ALMEIDA, 2006]), uma tese de doutorado 
(novamente sobre aspectos da ictiofauna [BRITO, 2007]), alguns poucos artigos em revistas 
científicas indexadas (BAPTISTA et al., 1998; 2001; DA-SILVA et al., 2002; CARAMASCHI 
& NAPOLI, 2004; BRAZIL-SOUZA et al., 2009; MALLET-RODRIGUES & NORONHA, 2009; 
LAZZAROTTO & CARAMASCHI, 2009; BOFFY, 2010) e o Plano de Manejo do Parque 
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Estadual de Três Picos (INEA, 2010), que se sobrepõe em parte com a área da APA e para 
o qual foi feito um levantamento primário da fauna na região. Essa constatação corrobora a 
afirmativa de Rocha et al. (2003) referente a relativa falta de estudos sobre a ecologia de 
comunidades animais e vegetais nos blocos de remanescentes florestais no Estado do Rio 
de Janeiro. Pimm, na orelha do livro “Estratégias e ações para a conservação da 
biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro” (BERGALLO, 2009), concordando que o 
Estado do Rio de Janeiro possui um dos maiores níveis de biodiversidade e o maior número 
de espécies ameaçadas de extinção, afirma que um manejo efetivo apenas pode surgir 
quando toda a ciência disponível é sintetizada e discutida por aqueles responsáveis pelo 
manejo da biodiversidade. Desta forma, é clara a necessidade de mais estudos referentes a 
fauna na referida área. 

 

3.2.2.2 Descrição da Fauna 

3.2.2.2.1 Artropodes 

Os inventários de artrópodos no Brasil são poucos e insuficientes para se ter uma real 
resposta da diversidade e abundância deste grupo, em parte devido a enorme diversidade 
desses animais nos biomas neotropicais e , também por existirem poucos especialistas para 
cada grupo de artrópode, onde em muitos casos especialistas trabalham apenas com 
determinadas famílias. Isso associado à carência de bibliografias atualizadas, bem 
elaboradas e ilustradas faz com que a determinação específica dos artrópodos seja 
impossível de ser realizada por pessoal que não trabalhe diretamente com o grupo em 
questão. 

Porém, o interesse em pesquisas com artrópodes como ferramenta para o monitoramento 
ambiental vem crescendo ultimamente, diferentes autores comentam sobre o potencial valor 
dos artrópodes como resposta de pressões antrópicas em ambientes naturais, comprovando 
que os artrópodes respondem mais rapidamente as mudanças no ambiente do que os seres 
com ciclo longo, além de poderem ser mais facilmente observados e capturados (INEA, 
2010). 

Na área da APA de Macaé de Cima foram encontrados trabalhos descrevendo tanto a 
artropodofauna terrestre quanto os insetos aquáticos. 

 Insetos aquáticos 

Da-Silva et al. (2002) estudando ninfas de insetos da família Leptophlebiidae 
(Ephemeroptera: Leptophlebioidea), usou exemplares de várias regiões do Estado do Rio de 
Janeiro, inclusive de diversas localidades dentro da área da APA, elaborando um catálogo 
com os tipos de brânquias dos treze gêneros de Leptophlebiidae que ocorrem no Estado, 
porém como os autores não discriminam a distribuição geográfica desses gêneros, estes 
não foram incluídos na lista apresentada no momento no Plano de Manejo. 

Baptista et al. (1998; 2001) trabalharam a distribuição de comunidades de insetos aquáticos 
ao longo do gradiente longitudinal da bacia do rio Macaé. Estes autores separaram os 
espécimes em unidades taxonômicas operacionais (UTO) pois a identificação a nível 
específico dos insetos aquáticos do sudeste brasileiro através de seus imaturos, na maioria 
dos casos, não é possível. As UTOs identificadas pelos autores (Unidades Taxonômicas 
Operacionais) estão apresentadas no QUADRO 3A1 (ANEXO 1), e a distribuição das UTOs 
nas ordens pode ser visualizada no GRÁFICO 3.24. 
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GRÁFICO 3.24 Distribuição das ordens de insetos aquáticos 
estudadas na APA Estadual de Macaé de Cima, representando a 
riqueza das UTOs em cada ordem. 

 

 

Foram encontradas 14 UTO na Ordem Plecoptera, 19 na Ephemeroptera, 16 na Trichoptera, 
11 na Odonata, 7 na Hemíptera, 2 na Megaloptera, 3 na Lepidóptera, 13 na Díptera e 9 na 
Coleóptera. Sendo a ordem Ephemeroptera a com maior diversidade de UTOs na região 
conforme pode ser visto no QUADRO 3A1 (ANEXO 1). 

Membros da Ordem Blattaria e da família Staphylinidae (Coleoptera) foram incluídos na 
listagem geral, apesar de serem semi-aquáticos 

 Artrópodos terrestres 

A equipe do Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos fez uma lista dos 
Artrópodos encontrados na área de estudo que inclui localizações dentro da área da APA 
Estadual de Macaé de Cima. No ANEXO 1 apresenta-se o QUADRO 3A2 com a listagem 
dos artrópodes levantados na região. Foram encontradas 8 ordens, 25 famílias e 64 
espécies. A ordem Araneae foi a que apresentou a maior diversidade de espécies (38), 
talvez este resultado indique um maior esforço de coleta nesse grupo de artrópodos do que 
reflita o que realmente se apresenta no ambiente, a diversidade de espécies em cada ordem 
pode ser vista no GRÁFICO 3.25. 
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GRÁFICO 3.25 Distribuição das ordens de artrópodos terrestres 
estudadas na APA Estadual de Macaé de Cima, representando a 
riqueza de espécies em cada ordem. 

 

 

 

3.2.2.2.2 Vertebrados 

 Ictiofauna 

Reunindo os trabalhos de Brito (2007), Almeida (2006), Pineschi (1998) e Brazil-Souza et al. 
(2009), construiu-se o QUADRO 3A3 (ANEXO 1), que mostra a diversidade de peixes 
identificados na APA. 

Brito (2007), estudando a atividade reprodutiva dos peixes do rio Macaé em função do 
gradiente latitudinal encontrou 13 espécies de peixes, conforme pode ser observado no 
QUADRO 3A3 (ANEXO 1), além de mais algumas larvas e juvenis em que não foi possível 
identificar ao nível de espécie alcançando ordem (Characiformes), família (Gobiidae), 
subfamília (Heptapteridae) e gênero (Astyanax), estes últimos não foram incluídos no 
quadro. Almeida (2006) apresenta um quadro com 18 espécies de peixes encontradas 
durante os trabalhos no alto curso do rio Macaé durante os anos de 2003 e 2005, sendo que 
seis delas o autor só identificou ao nível de gênero (Hypostomus sp., Parotocinclus sp., 
Rineloricaria sp. 1, Rineloricaria sp. 2, Characidium sp. e Astyanax sp.). As duas espécies 
do gênero Rineloricaria são espécies novas (não descritas) que foram descobertas durante 
a realização do trabalho do autor. 

Pineschi (1998) apresenta quatro espécies encontradas, sendo que duas foram identificadas 
ao nível de gênero (Astyanax sp. e Trichomycterus sp.) e duas ao nível de espécie, 
constando no QUADRO 3A3 (ANEXO 1). Brazil-Souza et al. (2009) apesar de ter 
encontrado as espécies Acentronichthys leptos e Pimelodella lateristriga no rio Macaé, não 
as incluiu em seu estudo devido à sua baixa abundância e distribuição restrita na área de 
estudo, ocorrendo somente em algumas localidades do rio. Como estes autores não 
especificam em que regiões do rio estas espécies foram encontradas, e como estas 
espécies não foram citadas pelos demais pesquisadores, não foram incluídas neste 
trabalho. Brito (2007), Almeida (2006) e Pineschi (1998) citam Astyanax sp., porém como a 
identificação foi feita ao nível de gênero não se pode afirmar de se tratar da mesma espécie 
ou de diferentes espécies em cada um dos trabalhos, inclusive Brito (2007) e Almeida 
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(2006) além dessa espécie não identificada, ainda citam outra espécie do mesmo gênero 
(Astyanax intermedius) em suas listas. 

Desta forma registraram-se vinte espécies identificadas de peixes citadas para a região 
estudada, além das espécies em que não foi possível essa identificação ao nível específico, 
a diversidade de espécies em cada ordem pode ser visualizada no GRÁFICO 3.26. 

 

GRÁFICO 3.26 Distribuição das ordens de peixes estudadas na 
APA, representando a riqueza de espécies em cada ordem. 

 

 

Brito (2007) destaca que características desta bacia hidrográfica fazem dela uma região de 
alto endemismo e que esforços de coleta em áreas pouco exploradas acabam por resultar 
em encontros com espécies ainda não descritas, fato que, segundo o autor, atesta a 
importância de estudos nesta bacia e de investigações mais detalhadas. 

 

3.2.2.2.3 Herpetofauna 

Se todos os autores que trabalharam com os diversos grupos da fauna na região da APA 
afirmam a necessidade de mais estudos, isso é primordial para avaliação da herpetofauna. 
A equipe do Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos (INEA 2010), que fez um 
levantamento primário para a região, além de não encontrar literatura referente a 
herpetofauna, foi a campo para inventariar os répteis e anfíbios da região durante o inverno, 
época em que esses animais estão menos ativos e portanto são mais dificilmente 
encontrados. Na região de Macaé de Cima o esforço de coleta foi de dois dias (10 e 11 de 
junho) na Fazenda São João. O trabalho resultou em um pequeno quadro com quatorze 
espécies de anfíbios e doze espécies de répteis. 

Pineschi (1998), ao realizar sua dissertação com aves, fez um levantamento das espécies 
de outros grupos de vertebrados que encontrou. Durante o seu tempo de trabalho ele 
registrou trinta e cinco espécies de anfíbios e vinte e quatro espécies de répteis. 

Caramaschi e Napoli (2004) citam um exemplar de Hyla pardalis proveniente de Macaé de 
Cima no estudo de sinonímia e redistribuição geográfica desta espécie. 
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Reunindo estes trabalhos, foi elaborado o QUADRO 3A4, presente no ANEXO 1. Pode ser 
observado neste quadro que se registravam para a área um total de quarenta e cinco 
espécies de anfíbios anuros e trinta e uma de répteis (uma espécie representando a ordem 
Chelonia e 30 espécies representando a ordem Squamata, sendo que destas 21 são 
serpentes e 9 lagartos), conforme pode ser visto no GRÁFICO 3.27. Esta lista 
provavelmente subestima o número de espécies ocorrentes na área, uma vez que trata-se 
de uma área de alta intensidade de endemismo e que comunidades mesmo próximas 
geograficamente podem diferir em riqueza e abundância de espécies, como no caso do 
trabalho de Siqueira et al. (2009) que trabalhou com sapos de folhiço no Parque Estadual de 
Três Picos no município de Cachoeiras de Macacu e encontrou uma densidade de sapos 
que foi o dobro da encontrada na Reserva de Guapiaçu a aproximadamente 15km de 
distância, também no domínio Mata Atlântica.  

O trabalho de Siqueira et al. (2009) descreve uma fauna de anfíbios bastante diversa da 
listada no QUADRO 3A4 (ANEXO 1), apesar da proximidade das áreas de estudo e do 
levantamento feito para o Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos (que não 
determina as localidades em que cada espécie foi encontrada). Como nossos inventários 
não citam o tipo de hábitat em que os anfíbios foram encontrados talvez essa diferença na 
diversidade de espécies de anfíbios entre áreas próximas possa ter alguma relação com a 
diferença no uso do hábitat uma vez que o trabalho citado pesquisou sapos de folhiço. 
Silvano e Segalla (2005) em seu trabalho sobre conservação de anfíbios no Brasil citam a 
Mata Atlântica como um dos hotspots mundiais em diversidade de anfíbios e atestam que 
novas espécies são descobertas a cada ano, o que esplicita a necessidade de mais 
pesquisas com esse grupo nesse ambiente. O mesmo acontece com os répteis, Rodrigues 
(2005) afirma que inventários em novas áreas, frequentemente, revelam novas espécies. 
Ele exemplifica mostrando que logo após ter descrito dois novos gêneros de lagartos 
gimnoftalmídeos, descritos em 2005 (RODRIGUES et al., 2005 apud RODRIGUES, 2005), 
ele coletou outro gênero até então desconhecido. 

 

GRÁFICO 3.27 Distribuição das ordens de répteis e anfíbios 
estudadas na APA, representando a riqueza de espécies em cada 
ordem. 
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3.2.2.2.4 Avifauna 

Pineschi (1988), em sua dissertação de mestrado, registrou 374 espécies nativas de aves e 
3 introduzidas. Nas áreas de Florestas de Neblina, que ocorre na região nas cotas acima de 
1000 m onde o solo é suficientemente profundo, ele registrou 213 espécies das quais 69 são 
espécies montícolas e não foram registradas nos tipos vegetacionais de baixa altitude. 

A equipe do Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos cita a região central do 
Estado do Rio de Janeiro, que inclui a região da APA Estadual de Macaé de Cima, como 
área de relevante importância para a avifauna regional, não só pela extensão de Mata 
Atlântica conservada, mas principalmente por ser uma zona de contato entre duas 
importantes sub-regiões avifaunísticas da Floresta Atlântica: Serra do Mar (ao sul) e 
Corredor Central da Floresta Atlântica (ao norte). Devido a isso várias espécies de aves tem 
na região seu limite setentrional enquanto outras tem aqui o seu limite meridional. Foram 
registradas 301 espécies de aves, mas este número pode ser elevado para mais de 370 
devido ao acréscimo de espécies não registradas por eles mas que são relatadas para a 
região através de artigos publicados e de exemplares encontrados em museus. 

Mallet-Rodrigues e Noronha (2009) visitaram trinta e cinco localidades dentro do Parque 
Estadual de Três Picos, das quais seis em Macaé de Cima, para inventariar a avifauna 
regional. Eles registraram 321 espécies de aves de 58 famílias. 

Seguindo estes trabalhos elaborou-se o QUADRO 3A5, constante do ANEXO 1, com as 
espécies 526 de aves encontradas na região, indicando a fonte bibliogáfica da qual a 
espécie foi citada: A (Pineschi,1998), B (INEA, 2010) e C (Mallet-Rodrigues e Noronha, 
2009). 

 

3.2.2.2.5 Mastofauna 

As espécies de mamíferos da área da APA foram inventariadas, principalmente, através do 
trabalho de Pineschi (1998) e pelo Plano de Manejo de Três Picos (INEA, 2010). A espécie 
Bradypus torquatus (preguiça de coleira) foi registrada também pelo trabalho de Boffy et al. 
(2010), além de ter sido relatada sua presença por moradores para a equipe do PMTP. 

O QUADRO 3A6 (ANEXO 1) apresenta a diversidade de mamíferos encontrados na APA. 

Foram encontradas oito ordens, 17 famílias e 57 espécies de mamíferos na região conforme 
pode ser observado no QUADRO 3A6 (ANEXO 1). A ordem Chiroptera é a que está melhor 
representada na região, com com 4 famílias e 28 espécies. A diversidade de espécies em 
cada ordem pode ser visualizada no GRÁFICO 3.28. 
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GRÁFICO 3.28 Distribuição das ordens de mamíferos 
estudadas na APA, representando a riqueza de espécies em 
cada ordem. 

 

 

Apesar de relatos de moradores sobre a presença da onça pintada e do tapir eles não estão 
incluídos na lista devido a falta de registros em museus e publicações. 

A jaguatirica (Leopardus pardalis) e o jaguarundi (Puma yagouaroundi) são tidos pela equipe 
de mastofauna do Plano de Manejo de Três Picos como provavelmente extintas, porém 
constam da lista de Pineschi (1998) . 

A equipe da mastofauna do Plano de Manejo de Três Picos durante os 15 dias de trabalho 
de campo em Macaé de Cima não observarou nenhum muriqui, porém os moradores da 
região confirmam que, apesar de rara, esta espécie ocorre na região. Outros primatas foram 
observados durante a visita: sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), macaco-prego (C. 
nigritus) e barbados (A. guariba). 

Sintetizando as informações sobre os grupos animais estudados na APA Estadual de Macaé 
de Cima e a riqueza de espécies em cada grupo estudado, apresenta-se o GRÁFICO 3.29. 
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GRÁFICO 3.29 Riqueza de espécies nos diferentes grupos 
animais estudados na APA Estadual de Macaé de Cima. 

 

 

3.2.2.2.6 Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção 

Embora a Mata Atlântica tenha sido em grande parte destruída, ela ainda abriga mais de 
8.000 espécies endêmicas de plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
(MYERS et al., 2000). Neste bioma a maior parte dos remanescentes florestais encontra-se 
na forma de pequenos fragmentos (VIANA, 1995). Segundo dados da SOS Mata 
Atlântica/INPE (2002) o estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é o que preserva a maior 
porcentagem desses remanescentes no bioma Mata Atlântica. Apesar disso, é o segundo 
estado em número de espécies da fauna ameaçadas de extinção ou já extintas, atrás 
apenas do estado de São Paulo (PAGLIA, 2005) e o primeiro em espécies ameaçadas por 
quilômetro quadrado (BERGALLO et al., 2009). Porém, ao se analisar a distribuição da 
diversidade da fauna dentro do estado do Rio de Janeiro, Rocha et al. (2009) baseando-se 
nos índices de ameaça e de endemismo referentes às espécies endêmicas e/ou ameaçadas 
dos diferentes grupos da fauna presentes em cada município atribuíram um Índice de Valor 
de Conservação por município, que permitiu identificar os que apresentavam elevada 
ocorrência conjunta de espécies animais ameaçadas e/ou endêmicas. Em ordem 
decrescente Nova Friburgo (município em que se localiza a APA Estadual de Macaé de 
Cima) ficou em terceiro lugar, atrás somente do Rio de Janeiro e de Teresópolis. Estes 
mesmos autores mapearam o número de grupos da área biótica com ocorrência conhecida 
em cada município, gerando um índice de riqueza de registros dos diferentes grupos por 
município, expressando a ocorrência de espécies da fauna e da flora, e Nova Friburgo ficou 
entre os municípios que tiveram o maior índice de riqueza de registros. Esses índices 
mostram a importância da região para a conservação da biodiversidade no Estado. 

Brito (2007) afirma que apesar da escassez de informações sobre a sistemática, distribuição 
e ecologia de peixes de Mata Atlântica restam poucas dúvidas que várias espécies na bacia 
do rio Macaé estão ameaçadas e que algumas delas podem ter sido extintas, inclusive antes 
de serem descritas. Segundo o MMA (2000) esta bacia está inserida na região com maior 
taxa de endemismo para peixes de Mata Atlântica  o que justifica a necessidade de maiores 
estudos pois, segundo Menezes (1998 ap ud BRITO 2007) a cada esforço de coleta em 
áreas pouco exploradas, novas espécies são descobertas e descritas. Brito (op cit.) destaca 
duas espécies de peixe nesta bacia: O cascudo Pareiorhaphis garbei, que está na lista dos 
ameaçados de extinção do MMA de 2004 e a piabanha, Brycon insignis, que figurava como 
espécie de importância econômica da região e que já não é vista pela população local a 
mais de uma década. O autor segue afirmando que esta espécie pode estar extinta na 
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região, sem que nenhum exemplar esteja depositado em Museu para atestar sua existência 
nesta bacia. 

As espécies de anfíbios endêmicas da Mata Atlântica ocorrentes no Estado do Rio de 
Janeiro são mais de 100, destas cerca de 30, todas da ordem Anura, são endêmicas do 
Estado (VAN-SLUYS et al., 2009). Estes autores citam o Maciço de Itatiaia e a Serra dos 
Órgãos com áreas-chave e de importância estratégica para a conservação da diversidade 
de anfíbios no estado do Rio de Janeiro devido a sua concentração de endemismos e de 
espécies ameaçadas de extinção, eles seguem comentando sobre os índices de endemismo 
e ameaça de extinção para várias localidades no Estado, porém, apesar de situarem  o 
Município de Nova Friburgo com índice de valor de conservação e de ameaça e de 
endemismo entre 31 e 40 (o segundo maior nível neste índice) não há, neste trabalho, 
nenhum comentário sobre este município demonstrando a falta de referências bibliográficas 
e pesquisas com esse grupo de vertebrados na região. 

Morrison e Hero (2003) concluem que maiores altitudes afetam a história de vida de anfíbios 
tornando suas populações menos resilientes e consequentemente potencialmente mais 
propensas a extinção. Oliveira (2009), trabalhando em fragmentos de Mata Atlântica do 
sudeste do Brasil, encontrou a influência significativa da altitude no padrão de riqueza de 
espécies de anuros, com pico de riqueza nos intervalos altitudinais de 600 e 700 metros.  A 
região da APA de Macaé de Cima encontra-se acima deste intervalo altitudinal, contudo não 
foram encontrados registros de espécies de anfíbios endêmicas para a região nem estudos 
que acompanhem as dinâmicas das populações registrando a extinção de espécies que 
ocorriam previamente na região. 

A região da APA de Macaé de Cima não apresenta alto índice de valor de conservação para 
répteis (ROCHA et al. ,2009). Rodrigues (2005) ressalta a necessidade de maiores esforços 
de pesquisa com esse grupo de vertebrados em fragmentos de Mata Atlântica, pois segundo 
ele inventários em novas áreas, frequentemente, revelam novas espécies. Apesar de não 
existirem pesquisas com répteis para a região e dos inventários provavelmente 
subestimarem o número de espécies, três das encontradas na área constam de listas de 
animais em extinção: Hydromedusa maximiliani (Cágado), Pseudoboa haasi (cobra-cipó-
vermelha) e Bothrops fonsecai (jararaca-cotiara). 

No Rio de Janeiro ocorrem cerca de 40% das espécies de aves do país e o estado 
concentra o maior número de espécies ameaçadas das Américas. Uma das áreas com 
maiores concentrações de endemismo e/ou espécies ameaçadas de extinção, ou seja, com 
maiores valores de conservação foi a Região Serrana Central (ALVES et al., 2009) que 
inclui a área da APA de Macaé de Cima. Essa região inclui duas das cincos espécies 
endêmicas do Estado também ameaçadas de extinção (Tijuca condita e Myrmtherula 
fluminensis), além de 144 espécies endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas (ALVES et 
al. op. cit). 

Quanto a lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do MMA (2003) a equipe do Plano 
de Manejo do Parque Estadual de Três Picos encontrou para a região de APA de Macaé de 
Cima 6 espécies que são provavelmente ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro e 
nenhuma no status ameaçada. 

Bergallo et al. (2009) informam que as regiões com maiores graus de endemismo de 
mamíferos no Estado do Rio de Janeiro são também as regiões mais bem amostradas e 
apesar de incluir a Região Serrana de Economia Diversificada eles delimitam nessa região a 
Serra dos Órgãos, excluindo a região da APA de Macaé de Cima, por não ser uma região 
bem amostrada. Estes autores concluem que essas lacunas no conhecimento da 
mastofauna no Estado fazem com que o grau de endemismo da maior parte das regiões 
fluminenses ainda seja subestimado ou mesmo desconhecido. 
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A equipe de mastofauna do Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos não  
registrou espécies de mamíferos endêmicas ao PETP no seu inventário. 

O QUADRO 3.10 apresenta as espécies de mamíferos ocorrentes na área que constam das 
listas de espécies ameaçadas. 

 

QUADRO 3.10 Espécies de mamíferos ameaçados de extinção na APA de Macaé de 
Cima. 

Ordem Marsupilia   

Didelphidae   

Chironectes minimus cuíca-d´água consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Ordem Chiroptera   

Phillostomidae   

Chrotopterus auritus andira-açú consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Diphylla ecaudata morcego-de-pernas-
peludas 

consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Lonchophylla Bokermanni morcego-beija-flor Espécie ameaçada de extinção 

Mimon crenulatum morcego-orelhudo consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Ordem Carnivora   

Felidae   

Leopardus tigrinus gato-do-mato Espécie ameaçada de extinção 

Ordem Artiodactyla   

Tayassuidae   

Mazama americana veado-mateiro consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Ordem Primates   

Cebidae   

Callicebus personatus sauá Espécie ameaçada de extinção 

Brachyteles arachnoides muriqui Espécie ameaçada de extinção 

Callithrichidae   

Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro Espécie ameaçada de extinção 

Ordem Edenata   

Myrmecophagidae   

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Bradypodidae   

Bradypus variegatus preguiça consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Bradypus torquatus preguiça-de-coleira Espécie ameaçada de extinção 

Ordem Lagomorpha   

Leporidae   

Sylvilagus brasiliensis tapiti consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Ordem Rodentia   

Echimydae   

Kannabateomys amblyonyx rato-taquara consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

Dasyproctidae   

Cuniculus paca paca consta nas listas estaduais já disponíveis de espécies 
ameaçadas que não foram incluídas na lista nacional 

 

A Mata Atlântica é o hotspot em que o ritmo das mudanças está entre os mais rápidos, e, 
conseqüentemente, a necessidade de ação para conservação é mais urgente (GALINDO-
LEAL e CÂMARA, 2005), pois embora seja possível restaurar elementos da biodiversidade, 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 167 
 

a extinção de espécies é definitiva. O GRÁFICO 3.30 mostra a proporção de espécies de 
vertebrados ameaçadas de extinção em relação ao número de espécies estudadas. 

 

GRÁFICO 3.30 Riqueza de espécies de Vertebrados terrestres e 
ameaçados de extinção, estudados na APA. 

 

 

3.2.2.2.7 Espécies que sofrem pressão de pesca, caça, extração e coleta 

Travassos (2008) ao analisar a literatura sobre estudos de caça na região Neotropical 
concluiu que, além das extinções locais, a intensa pressão de caça também promove a 
ruptura das interações ecológicas que garantem a manutenção da diversidade biológica. 

De acordo com Galetti (2010), o Brasil tem 35% das espécies ameaçadas de mamíferos no 
mundo. A perda de habitat e a fragmentação da floresta são os principais fatores de 
ameaça, mas metade das espécies sofre com a caça. O tamanho do corpo é um dos 
preditores de ameaça de extinção. Segundo o cientista, a escala de defaunação é 
gigantesca em todo o mundo, chegando a 20 milhões de animais mortos por ano em regiões 
como a África central. 

Estimativas das densidades populacionais das espécies cinegéticas em regiões com baixo 
impacto de caça são raras (CHIARELLO, 2000). A maioria dos estudos realizados fazem 
inferências baseadas em baixas taxas de avistamento de espécies cinegéticas, indicando 
um possível efeito da pressão de caça em habitats fragmentados (MARQUES, 2004; apud 
TRAVASSOS, 2008). 

Geralmente ungulados, dasyproctideos, agoutideos, dasipodideos e grandes cracídeos 
estão entre os principais contribuintes do total da biomassa abatida entre populações 
mestiças das Américas Central e do Sul (PERES, 2000 apud TRAVASSOS 2008). Na 
América Tropical são caçados, principalmente, os grandes vertebrados preferencialmente 
mamíferos (TRAVASSOS, 2008).  Mesmo em locais onde o habitat oferece populações 
fonte (sujeitas a baixa pressão de caça), a anta (Tapirus terrestris) e grandes primatas 
(Ateles, Alouatta e Lagothrix) são comumente sobrecaçados e/ou levados a extinção local 
(PERES, 2000 apud TRAVASSOS, 2008). 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 168 
 

No Estado do Rio de Janeiro as espécies de mamíferos mais caçadas são a paca 
(Cuniculus paca), a cutia (Dasyprocta leporina), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), o 
tatu-peba (Euphractus sexcinctus), o cateto (Tayassu pecari) e o queixada (Pecari tajacu) 
(BERGALLO et al., 2009). 

Não existem estudos na região da APA sobre a pressão da caça, pesca, coleta ou extração 
sobre as espécies locais. A equipe de mastofauna do Plano de Manejo do Parque Estadual 
de Três Picos (INEA, 2010) destacou que os registros de anos recentes apenas atestam a 
ocorrência das espécies em regiões próximas ou nos limites do PETP, porém não permitem 
uma análise segura da abundância das espécies estudadas e, tampouco, do efeito da 
fragmentação do hábitat e da pressão de caça sobre as populações de mamíferos e de sua 
perpetuação na região. O mesmo pode ser dito sobre os outros grupos animais. 

O Plano de Manejo do Parque Estadual de Três Picos (INEA, 2010), informa que durante os 
levantamentos feitos em 1999, foram encontrados quatro ranchos de caçadores contendo 
trabucos e armadilhas para capturar animais de médio porte.  Eles informaram também que 
moradores locais afirmam a presença, apesar de rara, de muriquis na região, inclusive na 
área de Macaé de Cima e que a falta de avistamentos desse primata talvez se deva a 
pressão de caçadores apesar do bom estado de preservação da mata. Essa foi a única 
referência a caça encontrada na literatura referente a área da APA de Macaé de Cima. 

Em áreas de Mata Atlântica a caça de aves e principalmente mamíferos é prática comum, 
apesar de reconhecidamente ilegal pelas comunidades que a praticam. Porém a 
categorização de espécies em cinegéticas ou não cinegéticas pode não refletir o espectro 
real de espécies abatidas por caçadores,  devido a dificuldade de se determinar se espécies 
menos valorizadas também são abatidas com freqüência (TRAVASSOS, 2008). 

 

3.2.2.2.8 Espécies Exóticas, invasoras e introduzidas 

Segundo Walker e Stefen (1997) a introdução de espécies exóticas é apontada como a 
segunda maior causa da destruição da diversidade biológica, precedida apenas pela 
degradação do habitat.  Na área da APA de Macaé de Cima algumas espécies foram 
introduzidas, porém não existem trabalhos que avaliem os impactos causados por essas 
introduções. Mesmo em pesquisas em que o tema do estudo era a introdução desses 
animais, como no caso da dissertação de Almeida (2006) e do trabalho de Lazzarotto e 
Caramaschi (2009), não foi possível a avaliação desses impactos devido a falta de estudos 
anteriores a essa introdução. 

O QUADRO 3.11 apresenta as espécies da fauna introduzidas na área da APA de Macaé de 
Cima. 

 

QUADRO 3.11 Fauna introduzida na área da APA. 

Espécie introduzida Nome vulgar 

Peixes  

Oncorhynchus mykiss truta arco-íris 

Aves  

Gallus gallus galo  

Columba plumbea Pombo 

Passer domesticus Pardal 

Estrilda astrild bico-de-lacre 

Mamíferos  
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Espécie introduzida Nome vulgar 

Canis familiaris cachorro 

Felis silvestris gato  

Sus scrofa javali 

Sus domesticus Porco doméstico 

Bos taurus Boi 

 

A truta arco-íris foi introduzida na região na década de 1950 (LAZZAROTTO e 
CARAMASCHI, 2009), como não existiam estudos prévios qualquer afirmação sobre as 
alterações geradas pela presença da truta são especulativas, porém existem alguma 
evidências de que a comunidade de peixes sofreu algumas alterações (ALMEIDA, 2006), 
não por registros de predação, mas principalmente por competição, pois nas áreas em que 
ocorre ela é a espécie dominante demonstrando  altos valores de densidade. 

Como a área da APA tem uso humano algumas espécies como boi, galo e porco são 
utilizados como animais de criação. 

Cães e gatos também estão associados às habitações humanas e apesar de não existirem 
estudos na área da APA, pesquisadores avaliaram  o impacto desses animais em seus 
estados ferais em fragmentos de Floresta Atlântica no estado de São Paulo observando que 
eles aparentemente não selecionam espécies de presa, matando desde sapos até  cervos, 
causando grande impacto na fauna silvestre, principalmente quando espécimes se 
deslocam entre fragmentos (GALETTI e SAZIMA, 2006). 

O caso do javali é um pouco mais preocupante, pois existe um criadouro comercial desta 
espécie, com cerca de 600 indivíduos, cujo processo de licenciamento está a 
aproximadamente 4 anos em análise no Ibama. Apesar de ser uma espécie de alto valor 
comercial é preciso cautela com essa espécie pois existem registros de animais, em outras 
regiões do Rio de Janeiro, que já atacaram pessoas e causaram danos a plantações. Além 
disso já há registros de cruzamentos desses animais com porcos domésticos (os chamados 
javaporcos). 

 

3.2.2.2.9 Espécies bioindicadoras 

A região da APA de Macaé de Cima ainda não foi muito explorada cientificamente. Existem 
poucos trabalhos científicos na região e, portanto, tanto a abundância de espécies quanto 
sua diversidade provavelmente estão sendo subestimadas, uma vez que o levantamento 
faunístico está sendo feito, principalmente, por levantamentos bibliográficos e poucos foram 
os trabalhos de campo realizados na área. 

Conforme (Art, 1988) espécie indicadora é o organismo cuja presença (ou estado de saúde) 
é usada para identificar um tipo específico de comunidade biótica, ou como medida das 
condições ou mudanças ecológicas que ocorrem no ambiente. 

Ainda não foram publicados trabalhos realizados na região que utilizem espécies de sua 
fauna como bioindicadoras, porém seu potencial pode ser demonstrado por trabalhos 
realizados em outras localidades. Tais trabalhos muitas vezes usam animais também 
encontrados em Macaé de Cima. Levando-se em conta que as condições e recursos 
ambientais das localidades onde existem trabalhos sobre bioindicação são diferentes dos 
encontrados em Macaé de Cima, apesar dos distúrbios antrópicos muitas vezes serem os 
mesmos, conclui-se que é preciso que sejam feitas pesquisas que mostrem o real 
diagnóstico da APA. 
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Assim, foi elaborada uma breve introdução do que são e por que se utilizam bioindicadores 
e como os grupos de vertebrados são usados na indicação de qualidade ambiental e 
apresentam-se trabalhos com esta abordagem que utilizam animais também presentes na 
fauna de Macaé de Cima. 

Os diferentes ecossistemas estão em constantes modificações e suas comunidades podem 
ser vistas como sistemas abertos cuja composição varia continuamente através dos 
gradientes ambientais. Esse sistema dinâmico, tendo seus componentes em equilíbrio, gera 
um estado de normalidade, que é mantido de acordo com a resistência e resiliência do 
sistema. Qualquer fator biótico ou abiótico que altera o equilíbrio e faz com que o sistema se 
comporte de maneira anormal é um agente estressor. Esses agentes, que podem ser 
antrópicos ou não, afetam tanto a estabilidade do sistema, quanto seu funcionamento e sua 
complexidade (LOUZADA, 2001). 

Um sistema biológico sob um estresse ambiental pode voltar a sua normalidade por 
processos naturais; ou pode ser avaliado, prognosticado, e recuperado através da 
intervenção humana. Com a técnica da bioindicação, esta avaliação é feita utilizando-se 
respostas biológicas aos agentes estressores como forma de analisar a interferência destes 
agentes em alguns componentes do sistema (LOUZADA, 2001). Esta resposta é dada por 
um bioindicador, uma espécie ou grupo taxonômico com características que podem ser 
teoricamente usadas como um índice para outros atributos mais difíceis ou caros de analisar 
(LANDRES et al., 1988; HILTY e MERENLENDER, 2000). Esses indicadores podem 
apresentar modificações genéticas, fisiológicas ou morfológicas que refletem o estado em 
que se encontra o ambiente onde vivem (YABUSHITA et al., 2010). 

Existem pelo menos cinco tipos de bioindicadores mais comuns: espécies sentinelas, 
espécies detectoras, espécies exploradoras, espécies acumuladoras e espécies bio-ensaio. 
Apesar de todos responderem aos agentes estressores, cada um possui uma resposta 
diferente que permite uma análise na avaliação. O uso de indicadores biológicos oferece 
vantagens tais como sinais rápidos de problemas ambientais, mesmo antes de o homem 
perceber sua ocorrência; identificação das causas e efeitos destes problemas e a 
possibilidade de se obter um panorama da resposta do bioindicador, e também a integração 
desta resposta com a de outros organismos (LOUZADA, 2001; AZEVEDO-RAMOS et al. 
[apud PEARMAN, 1997]). 

Apesar de não ser majoritária, a agricultura ainda é a principal atividade econômica da 
região de APA de Macaé de Cima. Parâmetros como pragas, doenças nas lavouras e 
produtividade podem ser usados na bioindicação (LOUZADA, 2001). A incorporação dessa 
técnica pelos agricultores poderia fornecer informações importantes referentes, por exemplo, 
à efetividade do manejo feito nas terras, visto que uma vez feito um manejo inadequado a 
terra pode apresentar erosão, compactação e perda de matéria orgânica. Mudanças são 
inevitáveis em sistemas de manejo como este. Neste cenário, os indicadores podem exercer 
um papel de sinalizadores, indicando um grau aceitável dessas mudanças para que o 
habitat natural não se desequilibre. (MENDES et al., 2008). Trata-se, ainda, de uma técnica 
simples, barata e acessível aos pequenos produtores. 

HERPETOFAUNA 

Os anfíbios são animais interessantes para serem usados no controle de impactos 
ambientais. Possuem, por exemplo, fases de vida distintas com habitats específicos para 
cada uma delas (TOLEDO, 2009). 

Podem-se diferenciar pelo menos três substratos dos quais o anfíbio é dependente ao longo 
de sua vida, sendo eles o substrato em que os ovos são colocados, o substrato em que 
vivem as larvas e o substrato em que vive o adulto. As populações de anfíbios tornam-se, 
assim, suscetíveis a alterações ocorridas em qualquer desses habitats, o que os deixa mais 
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vulneráveis a essas alterações. Observa-se, por exemplo, que se o substrato em que há a 
postura dos ovos for afetado, mesmo que os habitats da larva e do individuo adulto estejam 
intactos, a população deste animal será impactada (TOLEDO, 2009). 

Além da história de vida, os anfíbios ainda apresentam pele fina, sem qualquer tipo de 
proteção a poluentes e substâncias tóxicas e possuem, ainda, presas diferentes em suas 
fases de vida, podendo sofrer biomagnificação por caminhos diferentes (TOLEDO, 2009). 

Outras características importantes que tornam os anfíbios bons bioindicadores são: 

 especificidade ao sitio reprodutivo; 

 área de vida passível de ser delimitada e 

 fácil captura e recaptura na natureza. 

Tais características tornam a obtenção de dados para esses animais mais fácil, 
principalmente dados sobre diversidade, como densidade populacional e riqueza de 
espécies de uma área limitada (TOLEDO, 2009). 

Nas regiões agrícolas ou de grandes pastagens em particular, as populações de anfíbios 
podem sofrer impactos que levam a malformações morfológicas. Os agrotóxicos podem 
causar malformações durante a metamorfose, podendo esses fertilizantes, químicos ou 
naturais, e também o esterco produzido pelo gado, ser escoados com a água da chuva até 
os corpos d’água (TOLEDO, 2009). 

Esse escoamento desencadeia alguns acontecimentos que, por fim, podem aumentar a 
população de um trematodo (Ribeiroia ondatrae), os quais infectam girinos, causando-lhes 
também malformações durante sua metamorfose. O encontro de indivíduos com 
malformações normalmente é um evento raro, mas quando se torna freqüente pode 
representar um estresse ao ambiente, provavelmente causado pelo uso de agrotóxicos ou 
pela formação de pastos (TOLEDO, 2009). 

Em estudo realizado no Estado de Rondônia entre 2001 e 2002, foi demonstrado um 
decréscimo na abundância das espécies de anfíbios em áreas de pastagens. Somente 
espécies mais generalistas de habitat, como alguns hilídeos, conseguiram habitar esses 
ambientes. Outras espécies apresentam mais especificidade para os habitats, 
principalmente para reprodução, reagindo de forma negativa ao aparecimento dos pastos 
(BERNARDE, 2007). 

Segundo Azevedo-Ramos et al. (apud PEARMAN, 1997), esse decréscimo na abundância 
de espécies da herpetofauna também acontece em locais onde ocorreram extrações 
madeireiras. A abundância de sapos Eleutherodactylidae, por exemplo, diminui no interior de 
matas que sofreram exploração. Contudo, a abundância de sapos mais generalistas como 
os hilídeos e lagartos heliotérmicos como Mabuya sp., que são mais comuns nas bordas das 
matas ou em clareiras, aumentou após distúrbios na mata. 

Leptodactylus fuscus, também conhecida como rã-assobiadora, é uma espécie generalista, 
boa para indicar áreas de degradação florestal. Se encontradas fora da área onde 
comumente são encontradas, podem indicar que houve desmatamentos que tornaram essa 
área aberta (TOLEDO, 2009). 

Em outro estudo também realizado no estado de Rondônia é mostrado que espécies como 
Bufo schheideri e Leptodactylus ocellatus são espécies oportunistas e generalistas de uso 
de habitat (BRANDÃO, 2002). 
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A abertura de clareiras nas matas e a conseqüente construção de casas propiciam o 
aparecimento de espécies invasoras de alguma forma ligadas ao homem. São exemplos a 
perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius) e a lagartixa-doméstica-tropical (Hemidactylus 
mabuya) (BRANDÃO, 2002). 

A ordem Squamata compreende cobras e lagartos, tanto terrestres quanto aquáticos. São 
animais bastante abundantes e diversos nas florestas tropicais. Existem poucos trabalhos 
que mostrem a relação da resposta de répteis a distúrbios antrópicos (AZEVEDO-RAMOS et 
al. [apud PEARMAN, 1997]) e seu papel como bioindicador ainda não está bem definido 
como o de anfíbios (BERTOLUCI et al., 2009). Apesar disso, a ocorrência de animais da 
ordem Squamata pode estar relacionada a variáveis ambientais (LUIZ, 2009). 

ICTIOFAUNA 

Em Jaramillo-Villa et al. (2008), são listadas algumas vantagens do uso de peixes como 
bioindicadores. Os peixes compreendem espécies que podem ocupar diferentes categorias 
tróficas, além de se alimentarem tanto de organismos aquáticos quanto de terrestres. Isso 
permite uma análise ampla e uma visão integrada de seu hábitat. Possuem, ainda, ciclos de 
vida mais longos, permitindo uma análise mais duradoura. Geralmente são resilientes a 
distúrbios naturais, e bem conhecidos quanto a seus aspectos biológicos e a sua 
distribuição. Além disso, o uso de peixes como bioindicadores é facilitado devido à sua fácil 
captura e identificação. 

Os peixes conhecidos como lambari, Astyanax sp., além de indicadores de qualidade 
ambiental (VIANA et al., 2010), são dispersores de sementes de plantas costeiras do rio. 
Isso torna-os importantes na manutenção de um ambiente equilibrado já que, sem eles, 
muitas espécies vegetais costeiras teriam sua dispersão prejudicada (OLIVEIRA, 2004). 
Estudos no Estado do Pará, na Baía de Guajará, também usam outras espécies da 
ictiofauna como indicadores (VIANA et al., 2010). 

Os peixes possuem uma íntima relação com seu habitat, e isso faz com que sejam muito 
suscetíveis a qualquer mudança que ocorra nele. Assim como ocorre com os anfíbios, os 
peixes também sofrem malformações no seu desenvolvimento em razão de substâncias 
tóxicas presentes nos córregos, que foram escoadas pela chuva. E como ocorrem com os 
mamíferos, os peixes também podem sofrer bioacumulação. Isso ocorre, pois tanto os 
mamíferos quanto os peixes podem estar no topo da pirâmide alimentar, alimentando-se de 
presas que podem ter sofrido bioacumulação desde a base dessa pirâmide 
(DOUROJEANNI e JORGE-PÁDUA, 2001). 

Em Macaé de Cima, a truta, Oncorhyn chusmybis, faz parte da gastronomia regional. Esse 
peixe foi introduzido na região há 50 anos, é uma espécie originária da América do Norte e 
se adaptou muito bem devido aos rios com águas cristalinas e frias da região. Macaé de 
Cima chegou a ser o segundo maior produtor do estado e hoje fornece truta para muitos 
restaurantes e hotéis da região fluminense. Como é um animal exigente de habitat limpo e 
equilibrado, com águas cristalinas e correntes, de temperaturas baixas, torna-se útil como 
indicador de qualidade ambiental (TRUTAS ITAMONTE, 2011; CIRCUITO TURÍSTICO: 
SABOR MURY, 2011). Porém é importante salientar que, segundo Lazzarotto (2006) apesar 
dos impactos pela introdução da truta nesta bacia não serem muito evidentes, não é 
possível afirmar sua intensidade devido a falta de conhecimento do sistema antes da 
introdução da mesma. 

MASTOFAUNA 

Mamíferos também são usados como indicadores. Como exemplos dos que encontramos 
em Macaé de Cima, temos: tamanduás (Tamandua tetradactyla), tatus (Família 
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Dasypodidae), alguns macacos (Ordem Primates), gatos-do-mato, onça-parda, jaguarundis 
e jaguatiricas (Família Felidae) e alguns roedores (YABUSHITA et al., 2010). 

Espécies carnívoras que estão no topo das cadeias tróficas são chamadas de keystone 
species (espécies chaves para a qualidade ambiental). Como essas espécies são o topo da 
cadeia, um impacto sobre elas desencadearia um “efeito cascata”, afetando todos os níveis 
tróficos abaixo (SOULÉ, 2000). Esse efeito pode afetar até mesmo a paisagem da 
vegetação (YABUSHITA et al., 2010 apud DOUROJEANNI e JORGE-PÁDUA, 2001). Sendo 
assim, um equilíbrio nas populações desses mamíferos, onças, pumas e jaguatiricas, reflete 
um possível equilíbrio no restante da cadeia trófica. 

Por outro lado, um aumento de animais em níveis tróficos inferiores, como ratos e 
marsupiais, pode refletir um desequilíbrio na cadeia. 

Não só a abundância é capaz de refletir esse desequilíbrio, essas presas podem modificar 
seu comportamento, como por exemplo, modificar a seleção tanto de habitats quanto de 
alimentos em função dessa mudança (YABUSHITA et al., 2010 apud DOUROJEANNI e 
JORGE-PÁDUA, 2001). 

Em Tocchet (2009), pequenos mamíferos, como marsupiais e roedores, são citados como 
bioindicadores. Dentre os citados, alguns presentes na APA são: Akodon cursor, Akodon 
serrensis, Nectomys squamipes, Caluromys philander, Metachirus nudicaudatus e 
Chironectes minimus. Esses animais possuem uma estreita relação com microhabitats ou 
habitats específicos, indicando com eficiência mudanças ocorridas neles. 

AVIFAUNA 

Existem diversos trabalhos que utilizam as aves como indicadores de qualidade ambiental 
(STOZ et al., 1996; UBAID et al., 2007; SILVA et al., 2003). As aves podem ser indicadoras 
de graus de alteração no ambiente devido simplesmente à sua presença, ausência ou 
oscilação no número de espécies na área (UBAID et al., 2007). 

Em Silva et al. (2003), é demonstrado que o grau de sensitividade do animal a alterações no 
ambiente causadas pelo homem é relacionada positivamente com a dependência do 
ambiente, ou seja, animais mais dependentes de ambientes são mais sensitivos. Essa 
sensitividade é classificada em três categorias: sensitividade alta, sensitividade média e 
sensitividade baixa. A classificação segue, na maioria dos trabalhos com avifauna, Stoz et 
al. (1996). 

Stoz et al. (1996), listam uma série de espécies de aves que são usadas como 
bioindicadores. Algumas delas, como Dendrocincla fuliginosa e Myiobius barbatus, são 
encontradas em Macaé de Cima. 

Existem muitas maneiras de se usar e interpretar os dados oriundos de bioindicadores, mas 
é importante saber que cada caso é único. Cada localidade possui suas peculiaridades e 
cabe ao pesquisador reconhecer quais são as espécies eleitas como bioindicadores e como 
usá-las, no local/região do estudo que desenvolve. 

Como se vê, a bioindicação pode ser muito útil em regiões agrícolas, o que torna importante 
a introdução da Educação Ambiental para esses produtores. Uma vez instruídos, eles 
podem monitorar sua propriedade e tomar providências antes que alterações muito drásticas 
aconteçam. 
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3.3 Caracterização dos Fatores Históricos 

3.3.1 Sítios históricos 

Os 200 anos de colonização europeia e a diversidade cultural resultante da presença 
portuguesa, suíço-germânica, africana e indígena influenciaram a área da APA de Macaé de 
Cima e contribuíram para a sua riqueza histórica. Sua localização geográfica também se 
constitui em característica ímpar de riqueza natural e torna a região um exemplo único de 
patrimônio material e imaterial. 

Na APA o patrimônio natural pode ser observado pelos monumentos naturais existentes em 
toda a região: afloramentos rochosos, áreas encachoeiradas do rio Macaé e de seus 
afluentes, áreas de belezas cênicas com grande exuberância de diversidade de fauna e flora 
e cursos hídricos límpidos bem conservados, como se pode observar na FOTOGRAFIA 3.65 
e na FOTOGRAFIA 3.66. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.65 Afloramento rochoso da Pedra Riscada. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.66 Região encachoeirada do Rio Macaé. 

 

Na região de Lumiar e São Pedro da Serra não existe ainda patrimônio tombado, no 
entanto, não se pode deixar de destacar a riqueza das construções que marcaram a 
colonização da região e que podem pleitear futuros tombamentos pelo IPHAN como 
patrimônio histórico. Algumas dessas construções se destacam na área da APA como a 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 175 
 

Capela de São Pedro, igreja mais antiga do município de Nova Friburgo, a igreja velha ou 
“igreja-mãe” de Lumiar e o Casarão de Lumiar, obras históricas, conforme exemplo 
destacado na FOTOGRAFIA 3.67. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.67 Casarão de Lumiar, localizado na Praça do 
Coreto. 

 

Neste contexto destaca-se a típica arquitetura local, que traz o modo simples de vida de um 
povo marcado por heranças tipicamente rurais. As casas de pau a pique ou construídas com 
uma pequena elevação do terreno são também um patrimônio cultural que se expressa 
materialmente na paisagem, e se tornam inclusive pontos visitados e fotografados por 
muitos pesquisadores e turistas que frequentam a região. Exemplos típicos destas 
construções estão representadas na FOTOGRAFIA 3.68. 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.68 Modelos tradicionais de casa de pau a pique.  

 

Existe na região uma riqueza de patrimônio imaterial expressa através da cultura local, 
marcada pelas raízes históricas do povo que se constitui num importante contexto de 
identidade da população local com o seu território. A cultura certamente é um dos maiores 
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valores de um povo e sua identidade cultural o marco referencial de pertencimento ao seu 
lugar e ao seu modo de vida. 

O patrimônio imaterial evidencia-se em todas as atividades desenvolvidas pela população 
local que de alguma forma expressa a sua identidade com a região e/ou com o seu modo 
tradicional de vida. Embora a cultura e a história sejam duas vertentes mais expressivas 
desse patrimônio, ele também pode ser encontrado na música, na dança, no folclore, nas 
atividades econômicas, nas relações pessoais, na religião, entre outras manifestações. 

Nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra a História Local se apresenta intensamente 
ligada a tradições regionais muito marcadas, que perpassam não apenas a agricultura 
familiar local com seu sistema próprio de manejo agrícola, mas que se reflete no cotidiano 
dos moradores dessa região, que acabam criando uma teia típica de regiões do interior 
brasileiro (BOY, 2010b:50) 

O autor aponta que a História Local se faz pela vivência de uma comunidade com o seu 
espaço, tecendo raízes próprias de vivência com o seu ambiente. Em seu estudo, Boy 
(2010b) analisa a História Local das comunidades de Lumiar e São Pedro da Serra 
apontando a identidade dessa população local com seu lugar sob diferentes óticas que 
foram transmitidas por gerações e dão um caráter típico de população tradicional a essas 
comunidades. 

A forma de manejo agrícola com o sistema de pousio e a agricultura migratória apontados 
pelo autor como uma forma de identidade dessa população serão analisados posteriormente 
nesse capítulo no item de atividades identificadas na UC. Busca-se neste tópico destacar as 
demais manifestações regionais que representam o patrimônio imaterial da área da APA 
Estadual de Macaé de Cima. 

Lumiar e São Pedro da Serra caracterizam-se por uma presença marcante da Igreja 
Católica que se expressa nas festividades religiosas, como as festas dos padroeiros. Essas 
festas historicamente eram realizadas em cada localidade e se constituíam em oportunidade 
de rever os amigos, visto a dificuldade de transporte e locomoção nessa região há algumas 
décadas atrás. Destaca-se neste contexto a festa do padroeiro da Paróquia de São 
Sebastião, além dos festejos juninos (São Pedro, Santo Antônio e São João) e as festas 
marianas, pelo fato de muitas comunidades locais terem como padroeira algum título de 
Nossa Senhora. 

Uma das mais tradicionais festas da região é a Festa de São Pedro realizada em São Pedro 
da Serra. Tradicionalmente esse festejo se constituía na celebração do padroeiro do 7º 
distrito com procissões e orações, mas foi sendo transformado em um grande atrativo 
turístico da região e perdeu um pouco das características tradicionais. Hoje, porém, a 
população local tem buscado retomar o caráter religioso da festa e fortalecer as tradições 
religiosas, incluindo momentos de oração e bandas religiosas na programação. 

As festas juninas são realizadas tradicionalmente em quase todas as comunidades do 5º e 
7º distritos. Muitas dessas festas são realizadas também como forma de arrecadar fundos 
para a manutenção das capelas, das escolas, dos postos de saúde, além de fortalecer o 
comércio local e divulgar o turismo da região. 

O período das festas juninas é aberto pela comunidade de Boa Esperança que tem como 
padroeira Nossa Senhora de Fátima e já comemora em maio o início dos festejos. A partir 
daí, nos meses de junho e julho são diversas as festas. É comum encontrar uma festa em 
cada comunidade nos finais de semana de junho e julho. 

Se nas comunidades mais urbanizadas como as Vilas de Lumiar e São Pedro da Serra 
essas festas hoje possuem um caráter mais turístico e perderam um pouco de suas 
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tradições culturais, o mesmo não se observa nas pequenas comunidades rurais, onde se 
mantém as raízes históricas do modo de vida interiorano típico da região. 

As festas mais tradicionais trazem características históricas das primeiras festas realizadas 
na região onde é possível encontrar atividades como as danças de quadrilhas, a encenação 
de casamento na roça, as fogueiras e as batatas doces assadas nas brasas, o pau de sebo 
com prêmio para quem conseguir alcançar o topo, as brincadeiras infantis de boca do 
palhaço e pescaria, além das bebidas e comidas típicas de festas juninas, como pode ser 
observado na FOTOGRAFIA 3.69. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.69 Festa Junina em Galdinópolis. 

 

Ainda como comemoração de festejos juninos, em algumas comunidades como Santa Luzia 
existe a tradição de se caminhar sobre as brasas da fogueira de São João, sempre 
pontualmente à meia-noite do dia 24 de junho. 

Outra tradição religiosa da região de Lumiar e São Pedro da Serra se constitui nas festas 
marianas realizadas nas comunidades que possuem algum título mariano como padroeira. 
Além de orações e louvor, é comum a realização de leilões e bingos como modo de diversão 
dos moradores locais. Os forrós também são tradicionais nessas festas sendo uma das mais 
expressivas manifestações musicais da região. 

A musicalidade também expressa uma tradição patrimonial da região de Lumiar e São 
Pedro da Serra. Produzida e consumida por uma população predominantemente rural, a 
música sertaneja de raiz como o forró são frequentes na região, sendo comum encontrar 
rodas de viola, encontros de sanfoneiros e forrós que são a garantia de lazer e diversão das 
populações tradicionais, como se pode observar na FOTOGRAFIA 3.70. 
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FOTOGRAFIA 3.70 Feira das Raízes. Apresentação de grupo 
sertanejo local, São Pedro da Serra. 

 

Os festejos carnavalescos da região do 5º e 7º distritos também têm se constituído em outra 
tradição cultural com desfiles dos principais blocos da região, como o Bloco da Bocaina e o 
Bloco da Vila Mozer, que se tornaram atrativos turísticos. 

Nas pequenas localidades, o carnaval mantém traços culturais históricos em brincadeiras de 
“palhaços” onde as fantasias são confeccionadas com mato, papelão, latas e outros 
materiais e os “brincantes” saem às ruas para pular o carnaval com a criançada, como 
demonstrado na FOTOGRAFIA 3.71. Os blocos de palhaços também se tornaram atrativos 
turísticos e em alguns locais existe premiação para as melhores fantasias. 

 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.71 Fantasias de “espantalhos” na comunidade de Galdinópolis 
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A Folia de Reis, ligada às tradições religiosas, consiste nas visitas as casas com as 
bandeiras do menino Jesus e de sua mãe Maria. Historicamente ela é mais expressiva no 
final de ano, época de preparação para o Natal, e se estende até o dia 06 de janeiro, 
quando se comemora a Festa de Reis. Contudo, esta festividade pode ocorrer ao longo de 
todo o ano. 

A comemoração do Boi de Lumiar e o Festival das Cabras da Serra são outras 
manifestações culturais que têm sido valorizadas como patrimônio da APA Estadual de 
Macaé de Cima e já compõem o roteiro turístico dessa região. 

O resgate e a valorização dessas raízes culturais é fundamental para ressaltar a importância 
da identidade das populações locais com o seu lugar com o objetivo de manter viva a 
história e a cultura regional, que deve ser sempre valorizada como um patrimônio imaterial e 
vivo do cotidiano dessa região. 

 

3.3.2 Fenômenos naturais excepcionais 

3.3.2.1 Ocorrência de Fogo 

A ocorrência de incêndios é uma preocupação para os gestores de áreas naturais que tem 
por objetivo proteger a biodiversidade. As consequências de um incêndio em uma área 
protegida são variadas e de grandes proporções: perda da biodiversidade, de recursos 
naturais, da qualidade dos solos e da água, comprometimento da paisagem (BOMTEMPO, 
2006), destruição de patrimônio público ou privado e perda de vidas humanas. 

Entre os agentes causadores de danos às Unidades de Conservação no Brasil, os incêndios 
quase sempre se destacam, tanto pela extensão das áreas atingidas anualmente, quanto 
pela magnitude dos danos que o fogo causa nos ecossistemas (BATISTA, 2002 apud 
BOMTEMPO, 2006), visto que de um modo geral o aparelhamento das instituições 
responsáveis (recursos humanos e infraestrutura) para o combate ao fogo são insufientes 
e/ou estão situados em locais distantes. 

Na APA de Macaé de Cima não há registro formal por parte do gestor de ocorrência de 
incêndio e o combate se faz em parceria com o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo e a 
Brigada de Incêndio do PETP.  

O INEA, devido a esta grande preocupação com a ocorrência de fogo e suas 
consequências, criou os Núcleos de Prevenção de Incêndios Florestais - NUPIF com o 
objetivo de desenvolver ações voltadas para a prevenção de incêndios florestais nas 
Unidades de Conservação de Proteção Integral. Tais ações são executadas por meio de 
atividades educativas com as comunidades do entorno e da integração com os órgãos 
públicos que exercem ações voltadas à proteção contra incêndios florestais. 

Para a disseminação das informações que visam a prevenção dos incêndios, o Estado do 
Rio de Janeiro foi dividido em sete regiões: Serrana, Sul, Norte-Nordeste, Baixada Litorânea 
Baixada Fluminense, Metropolitana, Capital e Costa Verde. O Índice de Risco de Incêndios 
Florestais (IRI) é divulgado diariamente pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo 
as notificações direcionadas para cada uma destas regiões. 

Este índice é dividido em três níveis (Baixo, Médio e Alto) e calculado a partir de 
informações meteorológicas com destaque para as características relacionadas à ignição e 
propagação do fogo. O nível apurado vai determinar o grau de prontidão das equipes de 
prevenção e controle de incêndios do Corpo de Bombeiros, ICMBio e INEA. A divulgação 
deste índice é uma das estratégias de prevenção e combate de incêndios durante o período 
de estiagem e serve de alerta para que se evitem práticas que possam contribuir para o 
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início e disseminação de fogo. A descrição do nível do risco utilizado pelo INEA está 
apresentado no QUADRO 3.12. 

 

QUADRO 3.12 Risco de Ocorrência de Fogo. 

Risco Descrição 

Baixo Propagação lenta a partir de amontoados de resíduos, acampamentos e de outros focos internos. 

Médio 
Os incêndios têm início com freqüência, devido ao arremesso de fósforos ou fagulhas, tendendo a propagar-se 
mais rapidamente de acordo com o aumento de tamanho do foco.  

Alto 
O fogo inicia-se rapidamente em virtude de fósforos, pontas de cigarros, fogueiras etc., com velocidade de 
propagação muito rápida e de difícil domínio. Fogo originado por fagulhas ou pequenas chispas que se dispersam 
com facilidade, produzindo novos incêndios. 

 

O GRÁFICO 31 evidencia a relação entre o número de notificações emitidas por área 
queimada. Nota-se que a partir do aumento do número de notificações emitido pelo INEA, 
percebe-se um decréscimo da área total queimada em cada ano, o que mostra que a 
divulgação do risco de incêndios por região é eficaz para a prevenção e combate de 
incêndios florestais. 

 

GRÁFICO 3.31 Relação entre o número de notificações emitidas 
por área queimada. 

 

FONTE: INEA, 2011 

 

Segundo a comunidade local, não há ocorrência de incêndios de grandes proporções dentro 
dos limites da área da APA de Macaé de Cima. 

Este fato pode estar relacionado ao tipo de Unidade de Conservação, que no caso é de Uso 
Sustentável, sendo a propriedade da terra é privada e o cuidado com o risco de incêncios é 
mais próximo realizado diretamente pelos proprietários. Nestes casos, o manejo e o controle 
também dependem destes, o que favorece o alerta mais participativo na prevenção dos 
incêndios. Ao mesmo tempo, o fato do clima ser bastante úmido, a pluviosidade elevada, as 
temperaturas baixas e/ou intermediárias, em uma parte significativa do ano e a vegetação 
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ser Floresta Ombrófila Densa são características ambientais que favorecem a não 
ocorrência de incêndios. 

O fogo bem controlado é tecnicamente aplicável e tem um baixo custo em processos de 
limpeza do terreno, em práticas silviculturais, de agricultura e pastoris. Deve ser usado com 
precauções, em horas apropriadas do dia, com a verificação do grau de secagem do 
material, da direção e intensidade dos ventos e construindo-se aceiros suficientemente 
largos (SANTOS, 2004). 

O conhecimento das causas dos incêndios é um fator importante na elaboração de planos 
de prevenção, pois através da análise das principais causas podem-se adotar medidas 
específicas que reduzam sua incidência. Por isso é importante, em cada ocorrência de 
incêndio, tentar identificar a provável causa do fogo (SOARES, 1989 apud SANTOS, 2004). 

As estatísticas sobre as ocorrências de incêndios florestais no Brasil e outros países 
mostram que a maioria dos incêndios florestais são iniciados a partir de fontes de fogo 
decorrentes direta ou indiretamente das atividades humanas (BATISTA, 1945). 

 

3.3.3 Atividades identificadas na UC 

Na APA são desenvolvidas diversas atividades pela população residente, as quais têm 
valores históricos, culturais e sociais característicos de um modo de vida tradicional. 

Nas últimas décadas, a compra de terras para sítios de lazer e a busca por imóveis de 
aluguel trouxe para Lumiar e São Pedro da Serra diferentes estilos de vida e novos valores 
(econômicos e sociais) para o território. A região até então inteiramente voltada para a 
agricultura passou a desenvolver atividades relacionadas ao turismo, ao comércio e a 
prestação de serviços. O espaço deixou de ter apenas valor de uso, passando a ter também 
valor de troca (BOY, 2010a). A redução da atividade agrícola foi acompanhada pelo 
desenvolvimento da chamada pluriatividade, comum em áreas de agricultura familiar, mas 
com aspectos que podem ser negativos para a qualidade de vida de populações com modos 
de vida tradicional. 

Assim, é importante destacar que existe a possibilidade de múltiplos e distintos olhares 
sobre o espaço e os recursos naturais na área da APA que variam por cada ator social, seja 
ele um morador, um pesquisador, um turista ou um gestor ambiental. Essa variação é fruto 
das concepções, valores, identidades, usos e necessidades que cada ator tem sobre o 
ambiente e seus recursos na UC. 

Cunha (2007) demonstra que quando não existe um diálogo de saberes entre esses 
múltiplos atores, tende-se a haver uma desvalorização dos saberes das populações 
tradicionais, num processo que a autora denomina de “colonialidade do saber”. Esse 
processo em sua visão é um dos principais responsáveis por graves conflitos que surgem na 
gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como alguns observados na APA 
Estadual de Macaé de Cima (BOY, 2010a). 

Configura-se, nesse caso, o confronto de dois saberes: o tradicional e o científico-
moderno. De um lado, está o saber acumulado das populações tradicionais sobre os 
ciclos naturais, a reprodução e a imigração da fauna, a influência da lua nas 
atividades de corte da madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos 
recursos naturais, as proibições do exercício de atividades em certas áreas ou 
períodos do ano, tendo em vista a conservação das espécies. De outro lado, está o 
conhecimento científico, oriundo das ciências exatas que não apenas desconhece, 
mas despreza o conhecimento tradicionalmente acumulado. (DIEGUES, 2004:69). 
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3.3.3.1 Agricultura Familiar 

A análise das atividades desenvolvidas na APA aponta que o saber tradicional desenvolvido 
na agricultura se apresenta apropriado às condições encontradas na região, bem como 
observado em outros estudos científicos entre os quais podem-se destacar as pesquisas de 
Bertolino & Bertolino (2010), Boy (2010), Carneiro (2010), entre outros. 

O relevo acidentado e os solos rasos encontrados na região necessitam de um manejo 
adequado para evitar a erosão e o empobrecimento dos solos. Estes fatos estão 
evidenciados neste documento nos itens que se referem aos estudos de meio físico. 

Sem ter acesso a nenhuma capacitação técnica foi a “vivência/experiência” dos primeiros 
colonizadores que fez com que desenvolvessem um método próprio de conviver com esses 
obstáculos, num verdadeiro “laboratório de sobrevivência” (CUNHA, 2007). 

Assim, os primeiros agricultores da região do 5º e 7º distritos se adaptaram às condições 
físicas do ambiente e desenvolveram um modelo de agricultura migratória e de pousio como 
forma de manter a sustentabilidade dos solos e evitar a erosão das áreas agrícolas. 

Esse conhecimento foi transmitido ao longo das gerações, de pais para filhos, através de 
valores culturais arraigados que sempre buscaram uma relação harmoniosa entre o uso 
agrícola e a proteção das florestas o que evidencia a possibilidade de conciliar estas duas 
atividades de forma sustentável. 

Bertolino & Bertolino (2010) realizaram um denso estudo sobre o sistema de agricultura 
migratória e pousio na região de Lumiar e São Pedro da Serra em busca de decodificar o 
conhecimento tradicionalmente desenvolvido pelas populações locais através das pesquisas 
científicas. 

Estes autores apontam que a agricultura migratória está relacionada a qualquer sistema 
agrícola no qual os campos são desmatados e cultivados por períodos curtos, seguidos de 
um período de descanso dos solos (CONKLIN, 1957). É entendida também como “uma 
estratégia de manejo dos recursos mediante a qual os agricultores saem de uma área para 
outra a fim de aproveitar a fertilidade do novo terreno”. (McGRATH, 1987). 

Segundo a literatura, este sistema é realizado sempre junto com o pousio, sendo esse 
definido como uma forma de agricultura marcada pela rotação de pequenas áreas de 
cultivos (3 a 5 hectares), alternando períodos curtos (2 a 4 anos) com períodos maiores de 
descanso (10 a 12 anos) (SILVA, 1996). 

No sistema de pousio, o solo é deixado em repouso por um período que pode variar 
de 4 a 10 anos, em média. Durante esse tempo ocorre o desenvolvimento gradual 
de uma vegetação de capoeira com a incorporação de nutrientes, podendo chegar à 
formação de uma floresta secundária mais avançada. A capoeira que se desenvolve 
na área de pousio tem a capacidade de ampliar a regeneração do solo de forma 
natural, gradual e espontânea. Há necessidade de a terra ficar parada por um tempo 
para que ocorram, naturalmente, modificações nas propriedades físicas e químicas 
do solo. O período em que a área fica em pousio é essencial para a sustentabilidade 
do sistema. (BERTOLINO & BERTOLINO, 2010:55-56). 

O pousio é definido como “prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais do solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a recuperação de 
sua fertilidade” pelo artigo 3º da Lei da Mata Atlântica. 

O mesmo artigo define ainda outros conceitos importantes (população tradicional, pequeno 
produtor rural, prática preservacionista, exploração sustentável, utilidade pública, interesse 
social) que definem as condições de uso do manejo do pousio nas áreas de Mata Atlântica. 
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Muitos estudos acadêmicos também apontam para a sustentabilidade do sistema de pousio, 
bem como a sua adequação as condições físicas da área da APA. 

Ainda assim o manejo tradicional da agricultura tem gerado conflitos nas últimas décadas. 
Esse fato ocorre principalmente em três situações: denúncias das roçadas, prática de 
queimadas e utilização de áreas de proteção permanente. 

Quando uma área em pousio é deixada em descanso por um período mais longo, entre 6 e 
10 anos, ocorre um rápido crescimento da vegetação a partir do banco de sementes do solo, 
principalmente de espécies pioneiras como a embaúba. Ao verem a área roçada muitos 
frequentadores da região fazem denúncias e os fiscais acabam por multar os pequenos 
agricultores. 

Quando essas denúncias não ocorrem o sistema tradicional acaba esbarrando na 
legislação, pois os agricultores familiares utilizam a prática do fogo como forma de limpeza e 
preparo do terreno para o cultivo. A prática das queimadas é realizada junto com o pousio 
como forma de preparar o terreno para a plantação, sendo essa forma de manejo 
tradicionalmente desenvolvida por séculos na região.  

Outro problema é a utilização de áreas de APP para as atividades agrícolas, em especial as 
margens dos rios e cursos d’água da região. Por estar localizada numa área serrana, parte 
das terras mais férteis está concentrada próxima dos rios, em pequenas áreas mais planas, 
antes de chegar aos relevos acidentados típicos da região. A utilização dessas áreas pela 
agricultura também se constitui numa atividade conflitiva. 

Como o manejo tradicional da agricultura tem gerado problemas com a fiscalização 
ambiental e em alguns casos multas, muitos agricultores têm optado pelo abandono das 
atividades agrícolas ou pela substituição do modelo tradicional pelo cultivo convencional. 

O plantio convencional não utiliza a agricultura migratória e nem o pousio e por isso o 
desgaste dos solos é maior, pois não existe o descanso para recuperação da fertilidade 
(CARNEIRO, 2010b). Com isso existe um aumento expressivo na utilização de adubos 
orgânicos e químicos para recuperar a fertilidade dos solos. Há também a substituição dos 
cultivos tradicionais como o inhame e o feijão, pela produção de olerícolas que utilizam 
maior quantidade de agrotóxicos, como destacado na FOTOGRAFIA 3.72. 
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FOTOGRAFIA 3.72 Área agrícola de Bocaina onde se pode 
observar a cultura de olerícolas com irrigação. 

 

Essa substituição da forma de manejo pode ser prejudicial aos solos e à agricultura da 
região. Ao analisar esses dois modelos de manejo agrícola Bertolino & Bertolino (2010:70) 
afirmam que o sistema de plantio convencional apresenta maiores fluxos de 
atravessamento, homogeneidade da porosidade total, decréscimo da macroporosidade e do 
percentual de carbono e aumento do grau de compactação. Estes resultados indicam que o 
solo neste sistema apresenta propriedades que respondem diferentemente do sistema 
florestal, o que pode vir a propiciar um desgaste maior do solo, bem como um aumento do 
processo erosivo. 

Já nos sistemas de pousio, as propriedades físicas e químicas respondem com 
valores mais próximos da área de floresta. Isto vem demonstrar que a prática de 
manejo tradicional de pousio, amplia a capacidade de regeneração do solo de forma 
natural e espontânea, ao contrário da prática de plantio convencional que causa 
maior desgaste do solo e diminuição significativa da contribuição das propriedades 
físicas e químicas do solo (BERTOLINO & BERTOLINO, 2010:71). 

Outro problema marcante da agricultura familiar refere-se a falta de assistência técnica por 
parte da EMATER-RJ, da Embrapa e da Secretaria de Agricultura de Nova Friburgo. Esses 
órgãos têm se mostrado muito ausentes da região o que dificulta a melhoria da produção, o 
aumento da produtividade, a capacitação da mão-de-obra e a comercialização da produção 
local. 

Essa falta de assistência faz com que os agricultores desconheçam novas práticas de 
cultivo ou até mesmo formas de aperfeiçoar a sua produção através do sistema de pousio 
ou mesmo da agricultura convencional.  

 

3.3.3.2 Turismo 

A região serrana é marcada pelo turismo desde a década de 1940, mas certamente esse 
processo se tornou mais expressivo a partir da década de 1970 (ALENTEJANO, 2005). Nos 
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distritos de Lumiar e São Pedro da Serra o crescimento das atividades turísticas a partir da 
década de 1970 é relacionado principalmente com a construção da ponte Rio-Niterói e da 
pavimentação da RJ-142 em seu trecho Mury-Lumiar que facilitou o fluxo de turistas da 
região metropolitana para o 5º e o 7º distritos de Nova Friburgo (BOY, 2010a; FREITAS, 
2002). 

O primeiro grande fluxo turístico da região corresponde ao movimento da contracultura, 
onde a população citadina buscava um ideal de vida rural, sem a correria do cotidiano da 
vida na cidade (FREITAS, 2002). Surge então o tema de “toda a paz do universo”, marca 
registrada da influência do movimento flower-power que atingiu principalmente as sedes dos 
distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. 

Nas décadas seguintes o turismo teve um amplo crescimento. Concomitantemente a esse 
crescimento se observa uma diminuição da influência da contracultura e um aumento do 
turismo de veraneio e segunda residência, em especial por parte da classe média-alta da 
região metropolitana com elevado poder aquisitivo. 

Surge um novo olhar sobre os recursos naturais na região, onde os turistas não observam a 
terra com valor de uso como os agricultores, mas sim com valor de troca para a utilização de 
suas atividades de lazer e recreação (BOY, 2010a). Isso faz com que muitos frequentadores 
passem a denunciar áreas roçadas para agricultura e cria um conflito específico entre as 
populações locais (os de dentro) e os turistas (os de fora) (REGO, 2010a). 

O crescimento das atividades turísticas traz uma reconfiguração do modo de vida das 
populações locais. Ainda que a agricultura tenha permanecido como a principal atividade da 
região, a partir da década de 1970 torna-se cada vez mais expressiva a característica da 
pluriatividade dessas famílias, muitas das quais desenvolvendo atividades relacionadas com 
o turismo local. 

A pluriatividade consiste na combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas pelas 
famílias que residem no espaço rural. Carneiro (2010a:15) aponta que esse é um costume 
antigo na região e que se constitui num importante instrumento para a manutenção das 
famílias rurais no campo, pois através da pluriatividade essas famílias podem complementar 
a renda familiar obtida na agricultura. A melhoria nas condições de renda dessas famílias as 
mantém no campo sem comprometer sua qualidade de vida e, por vezes, evita o processo 
de êxodo rural. 

Dentre as muitas atividades pluriativas que passam a ser desenvolvidas na região estão os 
caseiros, jardineiros e diaristas, muitos dos quais venderam suas terras antes usadas na 
agricultura e passaram a trabalhar para outros (veranistas, sitiantes e pousadeiros). É 
importante fazer a ressalva de que muitos desses trabalhadores não possuem carteira 
assinada e consequentemente direitos trabalhistas ou assistência por parte de seus 
empregadores. Atualmente, com a aprovação da Emenda Constitucional n.º 66/2012 que 
regulamenta a profissão dos empregados domésticos se espera uma reconfiguração nestas 
relações trabalhistas. 

Além do turismo de segunda residência é expressivo na região o turismo de lazer, 
principalmente no verão quando muitos frequentadores procuram as cachoeiras e os poços. 
Os principais pontos turísticos explorados estão localizados em Lumiar e Boa Esperança, 
muitos dos quais cobram uma taxa de entrada para a utilização da área. 

Alguns dos pontos turísticos mais usados como áreas de lazer são o Poço Feio (Lumiar), o 
Encontro dos Rios e o Poço Verde (Estrada Serra-Mar), as cachoeiras de Indiana Jones e 
São José (Boa Esperança). Existem ainda alguns pontos turísticos em pequenas 
comunidades como a Cachoeira Branca (Galdinópolis), o poço Toca da Onça e a Cascata 
da Fumaça (Cascata). 
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Como boa parte dessas áreas está localizada em trechos encachoeirados do rio Macaé e de 
seus afluentes se observa um grande potencial de turismo de aventura, ideal para a prática 
de atividades como rapel, canoagem, rafting, cachoeirismo, entre outras. Atualmente estas 
atividades são realizadas pela empresa Lumiar Aventura. 

Nas entrevistas realizadas os moradores destacaram que o turismo de lazer desenvolvido 
na região por vezes causa conflitos entre os frequentadores e as populações locais por 
ações como a destinação inadequada dos resíduos, o som alto em carros, e poluição dos 
rios e de suas margens, entre outros, e por isso muitos proprietários optaram por fechar as 
suas propriedades à visitação e ao uso público. 

Algumas áreas próximas dos rios são usadas por turistas para churrascos e esses deixam 
restos de alimento, carvão e lixo largados inadequadamente, além de estacionar veículos 
com som alto, o que perturba os moradores dessas áreas. Este fato torna o turismo 
impactante ambiental e socialmente e leva boa parte da população local a ter uma visão 
contrária ao desenvolvimento de atividades turísticas nas suas propriedades e na área como 
um todo. 

A região de Lumiar e São Pedro da Serra conta com um grande número de pousadas, em 
sua maior parte localizadas nas Sedes dos distritos, mas que também são encontradas em 
algumas pequenas localidades rurais junto a locais de notável beleza cênica. De um  modo 
geral estes empreendimentos são realizados por turistas que passaram a residir na região e 
a desenvolver, também, atividades produtivas. 

O setor de alimentação conta com uma infraestrutura diversa e oferta de culinária variada, 
onde se destaca São Pedro da Serra, que constitui um pólo gastronômico do município de 
Nova Friburgo. Os restaurantes da região oferecem grande variedade de pratos, desde 
comidas típicas até gastronomia internacional especializada. 

Estes estabelecimentos são importantes na geração de emprego e renda. É fundamental 
que exista uma capacitação da população local para trabalhar com a expansão do turismo. 

Os dados levantados sobre hospedagem e alimentação na atividade turística serão 
apresentados no item 3.5 deste módulo. 

Essa categoria de turismo pode ser denominada de turismo convencional, ou seja, aquele 
realizado de forma particular por pessoas que possuem algum interesse de lazer na região e 
se hospedam em pousadas para passar finais de semana ou período de férias. 

Esses turistas são importantes pois movimentam a economia local, desde o setor de 
comércio e prestação de serviços, até o consumo de produtos artesanais e agrícolas da 
região. 

Outra atividade relacionada ao turismo é o aluguel de casas realizado por frequentadores da 
região para seus períodos de férias e finais de semana. Essa categoria de turismo é inserida 
na pluriatividade das populações locais, sendo comum em algumas comunidades inclusive a 
construção de casas específicas para o aluguel, como uma complementação da renda 
familiar. 

Torna-se assim fundamental desenvolver um turismo sustentável e legalizado que pode ser 
rural-agrícola, lazer, ecoturismo, aventura, mas que tenha normas específicas para evitar 
impactos sobre o ambiente. 
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3.3.3.3 Atividades industriais 

Na área da APA não existe nenhum grande empreendimento industrial. As atividades do 
setor secundário correspondem principalmente às confecções de moda íntima. 

Essas confecções estão presentes em várias comunidades, influenciadas pela expansão do 
polo nacional de moda íntima de Nova Friburgo. Atualmente, Nova Friburgo tornou-se um 
polo de confecções que inclui além dos estabelecimentos industriais, uma enorme 
quantidade de pequenas e médias oficinas que funcionam dentro das casas. (CARNEIRO, 
2010a:15). 

Estas confecções tem sido importantes na geração de emprego e renda na região, sendo 
incluída nas características pluriativas das famílias da região. Este processo também 
modificou o papel da mulher na família, que deixou de ser apenas dona de casa e mãe de 
família que contribuía na agricultura, principalmente nas épocas de plantio e colheita, e 
passou a desenvolver uma atividade produtiva direta nas confecções. 

Um dos principais problemas envolvendo as atividades das confecções refere-se à produção 
de resíduos de tecido que são tratados como o lixo doméstico comum, sem que haja uma 
destinação adequada. É comum o resíduo ser depositado em caçambas ou coletores que 
por vezes transborda e permanece nas estradas, como se pode observar na 
FOTOGRAFIA 3.73. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.73 Resíduo sólido acumulado na margem de estrada vicinal, no 
interior da APA, o que  evidencia que o sistema de coleta é ineficiente. 

 

Tais resíduos não são utilizados de forma sistemática na APA. Sua utilização pode ser 
ampliada  como matéria-prima para o artesanato local na produção de tapetes e colchas. 
Existe ainda a possibilidade de se criar uma cooperativa a fim de se cadastrar na bolsa de 
resíduos da FIRJAN para poder trocar esse material por outros que tenham utilidade direta 
na região. Uma mobilização junto a esses empreendedores pode viabilizar estratégias de 
destinação destes resíduos, tais como artesanato regional e oficinas de rendas e 
tecelagens. 

É necessário o diálogo com o Plano Diretor do Município de Nova Friburgo acerca dessas 
atividades industriais, com vistas o ordenar o uso do solo e reduzir os impactos causados 
por estes empreendimentos. 
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3.3.3.4 Comércio e Prestação de Serviços 

As atividades de comércio e a prestação de serviços tiveram um crescimento significativo 
nas últimas décadas na região, influenciadas, sobretudo, pela melhoria na rede de 
transporte entre os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra com o distrito Sede (BOY, 
2010a). 

A ampliação do turismo e o aumento da urbanização também fortaleceram o comércio, que 
pôde a partir desse crescimento se constituir em um importante meio de geração de 
emprego e renda local. Muitos jovens que deixaram a região para cursar nível superior em 
Nova Friburgo ou na região metropolitana do Rio de Janeiro têm retornado para a área de 
Lumiar e São Pedro da Serra para desenvolver diversas atividades relacionadas com o 
turismo (guias turísticos, pousadeiros), o comércio (lojas de roupas, moda íntima, 
informática) ou a prestação de serviços (professores, dentistas, corretores de imóveis). 
Assim, as atividades de comércio bem como a prestação de serviços são mais uma 
característica da pluriatividade das famílias. 

O comércio local é amplamente diversificado. Nas comunidades rurais se encontra uma 
estrutura comercial que conta com uma grande variedade de produtos, como se fossem 
pequenos mercados, com oferta de alimentos em geral, padaria, bebidas, produtos de 
higiene pessoal e limpeza, entre outros artigos, conforme exemplificado na 
FOTOGRAFIA 3.74. Esses estabelecimentos são conhecidos popularmente por vendas ou 
empórios. 

Nas sedes dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra está disponível uma estrutura mais 
urbana com grandes mercados, além de uma oferta maior de lojas especializadas em algum 
setor, farmácias, locadoras, lan houses, lojas de vestuário, entre outras. Também nessas 
duas vilas se concentra a maior variedade de pousadas e restaurantes. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.74 Empório de Santo Antônio, localizado em 
Rio Bonito de Cima. 
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3.3.3.5 Artesanato 

Embora sejam menos expressivas em relação à mão-de-obra empregada, as atividades 
artesanais da região merecem destaque, inclusive por várias iniciativas sustentáveis 
desenvolvidas por essas oficinas. 

O artesanato é desenvolvido por poucas pessoas em toda região da Bacia do 
Macaé, mas apresenta potencial de expansão através de apoio à qualificação e 
comercialização dos produtos e à formação de redes de cooperação entre artesãos 
e artesãs. A existência de matéria prima, como sementes de açaí, folha e caule de 
bananeira, bambu e taquara proporciona uma grande oportunidade de artesanato 
ecológico (ISER, 2008b:5). 

O artesanato ainda é pouco explorado, principalmente pela falta de investimentos na 
comercialização da produção. Mesmo sem grandes investimentos são encontradas na 
região e na APA algumas iniciativas que têm obtido bons resultados. A realização do 
Seminário de Alternativas Sustentáveis pelo Conselho Consultivo da APA Estadual de 
Macaé de Cima possibilitou observar a grande riqueza do artesanato local, iniciativa essa 
que deve ser valorizada nos projetos futuros da APA.  

Uma das principais iniciativas de apoio à produção de artesanato local refere-se a Feira da 
Terra realizada em Lumiar e que reúne a produção agrícola e artesanal de algumas 
comunidades locais. Porém, existe baixa divulgação e apoio do poder público, o que tem 
sido uma dificuldade na realização destas feiras.  

Os projetos artesanais da região vão desde pequenas oficinas localizadas nas casas de 
pequenos agricultores da região que utilizam extratos vegetais para produzir artesanato, até 
alguns empreendimentos de maior expressividade que comercializam a produção em maior 
escala. 

Verifica-se uma grande diversidade de iniciativas de artesanato em várias comunidades da 
região que trabalham com ervas aromáticas, fibras de banana e taboa, bambus e resíduos 
vegetais. Pode-se citar algumas iniciativas bem sucedidas como a Oficina das Ervas e o 
Bambu Rio que apresentam melhor estrutura no que se refere à mão-de-obra empregada e 
à questão da comercialização da produção.  

É importante ressaltar que existem ainda vários artesãos pluriativos, que possuem sua 
renda familiar em atividades agrícolas ou como sitiantes, mas que desenvolvem vários 
trabalhos artesanais como tecelagem, aproveitamento de madeiras caídas da mata, entre 
outros. Esse tipo de trabalho artesanal é encontrado em praticamente todas as 
comunidades locais e normalmente esses artesãos divulgam e comercializam seu trabalho 
em suas próprias residências. 

A capacitação da mão-de-obra da população local é importante para desenvolver novos 
tipos de artesanato, que possam ser de interesse junto ao turismo na região e 
comercializado não apenas nas moradias e feiras, mas exposto em pousadas, restaurantes, 
e demais estabelecimentos. 

O apoio do Poder Público a essas iniciativas pode desenvolver o potencial do artesanato 
local atualmente em condições difíceis, visto que os artesãos, em geral, não contam com 
grande capital para investir na sua produção, qualificar a mão-de-obra e comercializar os 
seus produtos. 
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3.3.3.6 Atividades Conflitantes 

Algumas das atividades desenvolvidas na APA geram algum impacto negativo. Estas 
atividades são consideradas como conflitantes visto que, além de gerar impacto, não 
atendem à legislação vigente devido ao modo como são realizadas e/ou por não estarem 
licenciadas. 

A implantação de uma Unidade de Conservação tende a sistematizar a fiscalização das 
atividades antrópicas para disciplina do uso do solo e adequação à legislação ambiental. 
Esse fato torna necessária a realização de um estudo específico de cada uma dessas 
atividades para que sejam regulamentadas, planejadas ou coibidas a partir das conclusões 
obtidas nos estudos específicos que indicarão a sua adequação ou inadequação aos 
objetivos da APA e aos valores sociais de seu desenvolvimento. 

Além dos problemas acerca do uso inadequado do solo, dos impactos gerados a partir do 
turismo, dos resíduos das confecções, do descarte inadequado de resíduos sólidos e de 
efluentes líquidos, falta de tratamento de esgoto e construção em áreas irregulares, outras 
atividades potencialmente conflitantes ocorrem na APA, dentre as quais se destacam a 
extração de areia, a introdução de espécies exógenas, a ocupação de áreas de APP, entre 
outras. 

A extração de areia é uma atividade encontrada em algumas localidades, realizada em 
áreas onde o curso dos rios é mais plano e existe um depósito de sedimentos nessas áreas. 
É uma atividade desenvolvida há várias décadas mas que se intensificou a partir da 
segunda metade do século XX quando as residências dos moradores locais passaram a ser 
construídas com alvenaria e o crescimento do turismo ampliou a expansão urbana e 
aqueceu o setor da construção civil na região. A realização desta atividade na área foi 
observada sem a presença de maquinário e de forma artesanal. A sua produção não é 
comercializada em larga escala e atende basicamente à construção civil nos distritos de 
Lumiar e São Pedro da Serra.   

Devem ser realizados estudos técnicos para analisar a viabilidade desta atividade na região, 
auxiliando inclusive no manejo do assoreamento do rio Macaé em suas áreas de menor 
declividade do relevo. Experiência neste sentido já se observa no rio São João, em Silva 
Jardim. Esses estudos devem ainda indicar as áreas mais propícias a extração de areia e 
onde apresente menor impacto ambiental, a fim de evitar atividades como a ocupação de 
APP além de adequar a atividade à legislação vigente. A FOTOGRAFIA 3.75 mostra um 
exemplo da realização desta atividade na APA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  
 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 191 
 

 

 

FOTOGRAFIA 3.75 Extração de areia realizada dentro da APA, 
na Área de Preservação Permanente. 

 

A regulamentação dessa atividade pode ser importante na área da APA visto que gera 
emprego e renda para algumas famílias da região.  

Outra atividade que apresenta uma situação potencialmente conflitante na área da APA se 
refere à introdução de espécies exógenas à região. Nos estudos de diagnóstico observou-se 
espécies exógenas introduzidas (lhamas) em sítios de lazer de alto poder aquisitivo em Rio 
Bonito, aparentemente, sem interesse comercial. 

O maior conflito gerado por introdução de espécies exógenas refere-se à criação de uma 
fazenda de javalis na comunidade de Macaé de Cima. Como a legislação não permite o 
abate desses animais existe uma situação de reprodução descontrolada, aumentando 
significativamente a população dessa espécie na região o que amplia a possibilidade de 
fuga de indivíduos da espécie para a área de mata nativa. Esse processo é conflitivo pela 
possibilidade de predação de outras espécies da fauna local ou mesmo pelo ataque aos 
moradores da região. Por ser considerada ilegal essa atividade foi interditada pelo INEA e 
pela SEA-RJ. 

A criação de trutas também se constitui na introdução de uma espécie exógena, sendo que 
em muitos casos a instalação dos tanques de criação pode trazer conflitos potenciais, como 
a alteração do curso dos rios, os resíduos provenientes da limpeza dos tanques e a 
possibilidade de fuga de espécimes para o rio, podendo causar impactos ambientais. 

O processo de ocupação de áreas de preservação permanente (APP), em especial as áreas 
de matas ciliares com atividades de turismo e/ou outras também é conflitante em vários 
locais da APA. Historicamente as sociedades se desenvolveram ao longo dos rios para 
aproveitar as terras férteis e utilizar a água, fundamental para diversas atividades humanas 
como o uso residencial, irrigação e lazer. 

Em alguns locais da APA as matas ciliares foram substituídas e/ou alteradas por áreas 
agrícolas e pela expansão do turismo o que causou impactos sobre as margens dos corpos 
de água no local. Esse tipo de ocupação pode gerar a poluição dos cursos d’água por 
agrotóxicos, esgotos e outros resíduos. 
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Outro aspecto a considerar em relação à supressão da cobertura vegetal ciliar é a facilitação 
do aumento das construções irregulares nessas áreas de APP (loteamentos) que 
atualmente tem sido uma das principais atividades conflitivas encontradas na APA. 

Com o objetivo de impedir o avanço dessas atividades em áreas de APP na margem de rios 
o INEA recentemente interditou duas construções irregulares nas comunidades de Pedra 
Riscada e Toca da Onça. Como  a interdição não foi cumprida o órgão amvbiental realizou a 
demolição dessas obras. 

Como a apropriação dessas áreas é antiga e o uso está conslidado, não existe a 
possibilidade de realizar a demolição de todas as construções encontradas em APP devido 
ao forte conflito social que seria gerado. Assim, deve-se estabelecer um marco zero, a partir 
do qual não seja mais permitido efetivamente esse tipo de construções irregulares e em 
áreas de risco. Estas áreas de ocupação e uso consolidado devem ser mapeadas, 
zoneadas e planejadas para que não se verifique um crescimento desordenado, que gere 
além dos impactos ambientais, a possibilidade de catástrofes naturais como a ocorrida em 
grande parte do município de Nova Friburgo, em janeiro de 2011. 

De acordo com Pinheiro (2008), o uso da água na bacia do rio Macaé pode gerar conflitos 
que podem ser divididos nas seguintes categorias: destinação de uso; disponibilidade 
quantitativa; e disponibilidade qualitativa. O conflito de destinação de uso pode ser aplicado 
na seguinte situação: quando a água utilizada possui outros destinos que não correspondem 
aos estabelecidos por decisões políticas, independente dos anseios sociais, que estariam 
relacionados ao atendimento de demandas sociais, ambientais e econômicas. Os conflitos 
potenciais de disponibilidade quantitativa são representados pelo uso para abastecimento 
humano e industrial.  

Os conflitos potenciais de disponibilidade qualitativa são representados da seguinte forma: 
todas as captações de água para o consumo humano que possivelmente estão sofrendo 
influência do lançamento do esgoto in natura, expondo saúde da população residente da 
bacia (PINHEIRO, 2008). Sob este aspecto, o Plano de Ação das Bacias Hidrográficas que 
se insere no contexto do Documento Base da Agenda 21 do Município de Nova Friburgo 
(ISER, 2008a), mostra que a qualidade dos mananciais d’água para consumo humano 
como, por exemplo, do Córrego Bananal, na bacia do Rio Boa Esperança, não possui 
índices elevados de algas com potencial tóxico, porém, não possuem qualquer tratamento 
com flúor. O mesmo vale para os mananciais do córrego Santa Margarida, córrego Sibéria e 
rio Tapera. 

Ainda acerca dos recursos hídricos, outra atividade que pode trazer alguns conflitos é a 
exploração do potencial energético da bacia hidrográfica do Rio Macaé. Alguns estudos têm 
sido realizados na região nos últimos anos a fim de levantar as possibilidades de instalação 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) na região. 

Alguns desses projetos podem ser encontrados no Comitê da Bacia do Rio Macaé e das 
Ostras, sendo fundamental realizar um estudo diagnóstico dos impactos ambientais e 
sociais da construção desses empreendimentos na região, a fim de definir a possibilidade de 
aprovação desses projetos. 

3.4 Uso e Ocupação do Solo 

3.4.1 Uso e ocupação do solo e problemas ambientais decorrentes 

O território da APA Estadual de Macaé de Cima apresenta uma história de colonização de 
mais de 200 anos, além dos indícios de povos indígenas e da possível existência de 
quilombos encontrados nessa região antes mesmo da colonização oficial do município de 
Nova Friburgo. 
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Nos últimos 200 anos de uso e ocupação a principal atividade desenvolvida refere-se a um 
modelo de agricultura familiar, baseada em pequenas propriedades policultoras encontradas 
na maioria das comunidades do 5º e 7º distritos, como se pode observar na 
FOTOGRAFIA 3.76. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.76 Visão geral da paisagem de uma propriedade 
policultora. Observam-se cultivos de vários tipos, pastagem e 
silvicultura. 

 

O sistema de manejo desenvolvido pautado na agricultura migratória e no pousio já foi 
analisado anteriormente no item em que estão descritas as atividades desenvolvidas na UC. 
Foi esse sistema agrícola o principal uso do solo desde o início da colonização suíço-
germânica até a década de 1970. É fundamental que se destaque que a agricultura faz uso 
direto do solo, ou seja, é no trabalho da terra que o agricultor retira seu sustento e de sua 
família. 

Ainda hoje a agricultura é uma das principais atividades desenvolvidas na região, porém, 
apresenta-se mais diversificada e adota dois sistemas de produção distintos entre si: o 
sistema tradicional e o sistema convencional. 

O primeiro se caracteriza pelos típicos produtos da terra como o inhame, o aipim, o feijão e 
a banana. Esse sistema utiliza poucos produtos químicos e sua produção é voltada ao 
consumo familiar com a comercialização dos excedentes (CARNEIRO, 2010a). Devido a 
algumas dificuldades na produção como a falta de assistência técnica e alterações na 
legislação ambiental, muitos proprietários migraram para a agricultura convencional. 

Este sistema que também é denominado por sistema tecnificado se caracteriza 
principalmente pela produção de olerícolas como a couve-flor, o tomate, o pimentão, o jiló, 
entre outros, como se pode observar na FOTOGRAFIA 3.77. O pousio e a agricultura 
migratória foram substituídos pela utilização de adubos, fertilizantes e agrotóxicos além da 
introdução da irrigação sendo essa produção voltada à comercialização e ao abastecimento 
da região metropolitana. 
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FOTOGRAFIA 3.77 Detalhe de agricultura tecnificada em primeiro 
plano. Ao fundo, área de pousio recente. Nos topos de morro a 
vegetação permanece conservada. 

 

Segundo Bertolino & Bertolino (2010), em São Pedro da Serra o tempo de pousio vem 
sendo diminuído (com duração máxima de 3 anos) para que as árvores presentes na 
regeneração vegetal não ultrapassem 5 cm de diâmetro de tronco (DAP), pois este é um dos 
parâmetros utilizados pela legislação para que a área seja considerada intocável e de 
preservação. 

A produção agrícola da região também é alterada nesse processo sendo direcionada para 
fins comerciais, onde alguns produtos da terra como o inhame, o aipim e o feijão são 
substituídos pela produção de olerícolas como o jiló, a couve-flor, o quiabo, entre outros, 
que tem uma maior necessidade da utilização de insumos químicos (CARNEIRO, 2009). 

A especulação imobiliária marcante na região também levou muitas terras agrícolas em 
áreas mais baixas e próximas dos rios a serem substituídas por sítios de veraneio o que tem 
levado a agricultura para áreas mais elevadas e íngremes com menor valor econômico para 
o setor imobiliário (FREITAS, 2002). 

A expansão das atividades agrícolas a partir do final do século XX ampliou a pluriatividade 
das famílias de agricultores da região e introduziu uma nova forma de uso do solo marcada 
pelo uso indireto dos recursos naturais o que substituiu o valor de uso da terra pela 
agricultura por um valor de troca com a utilização turística (BOY, 2010a). 

Outra forma de evitar a perda de suas terras agrícolas adotada por alguns proprietários foi a 
transformação de algumas áreas produtivas agrícolas em áreas de pastagens. A pastagem 
que está distribuída na parte centro-leste da APA e ocupa 6,4% da área total. 

Estas áreas são utilizadas com manejo constante ou sem manejo e não possuem um 
período de descanso. Assim, a regeneração natural da floresta ocorre de forma incipiente 
nas áreas em que gramínea é predominante. Este fato não gera tantos conflitos frente à 
legislação ambiental na região como a prática do pousio na agricultura. 

A pecuária desenvolvida na região pode ser de corte ou leiteira, mas em ambos os casos é 
realizada de forma extensiva com baixo aproveitamento das terras. De modo geral não 
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existe acompanhamento veterinário, utilização de rações ou adoção de tecnologias nessa 
atividade. Existem pastos formados por gramíneas plantadas e/ou ainda em campos sujos, 
compostos por gramíneas alternados com arbusto e/ou árvores esporádicas, conforme pode 
ser observado na FOTOGRAFIA 3.78. 

 

A B 

  

FOTOGRAFIA 3.78 Visão geral da paisagem na área da APA. 

 

Existe na região a criação de outros animais como cavalos, carneiros, porcos, aves, entre 
outros. De modo geral, estas criações são realizadas nas pequenas propriedades, voltada 
ao consumo da família com a comercialização de pequena parte da produção total. 

As atividades de agropecuária foram realizadas com baixos índices de impacto sobre o 
ambiente, visto que mesmo depois de 200 anos de colonização é expressiva a manutenção 
das áreas florestadas com alta riqueza de fauna e flora bem como a preservação dos 
principais cursos hídricos da região, conforme está evidenciado pelos dados apresentados 
na TABELA 3.23, em que a cobertura vegetal representa 71,17% da área total da APA. 

A área florestada está distribuída na sua maioria na porção oeste da APA, em especial nas 
margens dos rios, em suas cabeceiras, nos topos de morros e nas encostas mais íngremes. 

Este fato pode ser observado na FOTOGRAFIA 3.79, que apresenta uma visão geral 
paisagem regional. 
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FOTOGRAFIA 3.79 Visão geral do uso do solo, com destaque 
ao fundo da floresta ombrófila densa em bom estado de 
conservação. 

 

A Estratégia da Política Ambiental do Estado para a Conservação da Biodiversidade que 
ocorre com a criação e implantação de Unidades de Conservação, e no caso da APA de 
Macaé de Cima, busca gerir de modo sustentável as atividades antrópicas e aponta novos 
modelos de geração de emprego e renda que sejam compatíveis com a conservação 
ambiental, mas sem deixar de reconhecer a sustentabilidade destas atividades tradicionais 
que mesmo sendo desenvolvidas há dois séculos foram capazes de manter a 
heterogeneidade ambiental da região. 

A análise dos levantamentos acerca do uso e ocupação do solo demonstra de forma 
singular a validade desse processo, onde se pode observar que mesmo sendo uma região 
com características históricas marcantes de agricultura, as práticas de pousio e a agricultura 
tradicional puderam ser desenvolvidas de acordo com a conservação dos recursos naturais. 

É fundamental se destacar que o modelo de agricultura implantado nesta região, baseado 
em pequenas propriedades familiares e policultoras e seu manejo tradicional foram 
essenciais nesse processo, que reduziu a erosão e a perda da fertilidade dos solos, numa 
contribuição evidente na conservação dos recursos naturais. Esta situação se contrapõe ao 
modelo de monocultura e sem técnicas de manejo adequadas, baseado em latifúndios, 
adotado em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro, como por exemplo na produção 
cafeeira, canavieira e em áreas de pastagem que apresentam elevados índices de 
degradação dos solos e pouquíssimas áreas de remanescentes florestais. 

No estudo da agricultura migratória e do sistema de pousio em São Pedro da Serra Bertolino 
& Bertolino (2010) apontam que esse sistema é mais sustentável que o plantio 
convencional, e evidenciam que este manejo foi a forma encontrada pelas populações locais 
para desenvolver atividades produtivas na agricultura sem contribuir expressivamente para o 
desgaste dos solos e a devastação dos recursos naturais. É importante destacar que os 
autores afirmam que no sistema de pousio, as propriedades físicas e químicas responderam 
com valores mais próximos da área de floresta. Isto vem demonstrar que a prática de 
manejo tradicional de pousio, amplia a capacidade de regeneração do solo de forma natural 
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e espontânea, ao contrário da prática de Plantio Convencional que causa maior desgaste do 
solo e diminuição significativa da contribuição das propriedades físicas e químicas do solo.  

Ressalta-se que a presença do banco de sementes das áreas em pousio é fundamental 
para a manutenção da diversidade da Mata Atlântica encontrada na área da APA Estadual 
de Macaé de Cima. 

Além destas áreas produtivas já descritas que se encontram na APA, existem vários 
assentamentos humanos. Estes estão distribuídos na sua porção centro-norte e se 
apresentam na legenda denominadas como áreas construídas: sítios de lazer, agrovilas e 
área urbana consolidada, que ocupam 0,2%, 0,43% e 0,63% da área total da APA, 
respectivamente. 

Estas atividades produtivas podem ser analisadas com mais detalhe na TABELA 3.23, onde 
se apresentam os valores ocupados por classes Uso do Solo, baseadas em Anderson 
(1979) e adaptadas para o caso específico da APA. 

Este quadro foi elaborado a partir do Mapa de Uso do Solo FIGURA 3.19, onde pode ser 
observada a distribuição de cada classe da legenda na área da APA. 

O GRÁFICO 3.32 ilustra as percentagens das classes de uso do solo, na APA. 

 

TABELA 3.23 Valores de Área de Uso do Solo que ocorrem na APA 

Classe Hectares Percentagem 

Pastagem 2.242,78 6.40  

Pousio 1.943,26 5.55  

Agricultura 5.175,84 14.77  

Floresta Plantada 51,05 0.15  

Sitios de Lazer 68,70 0.20  

Agrovila 152,10 0.43  

Area Urbana 220,46 0.63  

Afloramento Rochoso 245,57 0.70  

Vegetação 24.937,24 71.17  

Total 35.037,00 100.0 
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GRÁFICO 3.32 Distribuição de classes de uso do solo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.19 Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da APA Estadual de Macaé de Cima 
FONTE: Elaboração conjunta de Flávia Colacchi e Maria Fernanda 
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3.4.1.1 Descrição da Legenda do Mapa de Uso do Solo 

Área Florestada 

 Floresta Ombrófila Densa - grandes extensões de área florestada com pouco 
espaçamento entre as árvores e presença de indivíduos de grande porte, sendo que os 
trechos mais bem preservados possuem espécies indicadoras com mais de 30 metros 
de altura. A vegetação tem aspecto homogêneo e textura rugosa, geralmente em tom 
verde escuro e sem manchas. A porção oeste da APA apresenta maior 
representatividade desta classe, onde a vegetação forma um tapete verde que recobre 
montanhas e vales. Na porção central da APA esta classe também é bastante 
expressiva, embora esteja entremeada com outras classes principalmente agricultura e 
pousio. 

Terra Agrícola 

 Pastagem - áreas campestres que sofreram intervenção humana para uso da terra, 
sendo usadas para pecuária. São totalmente recobertas por gramíneas, tendo, às vezes, 
a presença de algumas árvores espaçadas. Possuem coloração muito clara, quase 
branca e textura lisa e aspecto homogêneo. Esta classe encontra-se principalmente na 
parte centro-leste da APA e está entremeada com áreas agrícolas.  

 Pousio - áreas agrícolas onde a superfície é destinada à produção vegetal, mas foram 
deixadas para descanso não havendo plantio/colheita durante o ano agrícola. Estas 
áreas têm um aspecto muito variado dependendo do tempo que estão em pousio. As 
que estão em pousio recente apresentam aspecto homogêneo e textura lisa com a 
coloração geralmente clara. As que estão em pousio tardio apresentam aspecto 
heterogêneo e textura rugosa, com a vegetação já em estágio intermediário de 
regeneração. O pousio é encontrado em toda a área da APA, com exceção da 
extremidade oeste, e geralmente está contígua a uma área agrícola plantada. 

 Agricultura - terras que passam por intervenção humana destinadas a produção de 
alimentos vegetais. Possuem coloração variada dependendo do tipo de cultivo e do 
estágio que o mesmo se encontra. Sua coloração varia desde o verde claro ao marrom 
claro. Algumas culturas também vão do vermelho médio ao vermelho claro. Seu aspecto 
é heterogêneo e a textura é lisa e, ao contrário das terras agrícolas de outros locais, os 
cultivos na APA não obedecem a um padrão geométrico. Na área da APA a agricultura é 
bastante expressiva sendo encontrada principalmente na parte central e leste da 
Unidade. 

 Floresta Plantada - pequenas áreas reflorestadas, geralmente com eucaliptos ou 
pinheiros, que se distribuem pela porção centro leste da APA. A localização destas áreas 
não obedece um padrão, podendo ser encontradas em diferentes pontos. Sua textura é 
aveludada e a coloração é verde escuro.  

Terra Urbana ou Construída 

 Sítios de Lazer - pequenas propriedades familiares destinadas ao lazer. Caracterízam-se 
por não terem nenhum cultivo associado ou nenhuma outra atividade de produção. 
Localizam-se na porção oeste da APA, em sua parte mais preservada, nas margens dos 
rios Macaé e Flores não ultrapassando a bacia do rio Mirandela. Aparecem como 
clareiras dentro da mata densa e seu aspecto é homogêneo e a coloração é bem clara. 

 Agrovila - conjunto de propriedades rurais que estão espacialmente próximas e dividem 
as mesmas atividades agropecuárias. A agrovila caracteríza-se pela existência de várias 
habitações dentro de um mesmo espaço e uma grande área de produção contígua. A 
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maior concentração de agrovilas dentro da área da APA encontra-se nas margens do 
Córrego Santiago seguido pelo Córrego Benfica, ambos na porção centro-norte da APA. 

 Área Urbana Consolidada - área de grande concentração de habitações próximas e com 
a existência de infraestrutura. Na área da APA encontram-se duas áreas urbanas 
consolidadas, Lumiar e São Pedro da Serra, sendo Lumiar de maior adensamento 
urbano. A localidade de São Pedro da Serra estende-se pelas margens do Rio São 
Pedro e Córrego Sibéria. Lumiar tem sua porção mais povoada nas margens do Rio 
Macaé e Córrego do Poço Feio. Sua ocupação sobe pelas margens do Rio Boa 
Esperança até o Córrego São Domingos. Ambas as localidades estão rodeadas por 
terras agrícolas, sendo que Lumiar é cortada pela rodovia estadual pavimentada RJ-142. 

A coloração das áreas urbanas é salpicada de pontos brancos e rosa e as ruas 
aparecem em coloração branca. O aspecto é heterogêneo e a textura é rugosa. 

Outras Estruturas 

 Afloramento Rochoso - porções pertencentes a montanhas e picos onde não cresce 
vegetação e a rocha permanece exposta. Aparecem com coloração magenta clara a 
média com aspecto homogêneo e textura lisa. A APA possui diversos afloreamentos 
rochosos que se encontram em diversas localidades ao longo de toda a área. 

 

3.4.2 Análise do Uso na Interface com os Instrumentos de Planejamento e Gestão 
Municipais 

Por se tratar de um instrumento de gestão e ordenamento do território é imprescindível que 
o diagnóstico elaborado pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação esteja em 
diálogo constante com os demais instrumentos de gestão desse espaço. No caso da APA 
Estadual de Macaé de Cima essa análise foi realizada em especial com o apoio do material 
produzido pelo Plano Diretor de Nova Friburgo e pela Agenda 21 Local de Nova Friburgo, 
que elaboraram um diagnóstico do município (onde está inserida a maior parte da área da 
APA) no ano de 2008. 

A definição das categorias de uso do solo utilizada no Plano de Manejo buscou estabelecer 
uma relação com as definidas no instrumento de gestão municipal, como a definição de 
agrovilas para identificar os agrupamentos populacionais das pequenas comunidades 
agrícolas encontradas na região. 

O Mapa de Uso do Solo apresentado no Plano Diretor e na Agenda 21 corresponde de 
modo geral ao modelo de uso verificado pelos levantamentos do diagnóstico do Plano de 
Manejo que apresenta uma área mais conservada localizada na parte oeste da unidade 
enquanto o uso agrícola e urbano estende-se na porção leste da APA. 

Os valores encontrados também apresentam algumas semelhanças, como a maior 
expressividade das áreas de Floresta Ombrófila Densa, mas a diferença de metodologia no 
processo de análise da imagem de satélite e nos trabalhos de campo permitiu que o Plano 
de Manejo identificasse com maior precisão as áreas em pousio e as diferenciasse das 
áreas de florestas, uma vez que o pousio não foi uma categoria apresentada na análise do 
Plano Diretor e da Agenda 21. 

Com isso pode-se identificar a importância das atividades agrícolas na área da APA, que 
perfazem cerca de 14,77% do uso do solo. Torna-se necessário desenvolver políticas 
públicas que visem à valorização do manejo tradicional dos agricultores familiares da região 
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bem como na introdução de outros manejos agrícolas sustentáveis que possam ser 
adequados como os sistemas agroflorestais e/ou outras práticas agroecológicas. 

O trabalho de órgãos de extensão rural como a EMATER e Embrapa é fundamental a fim de 
trazer aos agricultores novas formas de produzir com ações sustentáveis, em especial, a 
produção de olerícolas em crescimento na região. 

Por outro lado, é fundamental que o poder público possa desenvolver novas formas de 
geração de emprego e renda nessa região, para absorver a crescente mão-de-obra que 
desenvolve atividades não-agrícolas. 

Neste processo o turismo apresenta um grande potencial na região, e se for bem 
estruturado e com uso ordenado pode ser uma das principais iniciativas sustentáveis de 
desenvolvimento para os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. Neste contexto já são 
desenvolvidas atividades de turismo ecológico e de aventura e iniciativas no turismo rural e 
histórico, ainda subaproveitadas nesta área, poderão vir a ser ampliadas e apoiadas. 

Outra característica importante que deve ser observada pelos instrumentos de planejamento 
e gestão nesta área refere-se ao parcelamento do solo, em especial nas áreas urbanas e 
agrovilas, onde a especulação imobiliária tem aumentando expressivamente o preço da 
terra e o parcelamento irregular e descontrolado tem gerado a apropriação e construção em 
áreas de APP e em áreas de risco, além de contribuir para a o processo de favelização em 
algumas áreas como na favela seca em Lumiar. 

 

3.5 Caracterização dos fatores socioeconômicos 

Os fatores socioeconômicos foram realizados através de dados secundários, inclusive os do 
Censo 2010. Houve ainda a complementação desses dados através de pesquisas, 
levantamentos, entrevistas e trabalhos de campo realizados na área da APA. 

 

3.5.1 Distribuição rural/urbana  

A superfície territorial que constitui a APA de Macaé de Cima está indicada na 
TABELA 3.24. 

 

TABELA 3.24 Distribuição da superfície territorial da APA. 

Município Área % 

Nova Friburgo 33.992ha 97% 

Casimiro de Abreu 1.045ha 3% 

 

Este diagnóstico subsidiará a elaboração do Plano de Manejo da APA, que por se tratar de 
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, deve ter objetivos e normas de gestão 
buscando a conciliação entre o desenvolvimento local e a proteção ambiental. Assim sendo, 
este enfoque deve ser considerado na avaliação dos dados demográficos a seguir 
apresentados. 

Para contextualizar os dados populacionais fornecidos pelo IBGE, apresenta-se a seguir a 
TABELA 3.25, no qual comparamos a população residente nos dois municípios em questão 
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e o Estado do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Censo 2010. Observa-se que a 
maior parte das populações está estabelecida em áreas urbanas, seguindo uma tendência 
de cerca de quatro décadas na região sudeste brasileira. Do mesmo modo, observa-se 
concentração de residentes nas cidades (sede municipal). 

 

TABELA 3.25 População Residente nos municípios da APA. 

Unidade 
Territorial 

População Residente 

Área total 
(km²) 

Densidade 
populacional 

(hab/km²) 

Absoluta Relativa 

Total 

Urbana 

Total 

Urbana 

Absoluta Total Absoluta Sede 
Relativa 

Total 
Relativa 

Sede 

C. de Abreu 35.347,00 28.521,00 16.554,00 100% 80,70% 46,80% 460,80 76,71 

Nova 
Friburgo 

182.082,00 159.372,00 113.108,00 100% 87,50% 62,10% 933,40 195,07 

Estado RJ 15.989.929,00 15.464.239,00 12.945.771,00 100% 96,70% 81,00% 43.780,20 365,23 

FONTE: IBGE, 2011 

 

A área urbana da APA Estadual de Macaé de Cima corresponde às Sedes dos Distritos de 
Lumiar e São Pedro da Serra, que pela legislação brasileira correspondem às Vilas e são 
consideradas áreas urbanas. Ainda que haja um avanço da área urbana consolidada dessas 
vilas em direção a outras comunidades como Boa Esperança, Pedra Riscada e Bocaina, 
essas áreas são consideradas rurais, inclusive pelo Plano Diretor do município de Nova 
Friburgo. 

Tomou-se como dados para registrar na TABELA 3.26 a população residente nos distritos 
de Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, e no setor censitário de nº 
330130605000030 (IBGE, 2011 - Malha Censitária 2010) de Casimiro de Abreu que 
corresponde a área da APA neste município. O  

 

GRÁFICO 3.33, a seguir, ajuda a visualizar a distribuição da população rural e urbana no 
interior da APA. 

De acordo com os levantamentos do Censo 2010 apresentados na TABELA 3.26 é possível 
observar o caráter predominantemente rural da região da APA, tanto nos distritos de Lumiar 
e São Pedro da Serra quanto na parte relativa ao município de Casimiro de Abreu. Essa 
característica de predominância do rural influi sobre as atividades desenvolvidas na região 
como já foi apontado no item das atividades identificadas na UC. 

 

TABELA 3.26 População Residente no Território da APA. 

Território da APA 

População Residente Densidade 
Populacional Absoluta Relativa 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural (hab/km²) 

Lumiar (NF) 4.750 1.151 3.599 100% 24,23 75,77 29,10 

São Pedro da Serra (NF) 3.110 838 2.272 100% 26,95 73,05 53,97 

Casimiro de Abreu (CA)* 302 0 302 100% 0 100% 5,90 

FONTE: IBGE, 2011 - Censo 2010. Agregado Setores Censitarios 
NOTA: (*) Dados de Setor Censitário nº 330130605000030 do Distrito Sede de Casimiro de Abreu 
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GRÁFICO 3.33 População Residente no Território da APA. 

 

 

Houve na região alguns fluxos de êxodo rural que podem ser identificados em dois 
processos distintos. 

Nos trabalhos de campo realizados na APA identificou-se que alguns agricultores das 
pequenas localidades optaram por vender as suas terras e migrar para as sedes dos 
distritos. Esse processo ocorre por várias causas como a idade avançada de alguns 
agricultores da região, o fato dos filhos terem migrado para outras áreas do município, a 
necessidade de cuidados médicos e de melhor acesso a rede de transporte para fazer seus 
tratamentos no Distrito Sede de Nova Friburgo. 

Pela baixa qualificação muitos desses pequenos proprietários não conseguiram uma boa 
opção de trabalho e passaram a viver de bicos tendo sua condição financeira comprometida. 
De acordo com as entrevistas realizadas, a “favela seca” localizada em Lumiar é um 
exemplo típico desses pequenos produtores que venderam suas terras e acabaram por ser 
inseridos marginalmente nos núcleos urbanos da APA. 

Outro fluxo migratório de êxodo rural encontrado na região é a migração para o Distrito Sede 
de Nova Friburgo, bem como para os distritos vizinhos e mais próximos do centro como 
Riograndina e Conselheiro Paulino. Embora esse processo ocorra em todas as faixas 
etárias, ele é mais expressivo entre os jovens, que buscam melhor qualificação profissional 
e maiores oportunidades de trabalho e renda. 

Em algumas comunidades como Rio Bonito de Cima, Macaé de Cima e Macaé de Baixo 
esse processo é mais expressivo, sendo destacado inclusive pelos moradores dessas 
comunidades que nas entrevistas indicam um processo de diminuição da população local, 
em especial, dos mais jovens que foram buscar uma vida melhor na cidade. 

Por outro lado existem áreas de amplo crescimento urbano, muitas vezes realizado de forma 
irregular. Além do grande crescimento das vilas de Lumiar e São Pedro da Serra pode-se 
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destacar o crescimento dos núcleos populacionais de Boa Esperança e Bocaina, localizados 
na área de expansão urbana de Lumiar e São Pedro da Serra respectivamente. 

Existem ainda outros núcleos menores que também têm sido caracterizados por uma 
significativa expansão urbana como Cascata, Santiago, Pedra Riscada e Benfica. 

3.5.2 Grau de escolaridade 

A análise acerca do grau de escolaridade foi elaborada em dois momentos. Inicialmente 
como o IBGE ainda não havia divulgado os dados de escolaridade referentes ao Censo de 
2010 foram utilizados os dados do Censo 2000 trabalhados no Plano Diretor e no 
diagnóstico da Agenda 21, que apresentam um corte específico das localidades da APA.  

Posteriormente com a divulgação dos dados do Censo 2010 foi realizada uma nova análise 
que pode ser feita comparativamente com os dados do Censo 2000 a fim de observar se 
houve melhorias nos indicadores educacionais na área de abrangência da APA. Esses 
dados foram observados em escala distrital (Lumiar e São Pedro da Serra) sempre que 
possível fazendo a diferenciação entre o espaço urbano (sedes dos distritos) e rural 
(comunidades agrícolas). 

Os dados acerca do número de analfabetos são indicados na TABELA 3.27, relativos ao 
Censo 2000. 

 

TABELA 3.27 Percentual de analfabetos por localidade na Bacia do Rio Macaé. 

Localidade Analfabetos em relação à população total (%) 

BACIA DO MACAÉ 15,4 

Bocaina / Benfica 15,3 

Galdinópolis 16 

Cascata / São Romão 17,8 

Boa Esperança 17,5 

Macaé de Cima 20 

Rio Bonito de Cima 18 

Rio Bonito de Baixo 22,3 

Lumiar 9,4 

São Pedro da Serra 9 

FONTE: Censo 2000 apud ISER, 2008b:9 

 

Em 2000, se observava ainda a existência de um número expressivo de analfabetos na área 
que abrange os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, principalmente nas pequenas 
comunidades rurais que apresentam, em geral, o dobro do percentual encontrado nas sedes 
dos distritos. 

Esse fato pode ser relacionado com a dificuldade de acesso das comunidades mais 
afastadas como Rio Bonito e Macaé de Cima, onde as pessoas moram a uma grande 
distância das escolas e até o ano 2000 havia pouca alternativa de transporte e circulação 
nessas áreas. 

Nessa última década, porém houve um significativo incremento na infraestrutura dessas 
comunidades facilitando o acesso da maioria das crianças ao ambiente escolar, 
principalmente no primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que é oferecido 
na modalidade de turmas multiseriadas (atualmente denomidadas de multianos) em quase 
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todas as localidades do 5º e 7º distritos, como pode-se observar na TABELA 3.28, realizado 
a partir dos trabalhos de campo da equipe técnica. 

 

TABELA 3.28 Número de Escolas na Área da APA Estadual de Macaé de Cima. 

Localidade 
Educação 

Infantil 
Ensino 

Fundamental I 
Ensino 

Fundamental II 
Ensino Médio 

Bocaina - 1 - - 

Benfica 1 1 - - 

Galdinópolis - 1 - - 

Cascata - 1 - - 

Boa Esperança 1 2 - - 

Macaé de Cima - 2 1 - 

Rio Bonito de Cima / Cabeceiras - 2 - - 

Rio Bonito de Baixo - 1 - - 

Lumiar 2 1 1 1 

São Pedro da Serra 1 1 1 1 

Santiago 1 1 - - 

Pedra Riscada - 1 - - 

Santa Luzia - 1 - - 

FONTE: Tabela elaborada a partir dos levantamentos realizados pela equipe técnica. 

 

Essas escolas pertencem a rede particular, estadual e municipal de ensino, distribuídas 
conforme a TABELA 3.29. 

 

TABELA 3.29 Número de Escolas e Alunos na Área da APA de Macaé de Cima. 

Rede 
Número de 

Escolas 
% em relação ao 

total da APA 
Número de 

Alunos 
% em relação ao 

total da APA 

Particular 1 5 37 3 

Municipal 17 85 482 45 

Estadual 2 10 548 52 

Total 20 100 1.067 100 

 

As escolas das comunidades rurais por apresentar uma estrutura menor com poucos alunos 
foram agrupadas em conjuntos, como forma de facilitar a administração. Assim, encontram-
se quatro conjuntos que agregam todas as escolas multianos da área da APA. 

Também houve recentemente à introdução de cursos de alfabetização de adultos e de 
aceleração de aprendizagem, como turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o 
projeto Viva-Rio. Esses projetos buscam diminuir a defasagem de ensino da região, 
melhorando a qualificação profissional da população jovem e adulta. 

Através dessas iniciativas os dados do Censo 2010 já indicam uma pequena redução do 
número de analfabetos na área da APA, que totalização cerca de 15,4% na área da bacia do 
Macaé em 2000 e atualmente correspondem a 11,7% e 11% em Lumiar e São Pedro da 
Serra, respectivamente. A TABELA 3.30 apresenta essas informações referentes ao 
percentual de pessoas não alfabetizadas acima de 05 anos na área da APA. 
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TABELA 3.30 Número e porcentagem de pessoas alfabetizadas acima de 5 anos em 
Lumiar e São Pedro da Serra. 

Distrito Nível de alfabetização N.º de pessoas Percentual (%) 

Lumiar 

Alfabetizadas 3.926 88,3% 

Não alfabetizadas 520 11,7% 

Total 4.446 100% 

São Pedro da Serra 

Alfabetizadas 2.648 89,0% 

Não alfabetizadas 326 11,0% 

Total 2.974 100% 

FONTE: Censo, 2010 

 

Ao considerarmos a população acima de 10 anos que corresponde a classe que deveria 
estar integralmente alfabetizada observa-se uma pequena no índice de analfabetização para 
10,86% em Lumiar e 10,34% em São Pedro da Serra. Em ambos o caso é predominante a 
concentração dos analfabetos nas áreas rurais, sendo 9,50% no 5º distrito e 8,89% no 7º 
distrito. Nas áreas urbanas (sedes dos distritos) essa situação é bem melhor e não chega a 
2% o número de analfabetos acima de 10 anos. Esses dados estão apresentados no 
TABELA 3.31. 

 

TABELA 3.31 População rural e urbana acima de 10 anos alfabetizada ou não nos 
distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. 

Distrito População Alfabetizados Não alfabetizados 

Lumiar 

Urbana 973 23,12% 57 1,36% 

Rural 2.779 66,02% 400 9,50% 

Total 3.752 89,14% 457 10,86% 

São Pedro da Serra 

Urbana 692 25,01% 40 1,45% 

Rural 1.789 64,65% 246 8,89% 

Total 2.481 89,66% 286 10,34% 

FONTE: Censo, 2010. 

 

Um dos principais problemas relativos à educação na área da APA Estadual de Macaé de 
Cima ainda é a falta de escolas do segundo segmento do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio na região, o que faz com que muitos jovens tenham que fazer um trajeto de mais de 
1h e 30min de ônibus para poder estudar. 

Quanto à Educação Ambiental (EA) ela é trabalhada de forma transversal nas escolas, ou 
seja, não existe uma disciplina específica para trabalhar os conteúdos da Educação 
Ambiental na grade escolar. Assim, a maior parte das escolas trabalha com a EA 
principalmente através de projetos e feiras de ciências. 

Existem ainda algumas associações como a “Oficina Escola As Mãos de Luz”, a ONG 
“Educari”, a “Oficina Escola de Artes Granada” e o “Instituto Casa do Pau-Brasil” que 
desempenham um importante trabalho de educação ambiental junto às escolas da região. 
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Em muitos casos essas associações podem trabalhar em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação e com as escolas da localidade desenvolvendo diversas atividades 
como caminhadas ecológicas, palestras, feiras de reciclagem, teatros, mostra de vídeos e 
cartazes, entre outros. 

Também se destaca o projeto “Planeta Água” que vem sendo desenvolvido pela 
Concessionária Águas de Nova Friburgo. Através desse projeto muitas escolas do município 
têm levado a temática da preservação dos cursos hídricos para o ambiente escolar. 

 

3.5.3 Saneamento Básico 

3.5.3.1 Esgoto 

Assim como os dados acerca do grau de escolaridade os dados do Saneamento Básico não 
haviam sido divulgados quando esse módulo foi construído e posteriormente com a 
divulgação desses dados pode-se incluir e atualizar os dados do Censo 2010 fazendo ainda 
uma análise comparativa com o Censo 2000.  

A TABELA 3.32 apresenta os dados do Censo 2000 acerca do tratamento de esgoto na 
bacia hidrográfica do Macaé. 

 

TABELA 3.32 Percentual de domicílios e tipo de escoamento de esgoto por localidade 
na bacia do Rio Macaé. 

Localidade 
Rede de 
águas 

pluviais 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar 

Despejados 
no Rio 

Vala 
Sem 

banheiro 
nem sanitário 

BACIA DO MACAÉ 6,3 43,6 39,2 4,9 2,8 3,2 

Bocaina / Benfica - 74,4 1,6 18,8 2,6 2,6 

Galdinópolis - 78,1 20,4 - - 0,7 

Cascata / São Romão - 38,2 43,4 6,1 8,8 3,5 

Boa Esperança 22,5 73,7 1 - 1,4 1,4 

Macaé de Cima 3,9 89,1 0,5 0,5 0,5 5,5 

Rio Bonito - 5 85,7 - - 9,3 

Rio Bonito de Baixo 12,3 8,8 74,5 - 0,9 3,5 

Lumiar 14,6 4,4 75,4 4,1 0,9 0,6 

São Pedro da Serra 5,8 21,4 64,7 4,9 1,3 1,9 

FONTE: Censo 2000 apud ISER, 2008b:7 

 

O esgoto sanitário se constitui em uma das principais problemáticas ambientais da APA 
Estadual de Macaé de Cima. Não existe na região nenhuma Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), demonstrando uma omissão do poder público municipal e da concessionária 
de águas e esgotos do município. 

Assim, as iniciativas para o tratamento de esgoto sanitário são feitas de maneira particular 
pelos proprietários, e pela falta de conscientização ou de condições financeiras, por vezes 
esse tratamento é ineficiente ou mesmo inexistente. 

Os dados do quadro permitem observar que a maior parte do tratamento de esgoto sanitário 
é realizada por meio de fossas sépticas e rudimentares, totalizando cerca de 82% do total 
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da bacia do rio Macaé. Já o esgoto despejado nos rios e afluentes (valas) perfaz cerca de 
7%, o que pode prejudicar a qualidade hídrica da bacia do rio Macaé. 

Torna-se importante destacar ainda que os demais esgotos domésticos (pia, chuveiro, 
torneiras, lavatórios, tanques) são, em geral, destinados diretamente aos cursos hídricos 
sem nenhum tratamento como caixa de gordura, o que também pode contribuir 
expressivamente para a contaminação dos mananciais hídricos da região. 

Esse contexto sofreu uma expressiva alteração na década passada, como se pode observar 
ao analisar os dados do Censo 2010 apresentados na TABELA 3.33. 

 

TABELA 3.33 Existência de banheiro e/ou sanitário e forma de tratamento de esgoto 
na área da APA de Macaé de Cima. 

Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário N.º domicílios Percentual (%) 

Banheiro e rede geral de esgoto ou pluvial 18 0,6 

Banheiro e fossa séptica 2.041 71,1 

Banheiro e fossa rudimentar 663 23,0 

Banheiro e esgoto lançado na vala 42 1,5 

Banheiro e esgoto lançado no rio, lago ou mar 84 2,9 

Banheiro e outra forma de esgotamento 11 0,4 

Sanitário e rede geral de esgoto ou pluvial - - 

Sanitário e fossa séptica 4 0,1 

Sanitário e fossa rudimentar 1 - 

Sanitário e esgoto lançado na vala 3 0,1 

Sanitário e esgoto lançado no rio, lago ou mar 2 - 

Sanitário e outro escoadouro 3 0,1 

Não tinham banheiro nem sanitário 5 0,2 

Total 2.877 100 

FONTE: Censo, 2010 

 

Os dados apresentam um crescimento significativo do tratamento com fossas que continua 
sendo o principal da área da APA mas que saltou de 82% para 94%. Destaca-se nesse 
contexto a ampliação das fossas séticas que passaram de 43,6% para 71,1%. 

É importante ressaltar ainda dois importantes processos. Um deles refere-se a redução do 
despejo de esgoto nos rios, córregos e valas que obteve uma redução de 7% para 4,5% e o 
outro a queda das casas sem banheiro ou sanitário que passaram de 3,2% para 0,2%. Esse 
fato controbuiu expressivamente para a manutenção da qualidade dos corpos hídricos da 
bacia do Macaé e de seus principais afluentes. 

Observa-se, no entanto, que ainda é pouco expressiva a quantidade de domicílios 
atendidade por rede geral de esgoto correspondendo a apenas 0,6% do total. 

Por não possuir indústrias de grande porte, não existem problemas graves acerca de esgoto 
industrial na área da APA Estadual de Macaé de Cima. 
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3.5.3.2 Resíduos Sólidos 

A coleta de resíduos sólidos na região de Lumiar e São Pedro da Serra é realizada através 
da instalação de caçambas e lixeiras, onde são depositados os resíduos a serem coletados. 
Nas áreas mais urbanizadas de Lumiar, São Pedro da Serra e Boa Esperança a coleta é 
realizada três vezes por semana, sempre nas segundas, quartas e sextas. 

Nas comunidades rurais a coleta é realizada em lixeiras de madeira construídas pelos 
próprios moradores ou em lixeiras disponibilizadas pela Prefeitura e pela EMBA. Como 
nessas áreas a coleta ocorre apenas uma vez por semana, as populações locais buscam 
depositar o lixo nesses pontos da estrada no dia da coleta ou na véspera, evitando assim o 
mau cheiro e o contato de animais domésticos ou silvestres com os resíduos. 

É importante destacar que, como nos meses de verão existe um aumento da população 
pelas atividades de turismo e segunda residência, a produção de resíduos é ampliada 
expressivamente, em especial nos finais de semana. Como nessas épocas não existe um 
maior atendimento desse serviço às comunidades os resíduos sólidos muitas vezes são 
depositados em caçambas super lotadas, onde pode cair no chão e ficar exposto vários dias 
até a realização da coleta. Muitos animais espalham estes resíduos nas ruas provocando 
um impacto ambiental e visual nessas áreas. 

Esse fato indica outra preocupação fundamental acerca da instalação desses coletores. Em 
sua maior parte os pontos de coleta são instalados nas principais estradas e vias de acesso 
das comunidades, em muitos casos estando próximos de córregos e rios da região. Como a 
coleta não ocorre diariamente, por vezes, o resíduo acaba sendo carregado pela chuva 
onde pode vir a contaminar o solo, os cursos hídricos e até mesmo o lençol freático. 

Assim, observa-se que a prestação desse serviço na região deve ser reorganizada, desde 
sua estrutura com instalação de novos pontos de coleta em áreas distantes dos cursos 
hídricos até a ampliação do atendimento em épocas de férias, feriados, e especialmente no 
verão quando o turismo e o veraneio aumentam expressivamente o número de pessoas que 
necessita desse serviço na região. 

A coleta de resíduo na região ainda conta com dois ecopontos de coleta seletiva instalados 
nas sedes dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. Já o resíduo hospitalar gerado nos 
postos de saúde é coletado semanalmente diretamente nas unidades de saúde, sempre nas 
quintas-feiras. 

Os dados do Censo de 2010 acerca da destinação dos resíduos nos distritos de Lumiar e 
São Pedro da Serra estão indicados na TABELA 3.34. 

 

TABELA 3.34 Destinação dos resíduos sólidos na área da APA. 

Destino do lixo N.º de domicílios  Percentual (%) 

Coletado 2.742 95,4 

Queimado (na propriedade) 121 4,2 

Enterrado (na propriedade) 2 - 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 1 - 

Jogado em rio, lago ou mar - - 

Outro destino 11 0,4 

Total 2.877 100 

FONTE: Censo, 2010 
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Pode-se observar que a maior parte dos domicílios da área da APA são atendidos pela 
coleta realizada pela EBMA, sendo pequena a quantidade de domicílios que opta pela 
queima dos resíduos e inexpressiva a quantidade de resíduos enterrada ou jogada em 
terreno baldio. 

 

3.5.3.3 Abastecimento de Água 

O abastecimento de água é outro indicador importante do saneamento básico, pois se 
constitui num fator de relação direta com a saúde da população. Na área de APA os centros 
urbanos e principais povoados são atendidos pela Concessionária Águas de Nova Friburgo 
que possui estações de captação dentro da área da APA. Já nas comunidades rurais a 
maior parte das residência é abastecida por nascentes de suas propriedades ou de 
propriedades vizinhas. 

A TABELA 3.35 apresenta os dados do Censo 2010 sobre o abastecimento de água nos 
distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. 

 

TABELA 3.35 Forma de abastecimento de água na área da APA. 

Forma de abastecimento de água Número de domicílios Percentual (%) 

Rede geral 749 26 

Poço ou nascente na propriedade 946 33 

Poço ou nascente fora da propriedade 1.169 41 

Rio, açude, lago ou igarapé 4 - 

Carro-pipa ou água da chuva 1 - 

Outra 8 - 

Total 2.877 100 

FONTE: Censo, 2010 

 

Constata-se que o abastecimento por poço ou nascente é a principal forma de 
abastecimento de água nas comunidades da APA representando 74% do total, seguido pela 
rede geral com 26%. As outras formas de abastecimento são pouco expressivas no contexto 
geral da APA. 

É necessário observar que o predomínio do abastecimento por poços e nascentes pode 
representar riscos à saúde das comunidades, pois em muitos casos essa água deve ser 
consumida diretamente sem o tratamento adequado. É comum no senso comum pensar que 
as águas de nascentes são potáveis e aptas ao consumo direto o que nem sempre é 
verdade, visto que as áreas de nascentes podem sofrer algum tipo de contaminação. 

Esse fato indica a necessidade de se realizar campanhas de conscientização junto à 
população local para realizar medidas adequadas de tratamento da água bem como de 
realizar a análise da água a ser consumida nas residências para comprovar a sua 
potabilidade. 

 

3.5.4 Faixa etária / gênero 

Para ampliar a caracterização da população residente na UC, usaram-se os dados 
censitários de 2010 referentes ao tamanho das populações residentes na área, segundo o 
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sexo e o grupo de idade em que as pessoas se inserem. Apresentam-se as informações 
para cada um dos espaços geográficos que correspondem à APA. A TABELA 3.36 reune de 
forma sistematizada os dados. 

 

TABELA 3.36 População Residente no Territorio da APA por faixa etária e sexo. 

Grupos de Idade 
Pop. Absoluta Pop. Relativa 

Total Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 433 224 209 5,3% 5,5% 

5 a 9 502 263 239 6,2% 6,2% 

10 a 14 625 335 290 8,0% 7,6% 

15 a 19 437 300 137 7,1% 3,6% 

20 a 24 580 328 252 7,8% 6,6% 

25 a 29 619 307 312 7,3% 8,2% 

30 a 34  673 347 326 8,3% 8,7% 

35 a 39  543 250 293 5,9% 7,7% 

40 a 44 704 347 357 8,3% 9,5% 

45 a 49 648 331 317 7,8% 8,3% 

50 a 54 629 354 275 8,5% 7,2% 

55 a 59 478 246 232 5,8% 6,1% 

60 a 64 362 184 178 4,3% 4,7% 

65 a 69 289 165 124 3,9% 3,3% 

70 a 74 197 99 98 2,3% 2,6% 

75 a79 125 56 69 1,3% 1,8% 

80 a 84 119 59 60 1,4% 1,6% 

85 ou mais 54 22 32 0,5% 0,8% 

Pop. Total 8.017 4.217 3.800 100% 100% 

FONTE: IBGE, 2011 - Setores Censitários. Censo Demográfico 2010 

 

Como pode ser observado nas pirâmides populacionais construídas para cada uma das 
unidades espaciais consideradas (GRÁFICO 3.34 ao GRÁFICO 3.37), não há diferenças 
muito expressivas entre as populações residentes em termos estruturais. 

Trata-se de populações jovens, potencialmente produtivas.  

Tanto nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, como no Setor Censitário de Casimiro 
de Abreu, o contingente na faixa etária até 14 anos é de menos de 20%, sendo de 19%, 
19% e 17%, respectivamente. 

Em todos os casos, a maior parte da população está na faixa etária entre 20 e 60 anos, isto 
é, 61% em Lumiar, 59% em São Pedro da Serra e 61% no Setor de Casimiro de Abreu. 
Para avaliação econômica, esta é a faixa etária considerada como sendo a População 
Economicamente Ativa (PEA). Na prática, e, principalmente em áreas rurais, o período 
dedicado ao trabalho formal estende-se aos 70-75 anos de idade, podendo, em alguns 
casos ir até os 80 anos. 

Nestas populações a faixa que vai de 60 até os 85 anos ou mais de vida não chega aos 
20%. Nos distritos de Nova Friburgo aqui considerados, foi de 13% em Lumiar e de 14%, em 
São Pedro da Serra. No Setor Censitário de Casimiro de Abreu a população nesta faixa 
etária representou 17% do total. 
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GRÁFICO 3.34 População Residente no Território da APA por 
faixa etária e sexo em Casimiro de Abreu. 

 

 

GRÁFICO 3.35 População Residente no Território da APA por 
faixa etária e sexo em Lumiar. 
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GRÁFICO 3.36 População Residente no Território da APA por 
faixa etária e sexo em São Pedro da Serra. 

 

 

GRÁFICO 3.37 População Residente no Território da APA por 
faixa etária e sexo na APA de Macaé de Cima. 
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Quanto ao aspecto da distribuição das pessoas residentes em relação aos sexos Masculino 
e Feminino, a “sex ratio” está próximo de 1:1, com ligeira diferença a favor da população 
masculino: 52,6% e 47,4%. 

Na distribuição pelas faixas etárias, aparece uma pequena vantagem para as mulheres nos 
grupos de idade de 0 a 14 anos, isto é, 19% para meninos e 20% para meninas. Também 
na parcela mais idosa da população observa-se um número maior de mulheres neste grupo 
de idade que corresponde a 9% enquanto se encontra 6% entre os homens. 

A pequena diferença a favor da população masculina está no grupo de idade entre 15 e 69 
anos, com 75% de homens e 71% de mulheres. 

Quanto à situação do domicílio, a comparação das populações rural e urbana residentes nos 
distritos de Lumiar e São Pedro da Serra apontaram, conforme o esperado, semelhanças de 
distribuição entre os sexos e faixas etárias.  

As populações rurais destes distritos são predominantemente masculinas, no entanto, no 
grupo etário acima de70 anos há mais mulheres do que homens. Em relação às populações 
residentes nas áreas urbanas dos distritos, as populações rurais têm menos pessoas nesta 
faixa etária. Considerando os segmentos mais jovens, os distritos de Nova Friburgo têm 
quase 20% da população total na faixa etária até 15 anos. Se for incluída a população até 
20 anos, Lumiar tem 25% da população total neste grupo e São Pedro da Serra, quase 30%, 
sendo 30% dos homens e 28% das mulheres. 

Quanto às populações urbanas destes distritos, nota-se maior quantidade de idosos acima 
de 70 anos, representando cerca de 10% da população total, com predomínio de mulheres. 
A população mais jovem, com até 15 anos, representa 15% do total em Lumiar. Em São 
Pedro da Serra o grupo é maior do que 20%, sendo 25% da população masculina. Incluindo 
a faixa etária de 20 anos, ambos os distritos tem 25% da população total. Estas populações 
urbanas são principalmente femininas. 

 

GRÁFICO 3.38 População Rural de Lumiar.  
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GRÁFICO 3.39 População Rural de São Pedro da Serra. 

 

 

GRÁFICO 3.40 População Urbana de Lumiar. 

 

 

Em relação à população flutuante, não há dados fornecidos pelo IBGE ou qualquer outra 
fonte oficial atualizada para a população recenseada em 2010. Esta informação deve 
constar das entrevistas ocorridas em paralelo ao Censo Demográfico e ainda não foi 
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divulgada pelo IBGE. Além destas, ainda serão divulgadas as taxas de natalidade e 
mortalidade e outras mais. 

 

GRÁFICO 3.41 População Urbana de São Pedro da Serra. 

 

 

O Município de Nova Friburgo devido a suas características de pólo de atração industrial, 
comercial, de turismo e de serviços, há algumas décadas contabiliza populações 
diversificadas não residentes, como trabalhadores, compradores, estudantes, veranistas, 
turistas em geral e outros. A Secretaria Municipal de Turismo estimava, em 2008, que cerca 
de 600 mil turistas por ano visitavam o município. Informações sobre turistas nos distritos de 
Lumiar e São Pedro da Serra não estão destacadas. 

 

3.5.5 Estratificação Social  

Embora a estrutura econômica seja algo dinâmico e variável, os dados do Censo 2000 
indicam de um modo geral como está apresentada a divisão socioeconômica das 
comunidades da APA Estadual de Macaé de Cima, como se observa na TABELA 3.37. 

 

TABELA 3.37 Percentual de chefes de família por faixa de renda no Rio Macaé. 

Localidade 
Sem 

rendimento 
(%) 

Até 1 
S.M.(%¨) 

1 a 2 
S.M.(%) 

2 a 3 
S.M.(%) 

3 a 5 
S.M.(%) 

5 a 15 
S.M.(%) 

Acima de 
15 S.M.(%) 

BACIA DO MACAÉ 2,6 24,4 27,7 19,4 14,9 8,6 2,4 

Bocaina / Benfica 5,5 23,7 25,3 9,4 15,5 18,7 1,9 

Galdinópolis 0,9 26 29,7 11,1 16,7 13,0 2,6 

Cascata / São Romão 1,8 39 32,8 5,7 11,4 8,5 0,8 

Boa Esperança 8 25,3 25,3 9,5 13,8 18,1 - 

Macaé de Cima 0,6 13,8 35,9 16,5 12,7 18,3 2,2 

Rio Bonito 2,6 30,4 32,9 13,6 8,7 11,2 0,6 
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Rio Bonito de Baixo 7 42,9 22,5 7 7 11,9 1,7 

Lumiar 0,6 18,7 25,4 11,4 19 22,4 2,5 

São Pedro da Serra 1,7 14 23 9 16,3 30 6 

FONTE: Censo 2000 apud ISER, 2008b:6 

Os dados demonstram que mais da metade da população (54,7%) da área da APA Estadual 
de Macaé de Cima possui renda equivalente a no máximo dois salários mínimos, enquanto 
apenas 11% possui renda maior de 5 salários mínimos. 

É possível identificar ainda que essa estratificação se apresenta diferenciada nas 
comunidades, estando concentrada as famílias de maior poder aquisitivo nas vilas de 
Lumiar e São Pedro da Serra, onde se encontra um grande número de aposentados, bem 
como microempresários, lojistas e prestadores de serviços. 

Já as comunidades rurais apresentam um predomínio de faixa de até 2 salários mínimos. 
Esse estrato representa tanto os agricultores familiares que não possuem renda fixa como 
os trabalhadores informais das mais diversas atividades como jardineiros, caseiros, 
diaristas, entre outros. 

Os dados do Censo 2010 apresentam dados de rendimento da população acima de 10 anos 
de idade e não se chefes de família como as citadas anteriormente do Censo 2000. Assim, a 
grande porcentagem de pessoas sem rendimento refere-se sobretudo a população entre 10 
e 18 anos ainda considerada como economicamente inativa. 

Observa-se, entretanto que entre os trabalhadores com rendimento a maior parte recebe até 
dois salários mínimos, perfazendo 63,3% do total da população acima de 10 anos. Apenas 
cerca de 3,2% possui renda mensal acima de 5 salários mínimos. 

A TABELA 3.38 apresenta os dados de rendimento mensal da população a partir dos 10 
anos de idade nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, bem como a percentagem de 
cada uma das unidades de análise. 

 

TABELA 3.38 Classes de rendimento mensal da população a partir de 10 anos de 
idade nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra. 

Distrito 
Sem 

rendimento  
Até 1 
S.M. 

1 a 2 
S.M. 

2 a 5 
S.M. 

5 a 10 
S.M. 

10 a 20 
S.M. 

Acima de 
20 S.M. 

Total 

Lumiar 
1.084 1.752 926 336 84 24 3 4.209 

25,7% 41,9% 22,0% 7,9% 1,9% 0,6% - 100% 

São Pedro da Serra 
639 1.045 695 280 82 23 3 2.767 

23,1% 37,8% 25,1% 10,1% 3,0% 0,8% 0,1% 100% 

Total  24,7% 40,1% 23,2% 8,8% 2,4% 0,7% 0,1% 6.976 

FONTE: Censo, 2010 

 

A expansão das confecções em várias comunidades da região do 5º e 7º distritos tem 
possibilitado uma melhoria das condições financeiras de algumas famílias, embora 
mantenha um padrão elevado de concentração de renda, visto que grande parte das 
costureiras recebe apenas salário mínimo. 

Assim, as vilas de Lumiar e São Pedro da Serra e as comunidades mais próximas tendem a 
ter um incremento econômico nos próximos anos relativo principalmente à expansão das 
atividades de moda íntima, do comércio e prestação de serviços e do turismo, fato que pode 
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aumentar a malha urbana da região e levar a um crescimento desordenado da área. Esse 
cenário deve ser analisado e regulamentado pelo órgãos responsáveis, sendo tratado com 
atenção especial pelos instrumentos de gestão territorial como o Plano de Manejo e o Plano 
Diretor do município. 

 

3.5.6 Saúde e IDH 

A saúde constitui-se em um dos principais problemas da região de Lumiar e São Pedro da 
Serra. O atendimento é insuficiente nas sedes distritais e nas comunidades rurais em muitos 
casos é inexistente. 

Por atender uma população de cerca de 8 mil habitantes (IBGE, 2011) a área do 5º e 7º 
distritos deveria contar com uma Unidade de Atendimento de Emergêcia. Essa unidade é 
fundamental para se atender a população local, visto a distância da região com o centro da 
cidade, além do expressivo aumento da população em feriados e fins de semana quando 
um elevado número de turistas frequenta a região e essa não possui nenhum posto de 
atendimento ou primeiros socorros (tem apenas a ambulância de plantão). 

A pavimentação da RJ-142 no seu trecho Lumiar-Casimiro de Abreu também aumentou 
expressivamente o número de atendimentos a acidentados de trânsito na região, e com a 
falta de uma unidade 24h muitos desses casos tem que ser encaminhados a sede de Nova 
Friburgo atrasando o atendimento e podendo levar em alguns casos ao risco de morte. 

Do ponto de vista dos moradores, os serviços de saúde são críticos: postos de 
saúde com atendimento precário, falta de médicos, remédios, equipamentos e 
ambulâncias e inoperância do Programa de Saúde da Família (PSF), formando um 
quadro preocupante e sobrecarregando o sistema de saúde na cidade. Os postos de 
saúde não oferecem atendimento de urgência e não funcionam 24 horas. Nas 
localidades afastadas dos núcleos urbanos, a situação é mais grave: o horário de 
atendimento é menor, não há equipe médica, ambulâncias de plantão, nem 
tratamento odontológico e os resultados de exames demoram; em certas 
localidades, há ausência até de telefone. O Programa de Saúde da Família 
desenvolve-se de forma precária, não cobre toda a região e não atende às 
expectativas da população em relação à prevenção. (ISER, 2008b:9). 

Esse contexto já aponta a situação crítica em que se encontra o sistema de saúde da 
região. A região conta com três programas de Estratégia da Saúde da Família (ESF). Esses 
programas antes eram conhecidos por Programa da Saúde da Família (PSF), mas 
recentemente incluíram tratamento odontológico e passaram a ter uma estrutura mais 
completa da saúde. A partir daí, o Ministério da Saúde substituiu a sigla PSF de Programa 
de Saúde da Família por ESF de Estratégia de Saúde da Família.  

As três unidades encontradas na APA já são caracterizadas como programas de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). Estão sediadas em Lumiar, São Pedro da Serra e Rio Bonito de 
Cima, e em ambos os casos são encontrados alguns problemas, desde a falta de 
infraestrutura, de transporte ou mesmo de atendimento. 

Dentre os três programas ESF da região o que apresenta uma melhor estrutura é o 
Programa de São Pedro da Serra que atende também as comunidades de Bocaina e 
Benfica. O programa que tem capacidade para atender 1.000 famílias hoje possui 800 
famílias cadastras, realizando ainda atendimentos a famílias não cadastradas e turistas. 

O espaço físico compreende uma sala de reunião, uma diretoria, uma sala de enfermagem, 
uma sala de medicação, uma cozinha, um consultório odontológico, uma sala de 
puericultura (crianças), um consultório médico, uma sala de curativo, uma sala de curativo 
contaminado, três banheiros e uma garagem. 
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Já a equipe conta com uma médica, um enfermeiro, um dentista, um técnico de 
enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde, um agente administrativo, um 
motorista de ambulância e um motorista de Kombi. O ESF de São Pedro da Serra conta 
com uma ambulância e uma Kombi para transporte da equipe e de pacientes. 

Além do atendimento realizado em São Pedro da Serra a equipe também realiza 
atendimento na comunidade de Benfica às terças-feiras das 13h às 15h, em uma sala 
cedida pela Igreja Católica, além de realizar visitas domiciliares. 

O programa ESF de Lumiar sediado na Vila do 5º distrito atende também outras 
comunidades como Boa Esperança, Cascata, São Romão, Santiago, Santa Luzia, Toca da 
Onça e Pedra Riscada. O programa que tem capacidade para atender 1.000 famílias hoje 
opera com 1.537 famílias cadastradas além da população flutuante de turistas e veranistas. 
A grande área de abrangência e o excesso de atendimentos pelo número de famílias já 
aponta problemas estruturais desse programa. 

O espaço físico conta com uma sala de pré-consulta, dois consultórios sendo um com 
banheiro, um consultório odontológico, um consultório de enfermagem (interditado por falta 
de manutenção), uma sala de curativos, uma farmácia, uma sala administrativa, uma 
cozinha, dois banheiros para pacientes e dois banheiros para funcionários. 

Já a equipe conta com uma médica, uma enfermeira, um dentista, um auxiliar de 
enfermagem, seis agentes comunitários de saúde, um auxiliar administrativo, um auxiliar de 
serviços gerais e um motorista. A estrutura de transporte desse programa é deficitária 
possuindo uma van de transporte de pacientes para fisioterapia que está inutilizada após a 
catástrofe de 12 de janeiro de 2011 e um carro de passeio improvisado para funcionários e 
doentes emergenciais. 

O programa ESF de Lumiar também faz atendimento no sub-posto de Boa Esperança que 
fica aberto às terças-feiras e quintas-feiras e que conta com atendimento médico a cada 15 
dias.  

A falta de transporte fez com que o atendimento que era realizado nas comunidades de 
Cascata e São Romão fosse interrompido e essas comunidades passaram a ser atendidas 
em Lumiar. Porém a distância e a falta de transporte faz com que muitos moradores dessas 
localidades busquem atendimento na USF Rosa Branca (Casimiro de Abreu), localizada na 
estrada Serra-Mar. 

Já em Santiago, Santa Luzia, Toca da Onça e Pedra Riscada não há atendimento médico, 
apenas acompanhamento dos agentes comunitários de saúde. 

O programa ESF de Rio Bonito é o mais recente da região sendo desmembrado da ESF de 
Lumiar. Além da sede em Rio Bonito de Cima atende as comunidades de Galdinópolis, Rio 
Bonito de Baixo, Cabeceiras do Rio Bonito, Macaé de Cima e Macaé de Baixo, todas 
localidades que anteriormente eram atendidas pela ESF de Lumiar. 

Muitos eram os problemas de saúde dessas comunidades que só eram atendidas a cada 5 
semanas pelo médico de Lumiar, problema esse que deveria ser solucionado com a criação 
do novo programa destinado apenas as comunidades rurais. Porém não é o que tem 
ocorrido, por enquanto, nessas comunidades. 

O espaço físico do posto sede possui um consultório, uma sala de medicações, uma sala de 
espera, uma sala que funciona como escritório, uma cozinha e dois banheiros. A equipe é 
composta por um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, seis agentes 
comunitários de saúde e um motorista de Kombi. Como transporte possui apenas uma 
Kombi que se encontra em manutenção. 
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O atendimento médico é previsto para ocorrer duas vezes na semana no posto sede e a 
cada 15 dias nas comunidades de Galdinópolis (realizado no posto de saúde), Rio Bonito de 
Baixo e Macaé de Cima e Baixo (realizado na Igreja Católica), além de um atendimento por 
mês em Cabeceiras do Rio Bonito (realizado na antiga escola). 

O que se observa, porém é que esse atendimento não é realizado nesse período e quando 
existe o atendimento o horário é reduzido, normalmente atendendo apenas na parte da 
manhã. 

Esse contexto em que se encontra a situação da saúde na região mostra o cenário de 
abandono do poder público municipal para com a região, que conta com uma estrutura 
insuficiente para o atendimento da população local e dos turistas que visitam a área, além 
da falta de um bom gerenciamento da estrutura existente. 

É fundamental uma boa gestão dos programas ESF evitando o atendimento acima das 
possibilidades como ocorre na ESF de Lumiar. Porém os problemas não se referem apenas 
ao número de famílias cadastradas, como é o caso da ESF de Rio Bonito, que não possui 
atendimento adequado mesmo com número de famílias reduzido se comparado com São 
Pedro da Serra e Lumiar. 

Em muitos postos, principalmente nas comunidades rurais, alegando problemas de 
transporte o horário de atendimento é reduzido como em Rio Bonito e em outros casos é 
suspenso como em Cascata e São Romão. 

A falta de medicamentos nos postos, as consultas marcadas para datas distantes, a falta de 
atendimento de urgência, de ambulâncias, de transporte, de equipe são alguns dos 
problemas mais recorrentes que apontam a estrutura precária da saúde nos distritos de 
Lumiar e São Pedro da Serra. 

A cidade de Nova Friburgo tem se destacado pelo elevado IDH do município de 0,810 
figurando como o 4º maior IDH do estado do Rio de Janeiro (PNUD, 2003). Porém o que se 
nota é que esse índice não representa a realidade dos distritos de Lumiar e São Pedro da 
Serra que apresentam sérios problemas sociais, inclusive na educação em saúde. 

Em 2010 o município já apresentou uma queda em relação ao seu IDH e a sua colocação 
estadual, passando a figurar na 12ª posição do estado com IDH de 0,745 (PNUD, 2013). As 
catástrofes sofridas no município em janeiro de 2011 podem influir de forma negativa no 
índice do IDH do município nos próximos anos. 

 

3.5.7 Infraestrutura 

Historicamente os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra sempre tiveram um grande 
“abandono” pela gestão pública do município de Nova Friburgo. Em grande parte esse fato 
se deve a um isolamento físico (distância de mais de 30 km entre Lumiar e a Sede) 
agregado à falta de infraestrutura. De acordo com Carneiro (2010:16) no passado essa 
viagem era feita por tropas de burros e podia levar até 3 dias. 

A autora complemente essa análise mostrando que “em 1950, a própria população tomou a 
iniciativa de abrir uma estrada de Lumiar e Mury (RJ-142), seguindo mais ou menos o 
mesmo trajeto da que existe hoje” (CARNEIRO, 2010:17). Esse fato possibilitou uma maior 
integração, mas as dificuldades de acesso permaneceram, pois era pequena a parcela da 
população com acesso a carros (em especial antigas caminhonetes) e pelas precárias 
condições da estrada nessa época ainda de terra (com buracos e muita lama nas épocas de 
chuva). 
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Na década de 1980 essa estrada foi asfaltada e a partir daí a região passou a ter maiores 
ligações com o Distrito Sede, fato que contribuiu para o aumento da venda da produção 
agrícola, a chegada de turistas, a variação na geração de emprego e renda (em especial 
com pessoas trabalhando no setor secundário e terciário no Distrito Sede), e de certa forma 
na melhoria do sistema de transporte nessa região. 

Durante a década de 1990 essa via encontrava-se em estado de grande abandono o que 
levou a receber obras do governo estadual para o seu recapeamento no início da década de 
2000. Nessa mesma década a estrada sofreu dois grandes escorregamentos de massa que 
impediram o trânsito que foi transferido para vias auxiliares, todas de estrada de terra, que 
tornavam a viagem até o Distrito Sede demorada e dispendiosa. Ainda na década de 2000 
foram feitos os reparos na RJ-142 que voltou a ter tráfego normal. 

Quando observamos a infraestrutura das estradas vicinais pertencentes ao poder público 
municipal podemos observar que existe uma precariedade maior. As únicas vias municipais 
com pavimentação asfáltica na região são a estrada que liga Lumiar a São Pedro da Serra 
(que está com mal estado de conservação) e a estrada que liga Lumiar a Boa Esperança de 
Cima (pista sinuosa e sem acostamento). É importante destacar ainda a falta de sinalização 
adequada nessas estradas, incluindo as áreas com concentrações populacionais. 

Outro problema envolvendo a infraestrutura rodoviária da região é a falta de acostamentos 
nas vias pavimentadas, o que dificulta a utilização de transportes alternativos como 
bicicletas e cavalos, sendo inclusive perigoso a utilização desses meios de transporte na 
região. 

Já nas comunidades rurais as estradas municipais não são pavimentadas. Os encarregados 
e empregados da prefeitura cuidam de sua estrutura roçando e capinando as margens da 
estrada, tapando os buracos com restos de material de obras, pedras e terra. Existe pouca 
participação da prefeitura na manutenção dessas estradas com maquinário, material e até 
mesmo com mão-de-obra visto que são poucos funcionários para cuidar de longas estradas. 
Esse fato faz com que durante as chuvas de verão a queda de barreiras e árvores nas 
estradas inviabilize a circulação de automóveis e ônibus isolando as populações locais e 
impossibilitando seu deslocamento para trabalho, estudos e outras atividades que são 
realizadas no centro da cidade. 

 

3.5.7.1 Transportes 

O transporte público é outra problemática significativa na região, ainda que hoje apresente 
uma melhor estrutura se comparado com 10 a 15 anos atrás. Nos últimos anos a empresa 
responsável pelo transporte público municipal, a Friburgo Auto Ônibus Ltda (FAOL), 
aumentou o número de horários nas linhas existentes, além de criar novas linhas a fim de 
atender várias pequenas comunidades locais. 

Ainda assim são amplamente comuns os ônibus superlotados, especialmente nos horários 
de pico (entre 16h e 19h) quando grande parcela da população que trabalha ou estuda no 
centro volta para a região de Lumiar e São Pedro da Serra. Esse fato também pode ser 
observado em fins de semana e feriados, por conta da redução dos horários de várias 
linhas, não considerando o intenso com o fluxo de turismo na região, principalmente nos 
meses de verão. 

Outro problema referente ao transporte público é a precária infraestrutura que vai desde 
pontos de ônibus descobertos onde a população fica exposta às condições climáticas até a 
ausência de recuos para a parada dos ônibus nos pontos que podem causar acidentes. 
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Um importante fato na acessibilidade e transporte nessa região foi a pavimentação da RJ-
142 no trecho que liga Lumiar a Casimiro de Abreu (conhecido como estrada Serra-Mar). 
Esse fato contribuiu para o aumento do fluxo de carros na região, em especial, durante o 
verão quando muitos friburguenses passam férias nas praias de Rio das Ostras, Barra de 
São João e Cabo Frio. 

A pavimentação desse trecho da RJ-142 também possibilitou uma maior acessibilidade às 
comunidades de Cascata e São Romão, inclusive com a criação de uma linha de ônibus que 
atende essas áreas. 

Também foi introduzida pela autoviação 1001 a linha Nova Friburgo x Macaé (via Casimiro 
de Abreu e Rio das Ostras) que tem grande importância na ligação da região de Lumiar com 
a área da estrada Serra-Mar e com os municípios litorâneos. 

 

3.5.7.2 Segurança 

A segurança pública na região de Lumiar e São Pedro da Serra apresenta uma estrutura 
defasada ao considerarmos o aumento da população residente, das atividades de turismo e 
veraneio e da pavimentação da RJ-142 que ampliou consideravelmente o fluxo de pessoas 
na região. 

A região conta com apenas uma DPO localizada em Lumiar. As comunidades rurais devem 
solicitar essa DPO para a realização de eventos, festividades e ocorrências policiais, e 
nesses casos a sede da DPO fica com carência de pessoal e de veículo, o que indica a 
precariedade da segurança nessa área. 

Esse fato tem trazido um contexto precário à segurança pública na região, onde muitos atos 
criminosos como pequenos furtos passam impunes por falta de fiscalização e atendimento a 
população local. 

 

3.5.7.3 Energia 

A rede de energia elétrica da região é prestada pela empresa Energisa. A rede elétrica foi 
instalada inicialmente no distrito de Lumiar e depois foi sendo ampliada para as áreas mais 
próximas. 

De acordo com os dados do Censo 2010 praticamente toda a região da APA é atendidade 
pela rede elétrica correspondendo a um total de 99,1% no distrito de Lumiar, 99,8% no 
distrito de São Pedro da Serra e 99,4% na área da APA. Em valores absolutos o IBGE 
encontrou 15 domicílios sem energia elétrica em Lumiar e dois em São Pedro da Serra 
totalizando 17 residência sem eletricidade na área da UC. 

Não existe na região geração de energia hidrelétrica nem grandes linhas de transmissão. A 
linha local está instalada ao longo das principais estradas e vias de acesso até as 
comunidades rurais. 

 

3.5.7.4 Comunicação 

A região de Lumiar e São Pedro da Serra sofreu com a falta de comunicação por muitos 
anos. Desde as últimas décadas do século XX tem sido implantada uma rede de 
comunicação local que atualmente ainda se encontra em processo de expansão. Ainda 
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assim é importante ressaltar que muitas comunidades rurais não contam com rede de 
telefonia fixa e nem móvel, sendo um fator dificultante à comunicação local. 

A comunicação através de telefonia fixa é realizada pela empresa Oi que possui uma rede 
de fibra ótica instalada na região e várias Unidades de Resposta Audível (URA) que 
distribuem as linhas locais para as comunidades rurais. Como a central de distribuição de 
linhas possui um limite espacial para a instalação da linha algumas comunidades como Rio 
Bonito de Baixo e Macaé de Cima não possuiam rede de telefonia fixa, mas atualmente com 
a construção de novas uras praticamente toda a região já possui cobertura. 

A telefonia móvel é atendida pelas empresas Vivo, Claro, Tim e Oi que possuem antenas 
instaladas em Lumiar e São Pedro da Serra e abrangem as comunidades mais próximas 
como Boa Esperança, Pedra Riscada, Benfica e Bocaina. As comunidades mais afastadas 
como Galdinópolis, Santiago, Rio Bonito, Macaé de Cima, Cascata, São Romão não 
possuem atendimento de telefonia móvel a não ser que seja instalada uma antena externa 
para receber o sinal. 

A internet ainda é meio de comunicação mais precário na região. A maior parte das 
comunidades só é atendida pela rede discada. Com a instalação da rede de telefonia móvel 
criou-se a possibilidade de instalação de provedores de banda larga a partir das empresas 
de telefonia, porém esse serviço só é possível nas áreas de cobertura dessas empresas ou 
com as antenas externas. Cabe ressaltar que esse é um serviço de valor econômico mais 
elevado e não representa uma possibilidade a toda a população local. 

Recentemente tem sido instalada uma rede de banda larga por sinal de rádio em São Pedro 
da Serra e Lumiar. A ampliação dessa rede pode ser um importante instrumento para a 
ampliação da comunicação/informação na área da APA. 

Uma das principais problemáticas levantadas pela população local, referentes à 
comunicação é a ausência de uma rádio comunitária, que seria um importante instrumento 
de comunicação, informação e mobilização da população local, auxiliando na prestação de 
serviços, lazer, comércio, turismo, entre outros. 

 

3.5.8 Hospedagem e Alimentação 

Desde a década de 1970 o turismo teve um cresimento significativo em toda a área da APA 
Estadual de Macaé de Cima. O turismo de veraneio e segunda residência tornou-se 
predominante em várias comunidades do 5º e 7º distritos, mas não se pode deixar de 
considerar que houve um turismo de lazer, voltado principalmente a atividades ecológicas, 
que possibilitou a criação de uma infraestrutura para receber esse contingente de visitantes 
advindos principalmente da região metropolitana do estado. 

Os levantamentos realizados para esse diagnóstico encontraram um total de  66 pousadas 
na área da APA, que apresentam uma estrutura muito variada, desde pequenos chalés até 
suítes de alto padrão. Essa estrutura tem uma capacidade aproximda de 1.500 leitos e o 
preço das diárias vai desde R$ 40 até R$ 590, o que demonstra o acesso de diferentes 
classes sociais ao turismo da região.  

O QUADRO 3.13 apresenta as pousadas levantadas nesse estudo, sendo importante 
destacar que pode haver outros empreendimentos não cadastrados ou por falta de acesso 
da equipe do PM ou por estarem envolvidas com outras atividades em determinado período 
do ano. 
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QUADRO 3.13 Pousadas da área da APA de Macaé de Cima. 

Pousadas 

Pousada Bela Vista Pousada Amantes da Natureza 

Pousada Flor da Serra Chalés Pousada Caminho das Candeias 

Pousada Bocaina Pousada Espírito das Águas 

Pousada Canto da Baviera Pousada e Taberna Pierrô 

Pousada Canto Nosso Pousada Fonte Viva 

Pousada Estrela da Manhã Pousada Pedra Riscada 

Pousada Ecológica Happy Pousada São Saruê 

Pousada São Pedro da Serra Pousada dos Anjos 

Pousada do Vale Pousada Brilho do Sol 

Pousada Nova Estação Fazenda Rancho El Dourado 

Pousada Recanto das Águas Pousada Lar Bodeguita 

Pousada Klein Pousada Encanto de Recanto 

Pousada Panorama Pousada Chácara do Rio 

Pousada Aliá Pousada Luar da Serra 

Pousada Bom Bocado Pousada Encontro do Rios 

Pousada Parador Lumiar Pousada Riacho Doce 

Pousada Brilho do Sol Pousada e Restaurante Conde Redondo 

Pousada Jardim Real Pousada Arte de Viver 

Pousada Canto da Mata Pousada Alto Astral 

Pousada Vila do Céu Chalés Lumiar 

Pousada Canteiros Serra Imperial Ecoresort 

Pousada Villa São Romão Chalés Pousada da Mimi 

Pousada Cascata Country Inn Pousada 

Pousada Sítio Flor das Águas Pousada Lírio do Campo 

Pousada Cabanas da Serra Ecoresort Nagual 

Pousada Degustarte Cama e Café Pousada Canaã 

Pousada Solar do Passaredo Pousada Recanto da Serra 

Pousada Galo da Serra Pousada Recanto dos Eucaliptos  

Pousada Paraíso Pousada Vovó-Zinha 

Pousada da Serra Pousada Vale do Aconhego 

Pousada Amaryllis Pousada Cantinho da Roça 

Pousada Casa do Ercílio Pousada Estação Lumiar 

Pousada Pouso da Perereca Pousada Flor do Mato 

 

As Vilas de Lumiar e São Pedro da Serra apresentam maior variedade de pousadas, que 
também são encontradas em pequenas comunidades, em especial, aquelas em que se 
observa uma importância expressiva de atividades turísticas, como se pode observar na 
TABELA 3.39. 

 

TABELA 3.39 Número de Pousadas e Número de Leitos na área da APA. 

Localidade Número de Pousadas Total de Leitos % dos leitos 

Lumiar 20 420 30 

São Pedro da Serra 29 639 45 

Macaé de Cima 1 20 1 
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Rio Bonito de Cima 2 30 2 

São Romão 1 22 1 

Cascata 1 36 2 

Bos Esperança 3 88 6 

Santiago 2 30 2 

Serramar 7 157 11 

TOTAL 66 1.442 100 

 

Quanto a alimentação os levantamentos da equipe técnica do Plano de Manejo encontraram 
diversos estabelecimentos, indo desde pequenos bares e lanchonetes até restaurantes e 
pizzarias. Assim como as pousadas existe uma concentração maior dos restaurantes nas 
Vilas de Lumiar e São Pedro da Serra. 

Esses estabelecimentos possuem também uma grande importância para o desenvolvimento 
das atividades turísticas na região, pois parte das pousadas não apresenta opção de 
alimentação. 

As pousadas, bem como os restaurantes e demais empreendimentos do setor de 
alimentação tem se constituído em uma importante fonte de emprego e renda na área da 
APA de Macaé de Cima. Esse crescimento está diretamente ligado ao crescimento do 
turismo de lazer e às festividades regionais. 

É importante haver uma capacitação dessa população local bem como de uma infraestrutura 
mais adequada ao recebimento dos turistas, a fim de ampliar o potencial da região e 
desenvolver projetos sustentáveis de utilização das riquezas naturais locais. 

 

3.5.9 Associativismo 

A organização social na região de Lumiar e São Pedro da Serra tem um caráter muito 
específico no contexto das relações sociais que historicamente contavam com a 
participação nas comunidades e também entre as comunidades. Esse fato pode ser 
observado de forma mais expressiva nos mutirões comunitários, onde a própria população 
local foi responsável pela construção e manutenção de vários bens comunitários como 
estradas, igrejas, postos de saúde, etc. 

As festividades locais também indicam essa participação comunitária na organização dos 
festejos, montagem das barracas, preparo dos alimentos, comes e bebes, etc. Havia ainda 
os mutirões realizados na lavoura como trocas de dia, em especial nas épocas de maior 
serviço como o plantio e a colheita. 

Essa integração das comunidades também pode ser observada nas relações comerciais, 
como indica Carneiro (2010a) ao apontar que o modo de vida mais isolado dessa população 
fazia com que suas relações comerciais fossem realizadas nas comunidades locais, sem 
haver ainda uma produção voltada para a venda.  

Porém, o que se observa é que o valor cultural das relações comunitárias não representou 
necessariamente um movimento de associativismo ou cooperativismo nas comunidades 
inseridas no território da APA.  

Uma das associações criadas nesse período histórico foi a Ação Rural, que se tornou uma 
importante representante das populações locais. Criada em 1951 essa associação está 
sediada em Lumiar e possui vários núcleos nas comunidades locais como Rio Bonito de 
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Baixo, Rio Bonito de Cima, Galdinópolis, Macaé de Cima, Santiago, Ribeirão das Voltas, 
Benfica, Bocaina e São Pedro da Serra. Essa associação já teve grande participação junto 
aos produtores locais, embora hoje tenha mais projetos sociais do que voltados à produção 
agrícola. 

No final do século XX com a ampliação das atividades turísticas e a consequente expansão 
urbana se observou uma mudança nas relações sociais. Esse processo influenciou 
consideravelmente a organização social local e levou a região a perder um pouco da 
estrutura comunitária que embora ainda encontrada em alguns mutirões tornou-se cada vez 
menos frequente e com pouca participação. 

Junta-se a esse contexto um processo histórico de abandono do poder público, da ação 
autoritária de órgãos ambientais e da falta de credibilidade de algumas associações locais 
que acabou por criar um contexto de pouca participatividade social nas últimas décadas. 

Ainda assim, foram criadas importantes associações comunitárias em toda a região. Essas 
associações estão reunidas em três grupos principais: associações de pequenos produtores 
rurais (que buscam representar os agricultores familiares), associações de moradores (que 
buscam melhorias nas estradas, na saúde, educação, horários de ônibus, etc.) e 
associações de amigos (normalmente representadas por sitiantes e veranistas da região). 

A criação da APA Estadual de Macaé de Cima em 2001, e mais que isso o seu processo de 
implantação pela Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA) a partir de 
2005 gerou um contexto conflituoso com a população local que passou a se organizar de 
forma contrária a um modelo de gestão verticalizado adotado até então na Unidade de 
Conservação. 

Muitas associações locais que não haviam sido primariamente convidadas a participar do 
Conselho Consultivo passaram a buscar maior representatividade das populações 
residentes na gestão da APA. Foram criadas novas associações em várias comunidades, 
sendo a principal delas o movimento União Famílias da Terra (UFT), organização social 
criada no contexto de confrontamento com a gestão da APA/FEEMA. 

O UFT nasceu no ano de 2006 como uma instituição contrária a forma arbitrária como foi 
instituída a APA Estadual de Macaé de Cima durante a gestão da FEEMA. Ele tornou-se a 
principal associação junto às populações locais, em especial junto aos pequenos 
agricultores, conseguindo inclusive uma audiência pública na ALERJ a fim de trabalhar as 
principais problemáticas da gestão da APA. 

Atualmente grande parte dessas associações está presente no Conselho Consultivo da APA 
e esse novo contexto possibilitou um diálogo entre as várias associações a fim de buscarem 
soluções conjuntas para toda a região como as problemáticas envolvendo a saúde da 
região. 

Existe ainda na região a atuação de algumas ONGs que desenvolveram atividades 
relacionadas em especial com a educação e o meio ambiente, com destaque para a ONG 
Educari, sediada em São Pedro da Serra, que desenvolve um projeto de educação 
ambiental além de prestar vários serviços básicos de cultura e comunicação à população da 
região. 

A falta de uma cooperativa de agricultores na região deve ser destacada. Muitos produtores 
apontam a falta de incentivos do poder público, bem como algumas dificuldades de 
financiamentos, de comercialização da produção e de assistência técnica como barreiras a 
produção agrícola local. A criação de uma cooperativa poderia auxiliar com alternativas 
como o beneficiamento de alguns produtos da região aumentando seu valor de venda, a 
aquisição de maquinário comunitário para os associados, a melhoria da infraestrutura de 
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transporte, entre outras importantes medidas que podem contribuir com os agricultores 
locais, mas para isso é fundamental uma melhor organização social dos mesmos. 

 

3.5.10 Relação da comunidade com a Unidade de Conservação 

A visão das comunidades sobre a UC deve ser contextualizada acerca de todo o processo 
de gestão territorial que antecede a criação da APA Estadual de Cima. 

Desde as décadas de 1970/1980 a região de Lumiar e São Pedro da Serra teve um 
aumento significativo das atividades de turismo e veraneio que levou a agricultura a ser 
conciliada com atividades não-agrícolas. Muitos desses novos frequentadores possuíam 
uma visão urbano-industrial e ao observar as atividades agrícolas e o sistema tradicional de 
manejo com a prática das queimadas e roçadas passou a fazer denúncias contra esses 
agricultores. Por vezes esse processo acabou criando uma divisão da população entre os 
“de dentro” e os “de fora”. 

A busca de preservar e valorizar a região começa a ser pauta dos interesses desses atores 
sociais onde se destaca o grupo de pesquisadores do Jardim Botânico do estado do Rio de 
Janeiro e sua influência frente ao poder público que resultou na criação da primeira unidade 
de conservação na região referente à Reserva Ecológica de Macaé de Cima criada pelo 
decreto municipal n.º 156 de 03 de janeiro de 1990. 

Por se tratar de uma unidade de Proteção Integral várias manifestações contra a REMC 
foram realizadas pela população local até conseguir a sua revogação e posterior 
recategorização como APA Municipal de Macaé de Cima. Também foi criada nesse contexto 
a APA Municipal de Rio Bonito. É importante ressaltar que essas unidades não possuem 
instrumentos de gestão (sede, plano de manejo) o que fez com que não houvesse ações 
próprias de ordenamento desse território. 

Criada em 2001, a APA Estadual de Macaé de Cima só passou a ser de conhecimento da 
população local de Lumiar e São Pedro da Serra em 2005, quando se iniciou a sua gestão 
pela FEEMA. A exclusão das populações locais tanto na criação da APA quanto no 
Conselho Consultivo gerou um repúdio de boa parte dos moradores acerca da APA. Esse 
fato juntou-se a falta de informação da população local, o temor de voltar a uma proposta de 
criação de uma unidade mais restritiva e a falta de diálogo da FEEMA com essas 
populações gerando um contexto tenso e conflituoso na administração da unidade. 

Ao longo de 2006 a população fez várias mobilizações e participou em peso das reuniões do 
Conselho Consultivo buscando inicialmente demonstrar sua posição contrária a APA e 
depois lutar por uma gestão mais democrática (REGO, 2010). 

Em 2007 o Instituto Estadual de Florestas (IEF) iniciou uma nova gestão que buscou ampliar 
a participação das populações locais através da renovação do Conselho Consultivo, bem 
como de capacitações realizadas para os conselheiros além de um diálogo com os 
moradores das comunidades a fim superar os conflitos da gestão anterior. 

Hoje o que se observa é que já não existe uma visão tão negativa por parte da população 
local com a APA, mas é fundamental que se destaque que ainda existem grandes marcas, 
em especial nas pessoas de menor instrução, que sofreram a repressão dos agentes 
fiscalizadores, e que por isso mantém uma postura contrária as ações desenvolvidas pela 
UC. 

A relação da população local com o atual administrador da APA tem sido relativamente boa, 
por ser essa uma pessoa que já tinha uma vivência na comunidade. Entretando, 
recentemente por suas ações de fiscalização, autuação e inclusive ações de demolição de 
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construções é comum se observar uma visão de repúdio ao chefe da UC entre alguns 
moradores da região.  

Já o Conselho Consultivo foi renovado, contando com expressiva participação das 
associações locais (Rego, 2010). Em Abril de 2009, foi publicada a Portaria INEA/PRES no 
35/2009, definindo a composição do novo Conselho Consultivo da APA de Macaé de Cima, 
formado por 42 entidades, com forte representação local. A posse do Conselho ocorreu em 
maio de 2009. 

Porém, muitas das associações locais que passaram a fazer parte do Conselho Consultivo 
não participaram ativamente da gestão e acabaram por se ausentar na segunda 
reestruturação do Conselho ocorrida em 2012. 

Quanto ao uso da terra a expectativa da população local é que esse uso seja 
regulamentado, sem que ocorram proibições e multas em excesso, em especial no que se 
refere a agricultura. A população local sempre enfoca que o pequeno agricultor tem que ter 
o direito a continuar cultivando a terra, pois é dela que ele retira o seu sustento e de sua 
família e é dela que sai o alimento que consumimos no dia a dia. 

Ainda que sejam fundamentais as alternativas de uso do solo observa-se que muitos 
moradores querem manter as suas atividades tradicionais, inclusive o manejo agrícola do 
pousio sendo fundamental buscar formas de se regulamentar esse uso que consta como 
uma forma sustentável de manejo proposto para essa UC. 

A população local também possui uma grande expectativa de que o uso urbano seja 
ordenado, incluindo aí o tratamento de esgoto na região evitando a poluição dos principais 
cursos hídricos da região. 

Quanto ao turismo a população local também observa que seu uso e manejo nem sempre é 
realizado de forma sustentável. Muitos veranistas que se preocupam tanto com o ambiente 
e denunciam as roças dos agricultores substituem a mata ciliar de seus sítios por áreas com 
gramado, piscina, churrasqueiras, também causando grande impacto sobre o ambiente e 
que por isso também devem ser regulamentadas. 

 

3.5.11 Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável 

O relatório elaborado a partir das experiências vivenciadas no Seminário de Iniciativas 
Sustentáveis (CC-APAMC / INEA, 2011) demonstra a grande variedade de projetos que são 
encontrados na APA de Macaé de Cima. Nas oficinas realizadas destacaram-se os projetos 
de pagamento por serviços ambientais, agroecologia, produção de mudas e sementes de 
espécies nativas, reciclagem de resíduos orgânicos, ecoturismo, ervas medicinais e políticas 
públicas para a venda de produtos da agricultura familiar. 

Houve ainda a realização de duas oficinas voltadas a educação ambiental e três oficinas de 
artesanato utilizando a tecelagem manual com fibras de banana, de taboa e a reciclagem de 
jornal. 

O cenário de conservação dos recursos naturais encontrado na região de Lumiar e São 
Pedro da Serra nos aponta que grande parte das atividades desenvolvidas nessa região de 
certa forma mantém as características de sustentabilidade. Ainda assim, podem-se 
desenvolver nessa área novas iniciativas que buscam fortalecer e valorizar essas riquezas 
da região. 

Na agricultura existe a possibilidade de se incentivar a produção de alimentos orgânicos, 
bem como de construir uma feira do produtor rural em Lumiar, que possibilite ao agricultor 
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vender sua produção diretamente ao consumidor, aumentando seus ganhos e incentivando 
a produção orgânica. 

Nessa feira inclusive também poderiam ser incluídos produtos do artesanato local, além de 
mel, queijo e outros produtos da região. Os feirantes poderiam inclusive ter um selo de 
certificação da APA a fim de facilitar a sua comercialização, bem como ter na UC uma 
parceira na busca de financiamentos e na própria organização da produção. 

A criação de uma cooperativa dos produtores tem um papel importante nesse contexto a fim 
de capacitar esses agricultores para novas formas de produção, utilização de agroflorestas, 
adubação orgânica, entre outras iniciativas que possam contribuir na geração de renda 
dessas famílias. 

Outra iniciativa importante é a criação de uma cooperativa a fim de reutilizar os resíduos das 
confecções para o artesanato evitando o descarte inadequado feito diretamente nas lixeiras, 
onde se perde o valor econômico dos resíduos além de gerar impactos ambientais. 

O grande potencial da região para o turismo rural, ecológico e de lazer deve ser explorado 
de forma sustentável, visto que se forem mantidas as atividades impactantes desta 
atividade. O próprio potencial da região poderá ser colocado em risco. Não são raros os 
casos brasileiros onde o turismo predatório trouxe sérios impactos sociais e ambientais para 
as comunidades locais. Os investimentos nesse setor passam pela melhora da infraestrutura 
e da acessibilidade à região, bem como pelos incentivos do poder público em capacitar e 
qualificar a mão-de-obra local para trabalhar nessas atividades. 

Existem além dessas potencialidades vários projetos que já têm desenvolvido ações 
voltadas para o desenvolvimento sustentável da região. 

Podem ser destacados os seguintes projetos desenvolvidos na APA: 

 Instituto Casa do Pau-Brasil: atua em duas vertentes, educação socioambiental e 
restauração e replantio de mudas de árvores nativas em áreas degradadas. 

 Meliponicultura: trabalha com a produção de mel a partir de abelhas sem ferrão. 
Também trabalha com educação ambiental nas escolas e com o turismo científico. 

 Permacultura: trabalha com agrofloresta no sítio ABAETETUBA. Também possui 
trabalhos com a bioconstrução e o tratamento de efluentes realizado de forma 
alternativa. 

 Cumpadre Feijão: trabalha com a produção e comercialização de licores artesanais. 
Também conta com rotas de caminhadas ecológicas. 

 Luzimara Mendes: artesã que trabalha com fibras naturais. 

 Oficina das Ervas: produção de artesanato a partir da fibra de taboa. Também trabalha 
com ervas medicinais. 

 Oficina das Folhas: trabalha com artesanato a partir de resíduos vegetais, em especial 
pelo caule do fruto da Jussara. 

 Sítio Perto do Céu: trabalha com reflorestamento e está sendo estruturada para trabalhar 
com agroflorestas, lazer e turismo ecológico. 
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3.5.12 Potencial de apoio à Unidade de Conservação 

A região de Lumiar e São Pedro da Serra não possui uma infraestrutura significativa de 
atendimento à população local e aos turistas e veranistas. Esse fato se deve a um 
isolamento histórico desses distritos com a sede de Nova Friburgo por dificuldades de 
acessibilidade e transporte. 

Não existe uma unidade de pronto atendimento e o programa Estratégia de Saúde da 
Família na região é limitado e possui várias dificuldades, deixando a população sem um 
atendimento satisfatório. 

Também a rede de serviços apresenta poucas opções. A rede bancária conta apenas com 
uma agência do Banco Bradesco e uma casa lotérica ambas localizadas em Lumiar e 
apenas um posto de combustível também localizado na sede do 5º distrito. Já o comércio 
local e a construção civil apresentam uma variedade maior, consequente do crescimento da 
região nos últimos anos. 

A segurança pública também é deficitária, pois a região conta com apenas uma DPO 
localizada em Lumiar que deve atender a todas as comunidades da região. Existe também a 
falta de uma patrulha rodoviária, visto o aumento do fluxo de carros com a pavimentação da 
RJ-142 no seu trecho de Lumiar a Casimiro de Abreu. 

Existem outras instituições importantes presentes na área da APA como a empresa de 
fornecimento de energia elétrica (Energisa), a empresa de transporte (FAOL), a 
concessionária de águas e esgostos (Águas de Nova Friburgo), além das empresas de 
comunicação (Oi, Vivo, Tim, Claro, Rádio Friburgo) que podem auxiliar a Unidade de 
Conservação, incentivando a divulgação das ações desenvolvida pela UC. 

Dentre as ações de caráter socioambiental desenvolvidas na região pode-se destacar o 
papel da ONG Educari que sempre realiza alguns projetos ambientais. A Concessionária 
Águas de Nova Friburgo também desenvolveu o projeto “Planeta Água” nas escolas da 
região, que destacou a importância de se preservar os recursos hídricos. 

As escolas também sempre desenvolvem projetos ambientais, em especial em datas 
comemorativas como a semana do meio ambiente, dia da água, dia da árvore. Esses 
projetos sempre buscam desenvolver nas crianças as ideias da sustentabilidade ambiental e 
levar esses valores para a comunidade escolar. 

O  

QUADRO 3.14 apresenta os potenciais parceiros que podem ser envolvidos na gestão da 
APA. Para isso é essencial que se busque formalizar parcerias, em especial para a 
execução das atividades programadas nos Planos Setoriais deste Plano de Manejo. 

 

QUADRO 3.14 Potenciais parceiros para a gestão da APA de Macaé de Cima. 

Órgão, Instituição, organização ou associação Área de atuação 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo Poder Público 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu Poder Público 

Parque Estadual dos Três Picos Poder Público 

Mosaico Central Fluminense Poder Público 

Comitê de Bacia do Rio Macaé e das Ostras Interinstitucional 

Secretaria Municipal de Educação – Conjunto 4 Poder Público 

C. E. José Martins da Costa Sociedade Civil 
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Órgão, Instituição, organização ou associação Área de atuação 

C. E. Carlos Maria Marchon Sociedade Civil 

ACIANF Sociedade Civil 

EBMA Poder Público 

Águas de Nova Friburgo Setor Privado 

Ação Rural da Paróquia de São Sebastião de Lumiar Sociedade Civil 

Associações de Produtores Sociedade Civil 

Associações de Moradores Sociedade Civil 

Agenda 21 Sociedade Civil 

EMATER Poder Público 

EMBRAPA Poder Público 

UFRJ Sociedade Civil 

UFRRJ Sociedade Civil 

UERJ Sociedade Civil 

UFF Sociedade Civil 

IFF Sociedade Civil 

ICMBio Poder Público 

Defesa Civil Poder Público 

SENAR Sociedade Civil 

COM-AMOR Sociedade Civil 

Energisa Setor Privado 

SEBRAE Setor Privado 

IPHAN Poder Público 

FIRJAN Setor Privado 

ONGs Sociedade Civil 

 

3.6 Aspectos Institucionais da Unidade 

3.6.1 Pessoal 

A APA possui atualmente seis funcionários, sendo um no cargo de chefe da Unidade e 
outros cinco guardas-parque. Esses recursos humanos ainda não são suficientes se 
considerarmos o tamanho da UC e todas as atividades que devem ser desenvolvidas, como 
administração, fiscalização, capacitação e educação ambiental, entre outras. É fundamental 
assim, a contratação de ao menos dois analistas ambientais que poderiam ser envolvidos 
nas atividades de administração e fiscalização, as duas áreas com maior demanda de 
pessoal.  

O perfil do atual Chefe da APA encontra-se na TABELA 3.40. 

 

TABELA 3.40 Perfil do Chefe da APA de Macaé de Cima 

Nome Instituição 
Vínculo 

Idade Escolaridade Cargo Função 
GO CC TE PA VO 

Victor A. Niklitschek 
Urzua 

INEA 0 4 0 0 0 41 

Superior - bacharelado em 
Geografia; 

Pós-graqduação: Planejamento 
Urbano e Regional 

Chefe de UC 
Chefe da 

APA 

LEGENDA:  GO= Servidor do Estado  /  CC= Cargo comissionado  /  TE= Terceirizado  /  PA= Parceria  /  VO= Voluntário 
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A Chefia da Unidade é exercida por um geógrafo com mestrado em Planejamento Urbano e 
Regional e cursos de Direito Ambiental, Geoprocessamento e Sistemas de Gestão 
Ambiental, entre outros.  

Os demais funcionários da APA possuem a função de guarda-parques com lotação no 
Parque Estadual dos Três Picos e estão cedidos para a APA de Macaé de Cima. O 
QUADRO 3.15 apresenta os recursos humanos da APA. 

 

QUADRO 3.15 Quadro de Funcionários da APA. 

Nome Idade Matrícula Escolaridade Função 

Victor A. Niklitschek 
Urzua 

56 
Cargo 

Comissionado 
Geógrafo, mestre em Planejamento Urbano e Regiuonal Chefe da APA 

Paulo Abrão Neto 21 0391093-2 Ensino Médio Guarda Parque 

Leon Carlo Stulpen 
Veiga 

26 0391092-4 Cursando Técnico em Homeopatia Guarda Parque 

Felipe Carestiato 
Cariello 

23 0390993-4 
Tecnológo em Gestão Ambiental / Pós-Graduado (MBA) em 

Gestão de Q.S.M.S. e Sustentabilidade / Cursando 
Licenciatura em Ciências Biológicas 

Guarda Parque 

Fernando do 
Nascimento Dias 

22 0391059-3 Cursando Enganheria Ambiental Guarda Parque 

José Fábio Santana 
de Almeida 

32 0390971-0 Técnico em Mecânica Industrial Guarda Parque 

Adauberto Pizzo 
Carvalho 

47 4170001-4 Ensino Médio 
Bombeiro Guarda 

Parque 

 

 

3.6.2 Infraestrutura, Equipamentos e Serviços 

A Sede da APA foi adquirida em 2011, localizada em Lumiar. Os equipamentos e mobiliário 
foram adquiridos nos últimos anos. Os equipamentos e materiais permanentes disponíveis 
na APA, assim como os bens móveis, estão apresentados no QUADRO 3.16 e no QUADRO 
3.17.
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QUADRO 3.16 Bens móveis, equipamentos e material permanente disponíveis na APA de Macaé de Cima 

Bens Patrimoniados e Vistoriados 

B.P. Atual Onde Está (?) Nomeclatura Estado Data Ultima Vistoria Vistoriante Matrícula 

3207 Almoxarifado Mesa NP B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

6598 Recepção Impressora HP (Laserjet 1320tn) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

6836 Sala Técnica Swite (Planet FSD 1603) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7012 Sala CBH Estante de Madeira  B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7021 Sala Técnica Cadeira Barço Fixa B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7055 Recepção Mesa B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7064 Sala Técnica Mesa NP B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7154 Administração Cadeira Fixa com Braço B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7537 Administração Armário Aço com Gavetas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

7552 Sala Técnica Mesa B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

11092 Sala Técnica  Camera Nikon Coolpix L810   28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

11596 Alojamento TV 20 Polegadas  B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12002 Sala Reunião Cadeira Fixa  B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12003 Sala Técnica Cadeira  Fixa B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12086 Sala CBH Cadeira Bras. Giratória B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12091 Recepção Cadeira Giratória B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12092 Administração Cadeira Braço Giratória B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12098 Administração Mesa (c/ 2 patrimonios) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12099 Administração Mesa (c/ 2 patrimonios) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12100 Sala Reunião Mesa Reunião B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

12539 PETP Moto DT 180 Placa LLM 0264 Yamaha  28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

17396 Sala Reunião Quadro Cortiça B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

17697 Recepção Estabilizador B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

18841 APAMC Carro L200 Picape Placa KVQ 5769  28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

19099 Sala Técnica NoBreak B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

19100 Sala Técnica NoBreak B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

Continua 
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continuação 

Bens Patrimoniados e Vistoriados 

B.P. Atual Onde Está (?) Nomeclatura Estado Data Ultima Vistoria Vistoriante Matrícula 

20202 Recepção Telefone sem Fio B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20204 Recepção Aparelho DVD B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20205 Recepção TV 42 Polegadas Led B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20206 Administração LapTop HP Azul B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20207 Recepção NoBreak (APC Back Ups ES 600) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20208 Dispensa Cafeteira Eletrolux B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20212 Sala Reunião Caixa Amplificadora B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20213 Alojamento Alarme B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20214 Alojamento Aparelho Parabólica B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20215 Alojamento Beliche B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20216 Alojamento Beliche B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20217 Sala Reunião Monitor  B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20218 Sala Reunião Projetor Epson X10 B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20219 Recepção Impressora HP (Deskjet 1000) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20990 Sala Técnica Impressora   HP (Foto Smart) B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20991 Alojamento Guarda-Roupas Aço com 4 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20992 Sala Reunião Armário Madeira 2 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20993 Sala Reunião Armário Madeira 2 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20994 Sala Técnica Armário Madeira 2 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20995 Sala Técnica Armário Madeira 2 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20996 Almoxarifado Estante Aço 6 Prateleiras  28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20997 Administração Armário Madeira 2 Portas B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 

20998 Almoxarifado Estante 6 Prateleiras B 28/11/2012 Álvaro Silva  27/1117 
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QUADRO 3.17 Outros bens patrimoniados, não patrimoniados e que o patrimônio não se aplica 

B.P. Atual Onde Está (?) Nomeclatura Quantidade Nota Fiscal (?) Patrimoniado (?)   

790 Sala Reunião Roteador (workgroup hub/8) 1  Sim   

4452 Viatura Inclinômetro 1 Cautela Sim   

4454 Sala Reunião GPS GARMIM MAP 60 CS 1 Cautela Sim   

7547 Administração Mesa Madeira (c/ 2 patrimonios) 1  Sim   

7551 Administração Mesa Madeira (c/ 2 patrimonios) 1  Sim   

11041 Sala Reunião Fax e Telefone (Brother) 1  Sim   

17368 Cozinha Caixa para Chaves - Porta Chaves 1  Sim   

18362 Sala Técnica GPS Eletrônico GARMIM DAKOTA TM 20 1 Termo de Responsabilidade Sim   

19869 Sala CBH Impressora HP Officejet Pro8600 1  Sim   

20203 Cozinha Armário 3 Portas Branco  ITATIAIA 1  Sim   

20209 Cozinha Fogão 4 Bocas Supreme Dako 1  Sim   

20210 Cozinha Microndas 220v Eletrolux 1  Sim   

20211 Cozinha Geladeira 220V DAKO 1  Sim   

20218 Sala Reunião Projetor Epson X10 1  Sim   

20513 Alojamento Beliche Aço 1  Sim   

183264 Viatura Inclinômetro 1     

 Almoxarifado Abafador 8     

 Almoxarifado Armário de Aço (com 4 lugares) 1 Termo de Recebimento  Não   

 Alojamento Armário de Aço (com 4 lugares) 1 Termo de Recebimento  Não   

 Sala Técnica Cadeira Fixa 1 Não Não CEDAE 225423 

  Recpção/Almox. Cadeira Fixa (preta) 40  Não   

 APAMC Carro Frontier 1 Não    

 Almoxarifado Cavadeira de Mão 1     

 Alojamento Criado Mudo/Mesa cabeceira  1 Não Não CEDAE 1252867 

 Recepção Criado Mudo/Mesa cabeceira  1 Não Não CEDAE 1252530 

 Almoxarifado Enxada 1     

Continua 
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continuação 

B.P. Atual Onde Está (?) Nomeclatura Quantidade Nota Fiscal (?) Patrimoniado (?)   

 Almoxarifado Enxada de Mão 1     

 Almoxarifado Escada 1 Não Não   

 Recepção ? Estante Ex NOG. ALFA 1  Sim    

 Recepção ? Estante Stand W Pand 1  Sim    

 Almoxarifado Foice 1     

 Sede Lixeira 71 Pedal 077b Giotto 5  Sim    

 Auditório Lixeira Verde Grande 2     

 Almoxarifado Mac Laud 4     

 Recepção/Cozinha Mesa Quadrada KCA 4  Sim Não   

 Administração Mesinha cabeceira (Madeira) 1 Não Não CEDAE 309091 

 Sala Técnica Micro SD Kingston 8 gb c/ Adaptador 1 Termo de Recebimento     

 Almoxarifado Mochila Bomba Costal 4     

 Sala Reunião Monitor Sem BP 1 Termo de Recebimento     

 Sala Técnica Mouse Opt/USB Leadership 2  Sim    

 Sede Mural Cortiça  2     

  NoBreak 700va Force Line 1  Sim    

 Banheiro Papeleira 2     

  PC I3 4GB 500GB + Tecl. + Mouse + Tela 21  1  Sim    

  Poltrona Bert KCO 6  Sim    

 Sala Técnica Poltrona Verde 3 Não Não CEDAE 225424 

 Cozinha Purificador de Água Refrigerado 1 Não Não   

 Sede Quadro Branco 8     

  Reator ELE 2x40w BIV 2344 - Intral 8 Sim    

 Almoxarifado Roçadeira 1 Não ?   

  Roupeiro DRV IGOE 1  Sim    

 Administração Telefone Pleno Intelbras 1  Sim Não   

  Colchões Diversos 4 Sim Não se Aplica   

  Colchão 2  Sim Não se Aplica   

Continua 
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continuação 

B.P. Atual Onde Está (?) Nomeclatura Quantidade Nota Fiscal (?) Patrimoniado (?)   

  Colchão Espuma Presence Solteira 1  Sim Não se Aplica   

  Colchão Espuma Presence Solteira 3 Sim Não se Aplica   

  Finca P7 40  Sim Não se Aplica   

  Arco Serra 12 TRAMONTINA 1  Sim Não se Aplica   

  Calha 2x20w - Tecnolight 2 Sim Não se Aplica   

  Calha 2x32 sobrepor Alum. Aleta 8 Sim Não se Aplica   

  Cx. Ativa Car 2500A 1  Sim Não se Aplica   

  Ducha SS Ballerina Corona 2  Sim Não se Aplica   

  Kit Alic Univ 8+ Chave Fenda TRAMONTINA 1  Sim Não se Aplica   

  Kit Chave de Fenda 6 Pc TRAMONTINA 1  Sim Não se Aplica   

  Lampada Fluor 40w- Lamp 18 Sim Não se Aplica   

  Lampada Refletora R63 Mini 220v 40w - Lamp 16 Sim Não se Aplica   

  Luminária 455 PAR 20 Sobrepor - JAGUARA 16 Sim Não se Aplica   

  Luminária Sobrepor 2xE27 3020 - ITAMONTE 1 Sim Não se Aplica   

  Luminária Sobrepor 3010 BC Fosco - ITAMONTE 3 Sim Não se Aplica   

  Martelo Unha 1  Sim Não se Aplica   

  Tartaruga 1001 BC - PETROPOLITANA 2 Sim    

  Troféus em MDF 40 Sim    

  Suporte Fixo 1  Sim    

  Plafon 15 - FERMATE 4 Sim    

 Cozinha Cj 8 Cop Lg 310 ml 3  Sim Não   

 Cozinha Conj. 6 Xicaras de Café 2  Sim Não   

 Cozinha Conj. de Panelas 5 Pc Anti Ader. Panex 1  Sim Não   

 Cozinha Conjunto de Talheres Inox TRAMONTINA 2  Sim Não   

 Sede Letreiro em Metal c/ Suporte, moldura  1 Sim Não   

 Sede Placa de Inauguração em Metal (A4) 1 Sim Não   

 Sede Placa em metal tipo totem c/ suporte 1 Sim Não   

  Placas Rodoviária 20 Recibo de Entrega Não   

  Estof. Sem/finca P7 40  Sim    

  Garrafa Térmica Prs 11 Cromada Invicta 3  Sim    
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TABELA 3.41 Veículos disponíveis na APA de Macaé de Cima 

Tipo Qtd 
Estado de 

conservação  
Ano de 

fabricação 
Km atual 

Tipo de 
combustível 

Consumo médio 
(Km/l) 

Veículo Nissan 4x4 1 médio 2006 164.105 km diesel 9 km/L 

Veículo Mitsubishi 4x4 1 excelente 2012 146.190 km diesel 10 km/L 

 

As duas viaturas disponíveis para a gestão da UC atendem bem a necessidade cotidiana 
para as ações realizadas pela gestão da unidade. 

A principal via de acesso para a APA de Macaé de Cima é a rodovia estadual RJ-142, que 
faz a ligação entres os municípios de Casimiro de Abreu e Nova Friburgo. Trata-se de uma 
rodovia asfaltada com 61 km de extensão entre Mury (8º distrito de Nova Friburgo) e 
Casimiro de Abreu.  

Essa estrada é a principal ligação do 5º e 7º distritos ao distrito Sede. O trecho Mury-Lumiar 
(cerca de 24 km) foi o primeiro a ser pavimentado na década de 1970 e favoreceu 
intensamente a expansão do turismo na região, além de facilitar a escoação da produção 
agrícola local. Pelas condições precárias que se encontrava o trecho foi repavimentado  e 
posteriormente teve o asfaltamento ampliado no trecho Lumiar-Casimiro de Abreu, 
pavimentando integralmente toda a sua extensão. 

O fluxo de veículos é intensificado durante o verão, quando turistas e veranistas frequentam 
amplamente a região da APA, além do intenso fluxo de moradores da região serrana que 
vão passar as férias nas praias da região dos Lagos e utilizam a rodovia. A rodovia RJ-142 
recebeu a denominação de Estrada Pio Francisco de Azevedo, embora seja popularmente 
conhecida como Estrada Serramar. No trecho entre a cidade de Casimiro de Abreu até a 
divisa do município de Nova Friburgo essa rodovia é chamada de Ecoestrada Serra-Mar. A 
FIGURA 3.20 apresenta o Mapa de Circulação Interna, onde se pode observar a localização 
da rodovia RJ-142 e demais acessos. 

Dentro da APA existem diversas estradas e caminhos que levam às localidades, sítios e 
agrovilas. Estas vias são todas não pavimentadas, a exceção das rodovias municipais que 
ligam Lumiar a São Pedro da Serra e a Boa Esperança. A APA também conta com diversas 
trilhas que dão acesso a locais mais distantes e de difícil acesso onde o tráfego de 
automóveis é dificultado pela falta de manutenção dessas vias. Todas essas vias não tem 
nome definido ou consolidado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.20 Mapa Temático de Circulação Interna 
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3.6.3 Sistema de comunicação 

A comunicação é um dos principais problemas que envolve a Unidade de Conservação. A 
rede de telefonia fixa é a mais difundida na região e atende a diversas localidades da região. 
Já a rede de telefonia móvel possui uma área de cobertura pequena, representada por 
Lumiar e pelas comunidades mais próximas como Boa Esperança, São Pedro e Pedra 
Riscada. A Vila de Lumiar é atendida pelas quatro principais operadoras de telefonia celular: 
Vivo, Claro, Oi e Tim. Nas comunidades mais distantes não há sinal de telefonia móvel, 
sendo possível apenas em alguns casos com auxílio de antena externa. 

O acesso a Internet também é limitado na região. A Internet a Cabo atende apenas a Lumiar 
e as localidades mais próximas. Nas comunidades mais distantes o acesso à Internet só 
pode ser feito através de conexão discada ou por 3G de telefonia móvel com auxílio de 
antena externa e/ou amplificador de sinal. 

A UC não possui sistema próprio de comunicação interna. A comunicação com a APA pode 
ser realizada através de telefonia fixa ou móvel (operadora Tim) ou ainda através de e-mail. 

Existe ainda uma grande dificuldade de comunicação interna que afeta a relação da APA 
com o Conselho Consultivo e com a População Local, sendo comum haver queixas  dos 
moradores sobre a falta de acesso a informação/comunicação da ações de gestão da APA 
de Macaé de Cima. 

 

3.6.4 Sistema de Sinalização 

O primeiro sistema de sinalização da APA foi realizado pela gestão da FEEMA em 2005. 
Pelos problemas de gestão e pela falta de informação e de integração com a população 
local algumas placas foram pichadas e/ou depredadas. Essas placas foram retiradas pela 
nova gestão em 2007, bem como àquelas que relacionadas a denúncias de crimes 
ambientais e proibições, consideradas ofensivas para o bom relacionamento entre a 
administração da UC e a população local. Estas placas foram armazenadas em depósito do 
PETP. 

Recentemente foram adquiridas novas placas para a Unidade de Conservação que 
atualmente conta com 20 placas localizadas ao longo das rodovias e acessos e duas 
localizadas na Sede da APA. A situação atual da sinalização, na APA, encontra-se resumida 
na TABELA 3.42. 

 

 

TABELA 3.42 Sinalização da APA de Macaé de Cima 

Tipo Quantidade Localização  Texto 

Boas-Vindas 02 RJ-142 “Bem-Vindo, você faz parte desse ambiente” 

Localização 02 Sede Informações da UC 

Informativas 18 RJ-142 

04 placas “Provocar queimada é crime” 

04 placas “Antes de construir, procure orientação 
da APA” 

08 placas “Reduza a velocidade, travessia de 
animais silvestres” 

02 placas “Lixo é na lixeira” 
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3.6.5 Acervos culturais e científicos 

A APA de Macaé de Cima conta com artigos e outras publicações, mas, não possui um 
acervo cultural e científico catalogado e indexado. Em 2010 foram instituídas cinco Câmaras 
Temáticas pelo Conselho Consultivo dentre estas, uma Câmara Temática de Levantamento 
e Organização de Dados, porém não existem materiais relacionados a acervos culturais e 
científicos catalogados. 

A formação desse acervo cultural e científico é essencial para a realização de pesquisas e 
monitoramento ambiental na área da APA de Macaé de Cima. 

 

3.6.6 Recursos financeiros 

A APA possui como recurso financeiro um cartão vinculado para despesas mensais pela sua 
área de sobreposição com o Parque Estadual dos Três Picos. 

 

3.6.7 Conselho Consultivo da APA de Macaé de Cima 

A APA de Macaé de Cima teve o seu primeiro Conselho Consultivo instituído pelo decreto 
Estadual n.º 38.234 de 14 de setembro de 2005. De acordo com o decreto estadual n.º 
38.234 que criou o Conselho da APA, em seu artigo 3.º: 

O Conselho Consultivo da APA de Macaé de Cima será integrado por um 
representante de cada um dos seguintes órgãos ou instituições: 

I - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente — FEEMA; 

II - Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF; 

III - Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 

IV - Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente; 

V - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro — TURISRIO; 

VI - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural — EMATER-RIO; 

VII - Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ. 

§ 1°- Serão, também, convidados a integrar o Conselho Consultivo, um 
representante dos seguintes órgãos ou instituições: 

I - Município de Nova Friburgo; 

II - Município de Casimiro de Abreu; 

III - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo; 

IV - Ordem dos Advogados Brasil — OAB - Subseção Nova Friburgo; 

V - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura/Delegacia de Nova 
Friburgo;  

VI - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis — 
IBAMA; 
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VII - Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

VIII - Associação dos Hoteleiros de Nova Friburgo; 

IX - Associação Comercial e Industrial de São Pedro e Lumiar; 

X - Associação de Pequenos Produtores Rurais e Proprietários do Córrego do 
Macuco e Macaé de Cima; 

XI - Conselho dos Dirigentes das Organizações dos Agricultores Familiares de 
Nova Friburgo — CONRURAL; 

XII - Sociedade dos Amigos de Macaé de Cima; 

XIII - Associação de Moradores e Amigos de Rio Bonito; 

XIV - Associação de Moradores e Produtores de Rio Bonito; 

XV - Associação dos Amigos do Rio Bonito; 

XVI - Associação de Moradores de Lumiar; 

XVII - Ação Rural de Lumiar; 

XVIII - ONG Pensamento Ecológico; 

XIX - Centro de Estudos e Conservação da Natureza — CECNA; 

XX - Instituto Bioacqua de Promoção de Desenvolvimento. Sustentável e Defesa 
do Meio Ambiente. 

Em 2009 houve a primeira reestruturação do Conselho Consultivo amplamente marcada 
pela participação das associações locais. A composição do novo Conselho Consultivo foi 
homologada pela portaria n.º 35 de 22 de abril de 2009 publicada no Diário Oficial de 14 de 
maio do mesmo ano, composto pelas seguintes instituições: 

O Conselho Consultivo terá a participação de representantes dos seguintes órgãos 
públicos, entidades da sociedade civil e empresas: 

I - Instituto Estadual do Ambiente - INEA - RJ; 

II - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO - 
Escritório Local de Nova Friburgo; 

III - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - Secretaria de Agricultura; 

IV - Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Macaé; 

V - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/Programa de Pós 
Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade - UFRRJ/CPDA; 

VI - Conselho dos Dirigentes das Org. de Agricultores Familiares de Nova 
Friburgo; 

VII - Conselho Rural - CONRURAL; 

VIII - OAB 9ª Subseção (Nova Friburgo) - Seção do Rio de Janeiro; 

IX - Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz - RJ; 

X - Agenda 21 de Nova Friburgo; 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 244 
 

XI - Campus Regional da UERJ - Instituto Politécnico; 

XII - EMBRAPA Agrobiologia - NPTA; 

XIII - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ; 

XIV - Associação de Apoio à E. M. Laper Lyra Fagundes; 

XV - Associação de Apoio à Escola do C. E. José M. da Costa; 

XVI - Associação de Pais e Mestres da E. M. B. Bardy; 

XVII - Associação dos Amigos do Rio Bonito; 

XVIII - Associação de Moradores e Amigos do Rio Bonito; 

XIX - Associação do Comércio e Indústria de São Pedro da Serra - ACISPS; 

XX - Associação dos Moradores de Lumiar e Adjacências; 

XXI - Ação Rural São Sebastião de Lumiar; 

XXII - Associação de Pequenos Produtores Rurais e Proprietários de Macaé de 
Cima e Córrego do Macuco; 

XXIII - Associação dos Agricultores Familiares de Benfica; 

XXIV - Associação Friburguense de Canoagem - África; 

XXV - Associação do Circuito de Ecoturismo e Artes de Lumiar e São Pedro da 
Serra; 

XXVI - Centro de Estudos e Conservação da Natureza - CECNA; 

XXVII - Instituto BioAcqua de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e 
Defesa do Meio Ambiente; 

XXVIII - Associação Teias da Serra; 

XXIX - Centro Eclético da Fluente Luz Universal Mário Rogério da Rocha- 
CEFLUMAR; 

XXX - Instituto Rio Bonito de Lumiar; 

XXXI - Sociedade Musical Euterpe Lumiarense; 

XXXII - Associação Macaé de Cima; 

XXXIII - Associação de Pequenos Proprietários e Amigos de Santa Luzia e 
Adjacências - AMALUZ; 

XXXIV - Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra; 

XXXV - Oficina Escola As Mãos de Luz; 

XXXVI - Associação de Moradores, Produtores, Agricultores Familiares e Amigos 
de Galdinópolis - AMPAFA; 

XXXVII - Associação de Moradores de Ribeirão das Voltas; 

XXXVIII - Associação de Moradores de Boa Esperança - AMOBES; 

XXXIX - União Famílias da Terra; 
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XL- Associação dos Moradores Santiago; 

XLI - Associação dos Moradores Toca da Onça; 

XLII - ONG Educari. 

Em 2012 o Conselho Consultivo passou por uma nova reformulação prevista em seu 
Regimento Interno. Foi estabelecido pela portaria n.º 25 de 28 de maio de 2012, publicada 
no Diário Oficial de 11 de junho do mesmo ano que no seu art. 2.º indica a participação das 
seguintes instituições: 

I - Assessoria e Serviços a Projetos de Agricultura Alternativa (ASPTA); 

II - Associação de Agricultores Familiares de São Pedro da Serra (AFASPS); 

III - Associação de Apoio a Escola Estadual José Martins da Costa 
(AAEJMC); 

IV - Associação de Apoio a Escola Municipal Laper Lyra Fagundes; 

V - Associação Friburguense de Canoagem (AFRICA); 

VI - Agenda 21 – Nova Friburgo; 

VII - Associação de Indústria e Comércio de São Pedro da Serra; 

VIII - Associação dos Amigos do Rio Bonito (AARB); 

IX - Associação Cultural Cineclube Lumiar; 

X - Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra (AMASPS); 

XI - Associação de Pequenos Produtores Rurais e Proprietários de Macaé de 
Cima e Córrego do Macuco; 

XII - Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal; 

XIII - Circuito de Ecoturismo e Artes de Lumiar e São Pedro da Serra; 

XIV - Cooperativa de Consultoria, Projeto e Serviços em Desenvolvimento 
Sustentável (CEDRO); 

XV - Colégio Estadual Carlos Maria Marchon; 

XVI - EDUCARI - Kid´s New Education; 

XVII - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 
Janeiro (EMATER-RJ); 

XVIII - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Centro Nacional de 
Pesquisa de Agroecologia (EMBRAPA); 

XIX - Instituto BIOACQUA de Promoção de Desenvolvimento Sustentável e 
Defesa do Meio Ambiente; 

XX - Instituto Casa Pau Brasil; 

XXI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; 

XXII - Instituto de Imagem e Cidadania Rio de Janeiro; 

XXIII - Instituto Pindorama – Preservação Ambiental e Educação Ecológica e 
Vediça; 
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XXIV - Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 9ª Subseção; 

XXV - Instituto Estadual do Ambiente (INEA); 

XXVI - Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu – Secretaria do Meio 
Ambiente; 

XXVII - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo – Secretaria do Meio Ambiente; 

XXVIII - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Instituto Politécnico 
Campus Regional; 

XXIX - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

XXX - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

O Conselho da APA de Macaé de Cima é uma organização consultiva integrante da 
estrutura da APA, em conformidade com a Lei n.º 9.985/2000 e tem por finalidade contribuir 
para a efetiva implantação e cumprimento dos objetivos de criação da UC. As suas 
atribuições, componentes e forma de participação, organização, presidência e o seu 
funcionamento de um modo geral estão definidos no Regimento Interno do Conselho 
Consultivo da APA. Este órgão tem funcionado regularmente com reuniões ordinárias 
trimestrais previstas em seu Regimento Interno. 

Um passo importante para o auxílio do Conselho Consultivo a gestão da APA foi a criação 
das Câmaras Temáticas que devem  discutir variados assuntos de interesse da APA e da 
região do entorno auxiliando a administração da UC e contribuindo para a democratização 
da gestão da APA. Atualmente a APA de Macaé de Cima conta com cinco CTs enumeradas 
a seguir: educação ambiental, agricultura, levantamento e organização de dados, geração 
de emprego e renda e desenvolvimento sustentável e acompanhamento da elaboração do 
Plano de Manejo. 

 

3.6.8 Cooperação Institucional 

No QUADRO 3.18, foram incluídas as principais parcerias existentes com a APA. No 
entanto, existem outras parcerias estabelecidas com instituições que estão em fase de 
formalização e/ou que necessitam ser formalizadas. 

 

QUADRO 3.18 Principais parceiros da APA 

Órgão, Instituição, organização ou associação Área de atuação Atividades realizadas em parceria 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo Poder Público Acordo de cooperação técnica verbal 

Parque Estadual dos Três Picos Poder Público 
Apoio na fiscalização, combate a incêndios florestais 
e notificações preventivas a incêndios florestais. 

Mosaico Central Fluminense Poder Público 
Apoio na fiscalização, e notificações preventivas a 
incêndios florestais. 

Comitê de Bacia do Rio Macaé e das Ostras Interinstitucional Apoio a elaboração e construção do Plano de Bacia 

Secretaria Municipal de Educação – Conjunto 4 Poder Público 
Educação Ambiental, plantio de mudas, elaboraçãi de 
projeto escola sustentável 

 

A APA possui poucos parceiros formalizados, sendo a maioria das parcerias informais. 
Possui ação conjunta com o Parque Estadual dos Três Picos (PETP), o qual tem assento no 
Conselho Consultivo e pertence ao Mosaico Central Fluminense. 
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Vale destacar que eventualmente ocorre atuação da Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) 
na área da APA, auxiliando em ações de fiscalização bem como da ação do Corpo de 
Bombeiros para auxiliar em ações de combate aos incêndios florestais. 

 

3.7 Declaração de Significância 

Informações para o planejamento da APA 

A APA de Macaé de Cima é uma Unidade de Conservação estratégica para a conservação 
da biodiversidade e para a proteção de um importantíssimo fragmento remanescente do 
bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas brasileiros mais ameaçados, 
fazendo parte dos 34 hotspots de biodiversidade. Este bioma apresenta uma grande 
variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com 
estrutura e composições florísticas bastante diferenciadas, que acompanham as 
características climáticas da região onde ocorrem.  

A vegetação na região pertence à categoria de Floresta Ombrófila Densa, rica em 
diversidade biológica vegetal, sendo encontrada grande quantidade de espécies endêmicas. 
Entre as espécies encontradas, 27 são endêmicas do Estado do Rio de Janeiro e 38 são 
endêmicas especificamente da APA. A APA também é rica em espécies de importância 
econômica, sendo encontradas 38, entre as quais 4 são ameaçadas de extinção. Nestas, 
encontram-se espécies de uso reconhecido para a construção civil, medicina, cosméticos, 
alimentação, tecnologia e combustíveis. Como exemplo pode-se citar a Casearia sylvestris, 
conhecida como Guaçatonga, com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias e a Ocotea 
pretiosa conhecida como Sassafrás, cujo chá é bastante difundido para dores reumáticas e 
artríticas.  

Apesar da grande riqueza de espécies endêmicas e de importância econômica, as espécies 
raras são as que apresentam maior expressão. Na APA são encontradas 93 espécies 
vegetais raras, fator que vem a corroborar a importância da conservação da área composta 
para a APA.  

Outro fator preponderante é a grande quantidade de espécies vegetais ameaçadas de 
extinção, sendo encontradas 74 entre as quais 6 são endêmicas, são elas: Beilschmiedia 
emarginata var. alto-macaensis, Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm, Coussarea speciosa, 
Eugenia curvatopeciolata, Justicia nervata, Marlierea Martinelli. 

Quanto à fauna, registraram-se 20 espécies de peixes, 77 de répteis e anfíbios, 525 de aves 
e 104 de mamíferos. 

Essa região inclui 2 das 5 espécies endêmicas do Estado também ameaçadas de extinção 
(Tijuca condita e Myrmtherula fluminensis), além de 144 espécies endêmicas de Mata 
Atlântica e ameaçadas. Merecem destaque 2 espécies de peixe: o cascudo Pareiorhaphis 
garbei, que está na lista dos ameaçados de extinção do MMA de 2004 e a piabanha, Brycon 
insignis, que figurava como espécie de importância econômica da região e que já não é vista 
pela população local a mais de uma década. Para as aves, a Região Serrana Central, que 
inclui a área da APA de Macaé de Cima, é uma das áreas com maior concentração de 
endemismo, totalizando 146 espécies ameaçadas de extinção. Apesar de não terem sido 
registradas espécies endêmicas de mamíferos para a região, existem 35 espécies 
ameaçadas de extinção. 

Apesar de sua opulência em termos de biodiversidade, cerca de 70% da população 
brasileira vive no território da Mata Atlântica onde as nascentes e mananciais abastecem as 
cidades. Esse é um dos fatores que tem contribuído com os problemas de crise hídrica, 
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associados à escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à 
poluição. Diante deste cenário, a APA de Macaé de Cima pode ser considerada como 
extremamente importante na proteção de uma significativa porção dos ecossistemas que 
compreendem esse bioma dentro do Estado do Rio de Janeiro e da bacia de um dos 
principais cursos de água. Localizada na Serra do Mar, a APA de Macaé de Cima está 
totalmente inserida no bioma Mata Atlântica, englobando áreas essenciais para a 
conservação de espécies da fauna e flora, além de ecossistemas importantes e únicos na 
região sendo considerada, pelo Ministério de Meio Ambiente, uma das áreas com Prioridade 
de Ação e Importância para Biodiversidade - Extremamente Altas (Código Ma756) 
(MMA/SBF, 2007). Além da proteção à flora e à fauna, a Unidade é de extrema importância 
para a conservação dos recursos hídricos, contando com um grande número de nascentes, 
propiciando uma complexa rede de drenagem que compõem a bacia do Rio Macaé e suas 
sub bacias. Essas áreas de mananciais abastecem a cidade de Macaé e parte dos 
municípios da região. 

Os aspectos físicos da APA, pelo que lhe confere seu conjunto serrano, talvez seja um dos 
seus maiores atributos para a conservação. Está relacionado aos seus aspectos 
hidrogeológicos estabelecendo uma importante zona de recarga. Áreas de recarga são os 
pontos de afloramento por onde o aquífero se realimenta com as águas da chuva e a 
profundidade dos lençóis freáticos diminui. Por isso são os pontos frágeis do aquífero. Os 
processos geológicos e geomorfológicos formam a grande malha de drenagem, rica em rios 
caudalosos, corredeiras e nascentes límpidas. Esta característica do relevo representa uma 
configuração extremamente diferenciada onde processos do meio físico que remontam a 
tempos longínquos em escala de centenas de milhões de anos, formando cenários de 
beleza ímpar, com cachoeiras, panoramas, picos, costões, etc. A APA de Macaé de Cima 
está localizada numa região formada pelas escarpas serranas da Serra de Macaé que 
apresentam desnivelamentos extremamente elevados, com vertentes rochosas muito 
íngremes, podendo apresentar altitude superior a 1.500m.  

Quanto aos recursos paisagísticos, a diversidade de ambientes, associada aos aspectos 
geológicos, onde as serras e escarpas cobertas por densa vegetação, e os picos e 
cachoeiras compõem um cenário de rara beleza através de paisagens únicas. Essas 
características fazem da APA de Macaé de Cima um local atrativo para a visitação pública e 
representa uma oportunidade de lazer para a comunidade do entorno. Para o turismo e 
ecoturismo a APA é igualmente importante, pois proporciona locais perfeitos para a prática 
de esportes radicais e de aventura aliados a pousadas tranquilas, bons restaurantes, com 
uma gastronomia diferenciada. 

A APA de Macaé de Cima representa ainda um importante laboratório de pesquisa para as 
várias instituições acadêmicas e científicas do Estado do Rio de Janeiro, por possuir um 
acervo natural de fatores físicos, bióticos e humanos. 

A APA de Macaé de Cima possui uma grande riqueza histórica, resultante dos 200 anos de 
colonização européia. A diversidade cultural também é de suma importância oriunda das 
influências portuguesas, suíço-germanicas, africanas e indígenas e que está expressa não 
só em seus habitantes nativos quanto em suas construções que marcaram a colonização da 
região e que podem pleitear futuros tombamentos pelo IPHAN como patrimônio histórico.  

Algumas dessas construções se destacam na área da APA como a Capela de São Pedro, 
igreja mais antiga do município de Nova Friburgo, a igreja velha ou “igreja-mãe” de Lumiar e 
o Casarão de Lumiar.  

A cultura local é muito característica e se mantém expressa nas suas manifestações 
populares como música, na dança, no folclore, nas atividades produtivas desenvolvidas, nas 
relações pessoais, demonstrando múltiplos saberes tais como permacultura, agroecologia e 
engenharia rústica. Na área da APA são realizadas inúmeras feiras, exposições e festas 
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com as mais diversas finalidades o que confere uma característica tradicional extremamente 
peculiar. 

O arranjo produtivo local, que mostra aptidões múltiplas e que precisa ser fortalecido de 
forma inteligente para garantir a identidade cultural e a sustentabilidade, melhorando a 
qualidade de vida, gerando renda e fortalecendo o vínculo da comunidade com o campo e a 
floresta. Não permitindo o êxodo ou a destruição das raízes culturais. 

O maior desafio da gestão da APA de Macaé de Cima é vencer a barreira entre a população 
e o poder público na época de sua criação e encontrar formas de manter as áreas que os 
colonos conservaram ao longo dos anos, além da beleza e a cultura como patrimônio, tendo 
a comunidade como parceira. Fomentando práticas sustentáveis, apresentando alternativas 
tecnológicas, ordenando o turismo, implementando ações de resgate e preservação da 
cultura local, fomentando a arte e a criação, a geração de renda, fortalecendo a identidade e 
a comunidade, apoiando iniciativas que efetivamente viabilizem a sustentabilidade da área. 
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QUADRO 3A1 Unidades Taxonômicas Operacionais (UTO) de insetos aquáticos da 
bacia do rio Macaé, segundo Baptista et al. (1998; 2001) 

PLECOPTERA 

Kempnyia sp. 1 

Kempnyia sp. 2  

Kempnyia sp. 3 

Kempnyia sp. 4 

Kempnyia sp. 5 

Kempnyia sp. 6 

Kempnyia sp. 7 

Kempnyia sp. 8 

Kempnyia sp. 9 

Kempnyia sp. 10 

Anacroneuria 

Macrogynoplax 

Tupiperia 

Griopterix 

 

EPHEMEROPTERA 

Cloeodes 

Farrodes 

Tricoryttodes 

Leptohyphes sp. 1 

Leptohyphes sp. 2 

Leptohyphes pereirae 

Massartela brieni 

Ulmeritus 

Microculis froehlichi 

Microculis sp. 1 

Hylister plaunanni 

Askola froechlichi 

Pseudocloeon 

Camelobaetidius 

Thraulodes 

Baetis 

Baetodes 

Lachlania boanovae 

Hagenulopsis 

 

TRICHOPTERA 

Marilia 

Helicopsyche sp. 1 

Helicopsyche sp. 2 

Baripenthus 

Chimarra 

Phylloicus 

Triplectides 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 266 
 

Hydropsychidae 

Blepharopus 

Protoptila 

Nectopsyche 

Grummichella 

Smicridae 

Hudsonema 

Polycentropus 

Atopsyche 

 

ODONATA 

Epigomphus sp. 1 

Epigomphus sp. 2 

Brechmorhoga sp. 1 

Brechmorhoga sp. 2 

Progomphus 

Limnetron 

Neocordulia 

Hetaerina 

Gomphoides 

Elasmothemis 

Argia 

 

HEMIPTERA 

Limnocoris 

Notonecta 

Potamocorinae 

Criphocricinae 

Gerridae 

Vellidae 

Helotrephidae 

 

MEGALOPTERA 

Corydalus 

Chloronia 

 

BLATTARIA 

 

LEPIDOPTERA 

Parapoynx 

Acentria 

Petrophila 

 

DIPTERA 

Ceratopogonidae 

Simullidae 

Orthocladinae 
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Chironomini 

Tanytarsini 

Tanypodinae 

Dixidae 

Tipulidae 

Empydidae 

Prycodidae 

Stratyomidae 

Tabanidae 

Canaceidae 

 

COLEOPTERA 

Elminthidae 

Psephenidae 

Dryopidae 

Dytiscidae 

Gyrinidae 

Limnichidae 

Scirtidae 

Hydrophilidae 

Staphylinidae 
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QUADRO 3A2 Diversidade de Artrópodos terrestres da área do Parque Estadual de 
Três Picos segundo o Plano de Manejo do Parque 

ARANEAE 

Família Sparassidae 

Olios sp. 

Família Sphymphtognatidae 

Sphymphtognata sp. 

FamíliaTetragnathidae 

Chrysometa cf. ludibunda 

Chrysometa sp. 

Leucage sp. 

Tetragnatha sp. 

Lasiodora sp. 

Achaearanea sp. 

Achaearanea sp. 

Achaearanea sp. 

Chrysso sp. 

Dipoena cf. ira Levin 

Dipoena cf. pumicata 

Dipoena sp. 

Episinus sp. 

Nesticodes rufipes 

Spintharus sp. 

Steatoda sp. 

Theridion sp 1 

Theridion sp 2 

Thwaitesia cf. affinis 

Família Theridiosomatidae 

Baalzebub sp. 

Chthonos quinquemucronata 

Epilineutes globosus 

Naatlo sp. 

Ogulnius sp. 

Plato sp.n 

Wendilgarda sp.n 

Família Thomisidae 

Stephanops sp. 

Tmarus sp. 

Família Trechaleidae 

Trechalea keyserling 

Família Uloboridae 

Miagrammopes sp. 

Philoponella cf. fasciata 

Uloborus sp. 

Família Gonyleptidae 

Discocyrtulus sp. 

Eusarcus sp. 
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Goniosoma roridum 

Goniosoma sp. 

 

OPILIONES 

Família Sclerosomatidae 

Jussara sp. 

 

PSEUDOSCORPIONES 

Família 

Gênero sp. 

Classe Diplopoda 

 

POLYDESMIDA 

Família Paradoxosomatidae 

Gênero 1 sp. 

Gênero 2 sp. 

 

SPIROSTREPTIDA 

Família Spirostreptidae 

Gênero 1 sp. 

Gênero 2 sp. 

Família Cerambicidae 

Gênero sp. 

Pyrodes sp. 

Família Crysomelidae 

Gênero sp. 

Família Curculionidae 

Gênero 1 sp. 

Gênero 2 sp. 

Gênero 3 sp. 

Família Gyrinidae 

Enhydrus sp. 

Família Lampyridae 

Gênero sp. 

Lampyris noctiluca 

Família Passalidae 

Passalus sp. 

Família Scarabaeidae 

Gênero sp. 

Pelidnota sp. 

Família Staphilinidae 

Gênero sp. 

 

DERMAPTERA 

Família 

Gênero 1 sp. 

Gênero 2 sp. 
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DICTYOPTERA 

Família Blattellidae 

Blatella sp. 

 

HEMIPTERA 

Família Lygaeidae 

Gênero sp. 

Família Pentatomidae 

Acrosternum sp. 

Família Reduviidae 

Empicoris sp. 

Zelurus sp. 

 

HOMOPTERA 

Família Cercopidae 

Sphenorhina sp. 
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QUADRO 3A3 Espécies de Peixes identificadas na região da APA Estadual de Macaé 
de Cima conforme os trabalhos de Brito (2007)1, Almeida (2006)2, Pineschi (1998)3 e Brazil-
Souza et al. (2009)4 

Espécie Nome Vulgar 

Astyanax intermedius1,2  Lambari 

Glanidium melanopterum1  

Hisonotus notatus1  

Leporinus copelandii1  

Microglanis parahybae1  

Neoplecostomus microps1,2  Cascudo 

Pareiorhaphis garbe2 Cascudo 

Parotocinclus maculicauda1 Cascudo 

Schizolecis guntheri1,2 Cascudo 

Phalloceros caudimaculatus1,2 Mariazinha 

Poecilia vivipara1  

Rhamdioglanis transfasciatus1,2, 4  Mineiro 

Rhamdioglanis frenatus3 Mineiro branco 

Rhamdia quelen2,4 Bagre 

Oncorhynchus mykiss2 Truta 

Characidium fasciatum3  Mocinha 

Acentronichthys leptos2 Morei 

Scleromystax barbatus2 Limpa-fundo 

Gymnotus pantherinus2 Sarapó 

Geophagus brasiliensis1,2 Cará 
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QUADRO 3A4 Espécies de répteis e anfíbios da região da APA Estadual de Macaé de 
Cima segundo os trabalhos de Pineschi (1998)1, Caramaschi e Napoli (2004)2 e Plano de 
Manejo do Parque Estadual de Três Picos3 

Espécie Nome Vulgar 

ANURA  

Brachycephalus ephippium¹ sapo-dourado 

Bufo ictericus¹  ³ sapo-cururu 

Bufo crucifer¹  ³ sapo-de-floresta 

Bufo paracnemis¹ Sapo-cururu 

Centronella eurygnata¹,³ Perereca 

Hyla albofrenata¹ Perereca 

Hyla albomarginata¹ Perereca 

Hyla microps¹ Perereca 

Hyla polytaenia¹ Perereca 

Hyla prasina¹ Perereca 

Hyla circundata¹ Perereca 

Hyla faber¹  ³  sapo-martelo 

Hyla geographica¹ Perereca 

Hyla elegans¹ Perereca 

Hyla minuta¹ Perereca 

Hyla pardalis¹,² Perereca 

Fritziana fissilis¹ Perereca 

Phyllomedusa burmeisteri¹ Perereca 

Ololygon catharinae¹ Perereca 

Ololygon fuscovaria¹ perereca-de-banheiro 

Ololygon hayii¹ Perereca 

Ololygon perpusila¹ perereca-de-bromélia 

Ololygon aff rubra¹ Perereca 

Scinax flavoguttatus³ Perereca 

Phyllomedusa burmeisteri¹ Perereca 

Hylodes sp.¹ rã-de-pedra 

Megaelosia goeldii¹ rã-de-pedra 

Leptodactylus fuscus¹ Rã 

Leptodactylus ocellatus¹ rã-manteiga 

Physalaemus sp.¹ Rãzinha 

Cycloramphus sp¹ Rã 

Cycloramphus aff fulliginosus³ Rã do focinho redondo 

Crossodactylus sp.³  

Eleutherodactylus nasutus¹ rãzinha-do-chão 

Eleutherodactylus binotatus¹,³ rã-da-mata 

Eleutherodactylus guentheri¹ Rãzinha 

Eleutherodactylus octavioi³ Rã de olho laranja  

Hyalinobatrachium eurygnatuhum³ Perereca de vidro 

Proceratophrys melanopogon¹ Intanha 

Proceratophrys appendiculata¹ Intanha 

Proceratophrys boiei¹,³ Intanha 

Physalaemus signifer³  
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Espécie Nome Vulgar 

Adenomera marmorata³  

Thoropa miliaris³ Sapo-bode 

Zachaenus parvulus³ Rã-achatada 

CHELONIA  

Hydromedusa maximiliani¹,³ Cágado 

  

SQUAMATA  

Liophis poecilogyrus¹ cobra-capim 

Liophis miliaris¹,³ cobra-d'água 

Dryadophis bifossatus¹ jararacuçu-do-brejo 

Chironius bicarinatus¹ cobra-cipó 

Chironius laevicollis³ cobra-cipó 

Erythrolamprus aesculapii¹ falsa-coral 

Spilotes pullatus¹ Caninana 

Pseudoboa haasi¹ cobra-cipó-vermelha 

Pseudoboa sp.³  

Waglerophis merremii¹ boipeva / cobra-chata 

Erianthera sp¹ Cobra 

Philodryas olfersii¹ cobra-verde 

Sibynomorphus mikanii¹ Dormideira 

Thamnodynastes pallidus¹ cobra-corre-campo 

Xenodon neuwiied³  

Boa constrictor³ Jibóia 

Micrurus decoratus¹ Cobra-coral 

Micrurus coralinus³ Cobra-coral 

Bothrops fonsecai¹ jararaca-cotiara 

Bothrops jararaca¹,³ Jararaca 

Bothrops jararacussu¹,³ Jararacussu 

Enyalius aff catenatus¹ Lagartinho 

Urostrophus vautieri¹  

Mabuya sp.¹ Lagarto 

Ameiva ameiva³ Lagarto verde 

Hemidactylus mabuya¹ lagartixa-doméstica  

Ophiodes striatus¹,³ cobra-de-vidro 

Tropidurus torquatus¹ Calango 

Tupinambis teguixin¹ teiú-branco 

Leposternon microcephala Cobra cega 
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QUADRO 3A5 Espécies de aves da APA Estadual de Macaé de Cima. Fontes: A 
(PINESCHI,1988), B (INEA, 2010); e C (MALLET-RODRIGUES e NORONHA (2009) 

Espécies Fonte 

Leucopternis polionotus B, C 

Leucopternis lacernulatus B, C 

Odontophorus capueira B, C 

Tinamus solitarius A, B, C 

Crypturellus obsoletus A, B, C 

Crypturellus tataupa A, B, C 

Crypturellus soui A 

Percnohierax leucorrhous B, C 

Strix huhula B, C 

Biatas nigropectus B, C 

Casmerodius albus A 

Egretta thulla A 

Butorides striatus A 

Pileroditus pileatus A 

Bubulcus ibis A, B, C 

Syrigma sibilatrix A 

Phylloscartes oustaleti B, C 

Coragyps atratus A, B, C 

Cathartes aura A, B, C 

Cathartes burrovianus A 

Molothrus oryzivorus B, C 

  

ANSERIFORMES A 

Dendrocygma viduata A 

Amazoneta brasiliensis A 

  

FALCONIFORMES A 

Elanus leucurus A 

Leptodon cayanensis A, B, C 

Harpagus diodon A, B 

Accipiter striatus A, B, C 

Buteo albicaudatus A, B, C 

Buteo leucorrhous A 

Buteo brachyurus A 

Rupornis magnirostris A, B, C 

Leucopternis polionota A 

Leucopternis lacernulata A 

Buteogallus meridionallis A 

Harpyhaliaetus coronatus A 

Spizaetus tyrannus A, B, C 

Micrastur ruficollis A, B, C 

Milvago chimachima A, B, C 

Polyborus plancus A 

Falco rufigularis A 
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Espécies Fonte 

Falco peregrinus A 

Falco sparverius A, B, C 

Penelope obscura A, B, C 

Odonthophorus capueira A 

Rallus nigricans A 

Aramides saracura A, B, C 

Porzana albicollis A, B, C 

Laterallus melanophaius A, B, C 

Laterallus viridis A 

Cariama cristata A, B, C 

Jacana jacana A, B, C 

Vanellus chilensis A, B, C 

Gallinago paraguaie A 

Gallinago undulata A, B 

Columba picazuro A 

Columba cayennensis A 

Columba plumbea A 

Zenaida auriculata A 

Columbina minuta A 

Columbina talpacoti A, B, C 

Claravis pretiosa A, B 

Claravis godefrida A, B 

Scardafella squamatta A 

Leptotila verreauxi A, B, C 

Leptotila refuxilla A 

Geotrigon montana A 

Propyhrrura maracana A 

Aratinga leucophthalmus A 

Pyrrhura cruentata A 

Pyrrhura frontalis A, B, C 

Pyrrhura leucotis A 

Forpus xanthopterygius A, B, C 

Brotogeris tirica A, B, C 

Touit melanonota A 

Touit surda A 

Pionopsitta pileata A, B, C 

Pionus maximiliani A, B, C 

Amazona vinacea A 

Triclaria malachitacea A, B, C 

Piaya cayana A, B, C 

Crotophaga ani A, B, C 

Guira guira A, B, C 

Tapera naevia A, B, C 

Tyto alba A, B, C 

Otus choliba A 

Pulsatrix koeniswaldiana A, B, C 
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Espécies Fonte 

Glaucidium brasilianum A, B, C 

Speotyto cunicularia A 

Ciccaba huhula A 

Strix hylophila A 

Rhinoptynx clamator A, B, C 

Nyctibius aethereus A 

Nyctibius griseus A, B, C 

Lurocalis semitorquatus A, B, C 

Chordeiles acutipennis A 

Chordeilles minor A 

Podager nacunda A 

Nyctidromus albicollis A, C 

Nyctiphrynus ocellatus A, B 

Caprimulgus longirostris A, B 

Caprimulgus parvulus A 

Hydropsalis brasiliana A 

Macropsalis ceagra A 

Streptoprocne zonaris A, B, C 

Streptoprocne biscutata A, B 

Cypseloides fumigatus A 

Chaetura cineireventris A 

Chaetura andrei A 

Ramphodon naevius A, B, C 

Glaucis hirsuta A 

Phaethornis eurynome A, B, C 

Phaethornis squalidus A, B 

Phaethornis pretrei A, B, C 

Eupetomena macroura A, B, C 

Melanotrochilus fuscus A 

Colibri serrirostris A, B 

Anthracothrax nigricollis A 

Stephanoxis lalandi A, B, C 

Lophornis magnifica A 

Lophornis chalybea A 

Aphanthochroa cirrhochloris A 

Chlorostilbon aureoventris A, B, C 

Chlorestes notatus A 

Thaluranis glaucopis A 

Hylocharis saphirina A 

Leucochloris albicollis A, B, C 

Amazilia lactea A 

Clytolaena rubricauda A 

Heliothryx aurita A 

Calliphlox amenthystina A 

Tragon viridis A 

Tragon rufus A 
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Espécies Fonte 

Tragon surrucura surrucura A 

Tragon surrucura aurantius A 

  

CORACIIFORMES A 

Ceryle torquata A 

Chloroceryle amazona A, B, C 

Chloroceryle americana A, B, C 

Baryphthengus ruficapillus A, B, C 

  

PACIFORMES A 

Galbula ruficauda A, B, C 

Nystalus chacuru A, B, C 

Malacoptila striata A, B, C 

Selenidera maculirostris A, B, C 

Baillonius bailloni A 

Ramphastus vitellinus A 

Ramphastus dicolorus A 

Picumnus cirratus A, B, C 

Colaptes campestris A, B, C 

Colaptes melanochloros A, B 

Piculus aurulentus A, B, C 

Dryocopus lineatus A 

Melanerpes candidus A, B, C 

Verniliornis spilogaster A 

Verniliornis maculifrons A 

Campephilus robustus A 

Psilorrhamphus guttatus A 

Merulaxis ater A, B, C 

Scytalopus speluncae A 

Scytalopus indigoticus A, B 

Batara cinerea A, B, C 

Mackenziaena leachii A, B, C 

Mackenziaena severa A, B, C 

Thamnophilus caerulescens A, B, C 

Thamnophilus ruficapillus A, B, C 

Dysithamnus stictothorax A, B, C 

Dysithamnus mentalis A, B, C 

Dysithamnus xanthopterus A, B, C 

Myrmotherula gularis A, B, C 

Myrmotherula axillaris A, B, C 

Myrmotherula unicolor A, B, C 

Herpsilochmus rufimarginatus A, B, C 

Drymophila ferruginea A, B, C 

Drymophila rubricollis A, B, C 

Drymophila genei A, B, C 

Drymophila ochropyga A, B, C 
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Espécies Fonte 

Drymophila malura A, B, C 

Terenura maculata A, B, C 

Pyriglena leucoptera A, B, C 

Myrmeciza loricata A, B, C 

Chamaeza campanizona A 

Chamaeza meruloides A, B, C 

Chamaeza ruficauda A, B, C 

Grallaria varia A, B, C 

Hylopezus nattereri A 

Conopophaga melanops A, B, C 

Conopophaga lineata A, B, C 

Furnarius rufus A, B, C 

Furnarius figulus A, B, C 

Synallaxis spixi A, B, C 

Synallaxis ruficapilla A, B, C 

Carthiaxis cinnamomea A 

Cranioleuca pallida A, B, C 

Phacellodomus erythrophthalmus A, B, C 

Anabazenops fuscus A, B, C 

Syndactyla rufosuperciliata A, B, C 

Anabacethia amaurotis A 

Philydor lichtensteini A, B, C 

Philydor rufus A 

Automolus leucophthalmus A, B, C 

Cichlocolaptes leucophrys A 

Heliobletus contaminatus A, B, C 

Xenops rutilans A, B, C 

Sclerurus scansor A, B, C 

Lochmias nematura A, B, C 

Dendrocincla fuliginosa A 

Sittasomus griseicapillus A, B, C 

Xiphocolaptes albicollis A, B, C 

Dendrocolaptes platyrostris A, B 

Lepidocolaptes angustirostris A 

Lepidocolaptes squamatus A, C 

Lepidocolaptes fuscus A 

Campylorhamphus falcularius A, B, C 

Phyllomyias fasciatus A, B, C 

Phyllomyias burmeisteri A, B, C 

Phyllomyias virescens A, B 

Camptostoma obsoletum A, B, C 

Myiopagis gaimardii A 

Myiopagis caniceps A 

Elaenia flavogaster A, B, C 

Elaenia parvirostris A 

Elaenia mesoleuca A, B, C 
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Espécies Fonte 

Elaenia obscura A, B, C 

Serpophaga nigricans A, B 

Serpophaga subcristata A, B, C 

Euscarthmus meloryphus A 

Mionectes rufiventris A, B, C 

Leptopogon amaurocephalus A, B, C 

Phylloscartes eximius A 

Phylloscartes ventralis A, B, C 

Phylloscartes difficilis A, B, C 

Capsiempis flaveola A, B 

Corythopis delalandi A, B, C 

Myiornis auricularis A, B, C 

Hemitriccus diops A, B, C 

Hemitriccus obsoletus A 

Hemitriccus furcatus A, B 

Hemitriccus nidipendulus A 

Hemitriccus orbitatus A, B, C 

Todirostrum poliocephalum A, B, C 

Todirostrum cinereum A, B, C 

Todirostrum plumbeiceps A 

Ramphotrigon megacephala A 

Tolmomyias sulphurescens A, B, C 

Platyrinchus mystaceus A, B, C 

Onychorrhynchus coronatus A 

Myiobius barbatus A, B, C 

Myiobius atricaudus A, B, C 

Myiobius fasciatus A 

Contopus cinereus A, B 

Lathrotriccus euleri A, B, C 

Cnemotriccus fuscatus A, B 

Xolmis cinerea A 

Xolmis velata A 

Knipolegus lophotes A 

Knipolegus nigerrimus A, B, C 

Knipolegus cyanirostris A, B, C 

Fluvicola nengeta A, B, C 

Arundinicola leucocephala A, B, C 

Colonia colonus A, B, C 

Gubernetes yetapa A 

Satrapa icterophrys A, B 

Hirundinea ferruginea A, B, C 

Machetornis rixosus A 

Muscipipra vetula A, B, C 

Attila rufus A, B, C 

Attila phoenicurus A, B, C 

Syristes sibilator A 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 280 
 

Espécies Fonte 

Myiarchus ferox A, B, C 

Myiarchus swainsoni A 

Pitangus sulphurantus A 

Megarynchus pitangua A, B, C 

Myiozetetes cayanensis A 

Myiozetetes similis A, B, C 

Conopias trivirgata A 

Myiodinastes maculatus A 

Legatus leucophaius A, B, C 

Empidonomus varius A, B, C 

Tyrannus savana A, B, C 

Tyrannus melancholichus A 

Pachyramphus viridis A, B 

Pachyramphus castaneus A, B, C 

Pachyramphus polychopterus A, B, C 

Pachyramphus validus A, B, C 

Tityra cayana A, B, C 

Tityra inquisitor A 

Chiroxiphia caudata A, B, C 

Ilicura militaris A, B, C 

Manacus manacus A, B, C 

Neopelma chrysolophum A, B, C 

Schiffornis virescens A, B, C 

Laniisoma elegans A, B, C 

Phibalura flavirostris A, B, C 

Tijuca atra A, B, C 

Carpornis cucullatus A 

Iodopleura pipra A, B 

Pyroderus scutatus A 

Procnias nudicollis A, B, C 

Oxyruncus cristatus A, B, C 

Tachycineta albiventer A 

Phaeoprogne tapera A, B, C 

Progne chalybea A, B, C 

Notiochelidon cyanoleuca A 

Stelgidopteryx ruticolis A 

Donacobius atricapillus A 

Tryothorus longirostris A 

Troglodytes aedon A 

Ramphocaenus melanurus A 

Platycichla flavipes A 

Turdus subalaris A 

Turdus rufiventris A, B, C 

Turdus leucomelas A, B, C 

Turdus amaurochalinus A, B, C 

Turdus albicollis A, B, C 
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Espécies Fonte 

Mimus saturninus A, B, C 

Anthus lutescens A 

Cyclarhis guianensis A 

Vireo chivi A 

Hylophilus poicilotis A, B, C 

Parula pitiayumi A, B, C 

Geothlypis aequinoctialis A, B, C 

Brasileuterus culicivorus A 

Brasileuterus leucoblepharus A 

Coereba flaveola A, B, C 

Orchesticus abeillei A, B 

Schistochlamys ruficapillus A, B, C 

Cissops leveriana A 

Pyrrhocoma ruficeps A, B, C 

Thlypopsis sordida A, B, C 

Hermithraupis ruficapilla A 

Nemosia pileata A 

Orthogonys chloricterus A, B, C 

Tachyphonus coronatus A, B, C 

Trichothraupis melanops A, B, C 

Habia rubica A, B, C 

Piranga flavia A 

Ramphocellus bresilius A 

Thraupis sayaca A, B, C 

Thraupis cyanoptera A, B, C 

Thraupis ornata A, B, C 

Thraupis palmarum A, B, C 

Stephanophorus diadematus A, B, C 

Pipraeida melanonota A 

Euphonia chlorotica A, B, C 

Euphonia violacea A, B, C 

Euphonia chalybea A, B 

Euphonia pectoralis A, B, C 

Chlorophonia cyanea A, B, C 

Tangara seledon A, B, C 

Tangara cyanocephala A, B, C 

Tangara desmaresti A, B, C 

Tangara cyanoventris A, B 

Tangara cayana A, B, C 

Dacnis nigripes A, B 

Dacnis cayana A, B, C 

Tersina viridis A, B, C 

Zonotrichia capensis A, B, C 

Ammodramus humeralis A 

Haplospiza unicolor A, B, C 

Poospiza lateralis A 
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Espécies Fonte 

Sicalis flaveola A, B, C 

Sicalis luteola A 

Emberizoides herbicola A, B, C 

Volatinia jacarina A, B, C 

Sporophila frontalis A, B, C 

Sporophila falcirostris A, B, C 

Sporophila lineola A, C 

Sporophila caerulescens A, C 

Sporophila leucoptera A, B 

Amaurospiza moesta A, B 

Tiaris fuliginosa A 

Arremon taciturnus A 

Caryothraustes canadensis A, B, C 

Pitylus fuliginosus A 

Saltator similis A, B 

Saltator maxillosus A, B 

Psaracolius decumanus A 

Cacicus haemorrhous A, B, C 

Cacicus chrysopterus A 

Agelaius ruficapillus A 

Leistes superciliaris A 

Gmoropsar chopi A 

Molothrus bonariensis A, B, C 

Carduelis magellanicus A 

Columba plumbea A 

Passer domesticus A, C 

Estrilda astrild A, C 

Dendrocygna viduata B, C 

Amazonetta brasiliensis B, C 

Penelope superciliaris B, C 

Phalacrocorax brasilianus B, C 

Tigrisoma lineatum B, C 

Nycticorax nycticorax B, C 

Butorides striata B, C 

Ardea alba B, C 

Egretta thula B, C 

Theristicus caudatus B, C 

Heterospizias meridionalis B, C 

Caracara plancus B, C 

Herpetotheres cachinnans B, C 

Micrastur semitorquatus B, C 

Falco femoralis B, C 

Pardirallus nigricans B, C 

Gallinula chloropus B, C 

Columba livia B, C 

Patagioenas picazuro B, C 



Plano de Manejo da  
Módulo 3 - Análise da UC e Entorno 

Área de Proteção Ambiental Estadual Macaé de Cima  

 

 
 Agosto/2014 Módulo 3 - Página 283 
 

Espécies Fonte 

Patagioenas cayennensis B, C 

Leptotila rufaxilla B, C 

Geotrygon montana B, C 

Aratinga leucophthalma B, C 

Megascops choliba B, C 

Athene cunicularia B, C 

Chaetura cinereiventris B, C 

Chaetura meridionalis B, C 

Phaethornis ruber B, C 

Florisuga fusca B, C 

Lophornis magnificus B, C 

Thalurania glaucopis B, C 

Hylocharis cyanus B, C 

Amazilia versicolor B, C 

Amazilia fimbriata B, C 

Clytolaema rubricauda B, C 

Calliphlox amethystina B, C 

Trogon viridis B, C 

Trogon surrucura B, C 

Trogon rufus B, C 

Megaceryle torquata B, C 

Ramphastos vitellinus B, C 

Pteroglossus bailloni B, C 

Melanerpes flavifrons B, C 

Veniliornis maculifrons B, C 

Piculus flavigula B, C 

Celeus flavescens B, C 

Hypoedaleus guttatus B, C 

Thamnophilus palliatus B, C 

Thamnophilus ambiguus B, C 

Drymophila squamata B, C 

Psilorhamphus guttatus B, C 

Scytalopus notorius B, C 

Formicarius colma B, C 

Dendrocincla turdina B, C 

Xiphorhynchus fuscus B, C 

Oreophylax moreirae B, C 

Synallaxis cinerascens B, C 

Certhiaxis cinnamomeus B, C 

Phacellodomus rufifrons B, C 

Philydor atricapillus B, C 

Philydor rufum B, C 

Cichlocolaptes leucophrus B, C 

Xenops minutus B, C 

Mionectes oleagineus B, C 

Poecilotriccus plumbeiceps B, C 
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Espécies Fonte 

Phyllomyias griseocapilla B, C 

Myiophobus fasciatus B, C 

Xolmis velatus B, C 

Machetornis rixosa B, C 

Pitangus sulphuratus B, C 

Myiodynastes maculatus B, C 

Tyrannus melancholicus B, C 

Rhytipterna simplex B, C 

Sirystes sibilator B, C 

Myiarchus tuberculifer B, C 

Ramphotrigon megacephalum B, C 

Carpornis cucullata B, C 

Pachyramphus marginatus B, C 

Cyclarhis gujanensis B, C 

Vireo olivaceus B, C 

Hylophilus amaurocephalus B, C 

Cyanocorax cristatellus B, C 

Pygochelidon cyanoleuca B, C 

Stelgidopteryx ruficollis B, C 

Hirundo rustica B, C 

Troglodytes musculus B, C 

Pheugopedius genibarbis B, C 

Cantorchilus longirostris B, C 

Turdus flavipes B, C 

Tachyphonus cristatus B, C 

Ramphocelus bresilius B, C 

Pipraeidea melanonota B, C 

Chlorophanes spiza B, C 

Hemithraupis ruficapilla B, C 

Hemithraupis flavicollis B, C 

Conirostrum speciosum B, C 

Poospiza thoracica B, C 

Tiaris fuliginosus B, C 

Arremon semitorquatus B, C 

Saltator fuliginosus B, C 

Saltator maximus B, C 

Basileuterus culicivorus B, C 

Basileuterus leucoblepharus B, C 

Psarocolius decumanus B, C 

Gnorimopsar chopi B, C 

Chrysomus ruficapillus B, C 

Sturnella superciliaris B, C 

Carduelis magellanica B, C 

Euphonia xanthogaster B, C 

Tachybaptus dominicus B 

Chondrohierax uncinatus B 
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Espécies Fonte 

Ictinia plumbea B 

Accipiter superciliosus B 

Geranospiza caerulescens B 

Gallinago paraguaiae B 

Touit melanonotus B 

Touit surdus B 

Megascops atricapilla B 

Strix virgata B 

Glaucidium minutissimum B 

Asio stygius B 

Caprimulgus rufus B 

Macropsalis forcipata B 

Anthracothorax nigricollis B 

Ramphastos dicolorus B 

Chamaeza campanisona B 

Leptasthenura setaria B 

Anabacerthia amaurotis B 

Rhynchocyclus olivaceus B 

Tolmomyias flaviventris B 

Xolmis cinereus B 

Tijuca condita B 

Calyptura cristata B 

Hylophilus thoracicus B 

Thryothorus genibarbis B 

Cissopis leverianus B 

Tangara brasiliensis B 

Sporophila nigricollis B 

Cyanocompsa brissoni B 
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QUADRO 3A6 Espécies de mamíferos da região da APA Estadual de Macaé de Cima, 
segundo Pineschi (1998) e INEA (2010) 

Espécie Nome vulgar 

MARSUPILIA  

Didelphidae  

Caluromys philander Cuíca 

Micoureus demerarae  Cuíca 

Philander opossum cuíca-verdadeira 

Metachirus nudicaudatus cuíca-cauda-de-rato  

Didelphis marsupialis gambá-comum  

Chironectes minimus cuíca-d´água 

  

CHIROPTERA  

Noctilionidae  

Noctilio leporinus morcego-pescador  

Phillostomidae  

Anoura caudifer morcego-narigudo 

Anoura geoffroyi morcego-narigudo-sem-cauda 

Artibeus lituratus morcego-das-frutas 

Artibeus jamaicensis morcego-das-frutas-menor 

Artibeus obscurus morcego-das-frutas-pequeno 

Carollia perspicillata morcego-de-cauda-curta 

Chrotopterus auritus andira-açú 

Desmodus rotundus morcego-vampiro 

Diphylla ecaudataGlossophaga soricina morcego-de-pernas-peludasmorcego-beija-flor 

Lonchophylla Bokermanni morcego-beija-flor 

Micronycteris megalotis morcego-pardo-de-orelhas-grandes 

Mimon crenulatum morcego-orelhudo 

Phyllostomus hastatus falso-vampiro 

Pygoderma bilabiatum morcego-de-ipanema 

Sturnira lilium morcego-de-ombros-amarelos 

Tonatia brasiliensis morcego-de-orelhas-redondas 

Vampyressa pusilla morcego-construtor-de-tendas 

Platyrrhinus lineatus morcego-de-listras-brancas 

Vespertilionidae  

Eptesicus brasiliensis morcego-borboleta 

Histiotus velatus morcego-de-orelhas-grandes 

Lasiurus borealis morcego-vermelho 

Lasiurus cinereus morcego-grisalho 

Lasiurus egas morcego-de-cauda-peludo 

Myotis nigricans morceguinho-marrom 

Molissidae  

Molossops temminckii morcego-de-cauda-livre 

Molossus ater morcego-de-cauda-de-rato-maior 

Molossus molossus morcego-de-cauda-de-rato 

  

CARNIVORA  
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Espécie Nome vulgar 

Canidae  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 

Procyonidae  

Procyon cancrivorus mão-pelada 

Nasua nasua Coati 

Mustelidae  

Eira barbara Irara 

Galictis vittataLutra longicaudis Furãolontra 

Conepatus chinga Zorrilho 

Felidae  

Leopardus pardalis Jaguatirica 

Leopardus tigrinus gato-do-mato 

Puma concolor onça-parda 

Puma yagouaroundi Jaguarundi 

  

ARTIODACTYLA  

Tayassuidae  

Tayassu tajacu Caititu 

Cervidae sp.  

Mazama americana veado-mateiro 

  

PRIMATES  

Cebidae  

Callicebus personatus Sauá 

Cebus apella macaco prego 

Alouatta guariba Bugio 

Brachyteles arachnoides Muriqui 

Callithrichidae  

Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro 

  

EDENATA  

Myrmecophagidae  

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 

Bradypodidae  

Bradypus variegatus Preguiça 

Bradypus torquatus preguiça-de-coleira 

Dasypodidae  

Euphractus sexcinctus tatu-peba 

Dasypus novemcinctus Tatu 

  

LAGOMORPHA  

Leporidae  

Sylvilagus brasiliensis Tapiti 

  

RODENTIA  

Echimydae  
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Espécie Nome vulgar 

Trinomys dimidiatus Rato 

Kannabateomys amblyonyx rato-taquara 

Sciuridae  

Sciurus ingrami Caxinguelê 

Muridae  

Akodon cursor Rato 

Akodon serrensis Rato 

Nectomys squamipes rato-d´água 

Oligoryzomys eliurus  Rato 

Oryzomys subflavus Rato 

Oligoryzomys sp. Rato 

Delomys collinus Rato 

Delomys sublineatus Rato 

Thaptomys nigrita Rato 

Oxymycterus quaestor Rato 

Rhipidomys mastacalis rato-da-árvore 

Mus musculus Camundongo 

Rattus rattus rato-preto 

Rattus norvegicus Ratazana 

Erethizontidae  

Sphiggurus villosus  Ouriço 

Cavidae  

Cavia aperea Preá 

Hydrochaeridae  

Hydrochoeris hydrochaerisDasyproctidae Capivara 

Cuniculus paca Paca 
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QUADRO 3A7 Listagem da flora vascular para a APA de Macaé de Cima levantada na 
bibliografia conforme citada no texto 

PTERIDÓFITAS  

 

ASPLENIACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Asplenium auriculatum Sw. 

Asplenium auritum Sw.  

Asplenium harpeodes Kunze  

Asplenium mucronatum C. Presl  

Asplenium oligophyllum Kaulf.  

Asplenium radicans var. uniseriale (Raddi) L. D. Gómez  

Asplenium scandicinum Kaulf.  

 

BLECHNACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Blechnum fragile (Poir.) Mort. & Lell. 

Blechnum macahense Brade  

Blechnum occidentale L.  

 

CYATHEACEAE (Lana da S. Sylvestre & Bruno C. Kurtz - vol. 1, atualizado por Irene Fernandes) 

Alsophila setosa Kaulf. 

Alsophila sternbergii (Sternb.) Conant 

Cnemidaria uleana var. uleana (Samp.) R. M. Tryon  

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin 

Cyathea delgadii Sternb. 

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin 

Cyathea hirsuta C. Presl 

Cyathea phalerata Mart.  

 

DENNSTAEDTIACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Dennstaedtia dissecta (Sw.) Moore 

Lindsaea bifida (Kaulf.) Kuhn 

Pteridium aquilinum var. arachnoideum (Kaulf.) Brade  

 

DICKSONIACEAE (Lana da S. Sylvestre & Bruno C. Kurtz - vol. 1) 

Dicksonia sellowiana (C. Presl) Hook.  

 

DRYOPTERIDACEAE (Lana da S. Sylvestre & Fabiana Regina Nonato) 

Ctenitis flexuosa (Fée) Copel. 

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 

Diplazium petersenii (Kunze) Christ 

Elaphoglossum alpestre (Gardner) Moore 

Elaphoglossum beaurepairei (Fée) Brade 

Elaphoglossum bellermannianum (Klotzsch) Moore 

Elaphoglossum langsdorfii (Hook. & Grev.) T. Moore 

Elaphoglossum macahense (Fée) Rosenst. 

Elaphoglossum ornatum (Mett. ex Kuhn.) Christ 

Elaphoglossum villosum (Sw.) J. Sm. 
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Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale 

Megalastrum grande (C. Presl) A. R. Sm.& R. C. Moran 

Peltapteris peltata (Sw.) Morton 

Polybotrya cylindrica Kaulf. 

Rumohra adiantiformis (Forsk.) Ching 

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. Chr.  

 

GLEICHENIACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. 

Gleichenia furcata (L.) Spreng.  

 

GRAMMITIDACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Cochilidium serrulatum (Sw.) L. E. Bishop 

Grammitis achilleifolia (Kaulf.) R. M. Tryon & A. F. Tryon 

Grammitis cultrata (Willd.) Proctor  

 

HYMENOPHYLLACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Hymenophyllum asplenioides Sw. 

Hymenophyllum caudiculatum Mart. 

Hymenophyllum microcarpum Desv. 

Hymenophyllum rufum Fée 

Trichomanes rupestre (Raddi) v. d. Bosch  

 

LYCOPODIACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Huperzia cf.dichotoma (Jacq.) Trevis. 

Huperzia fontinaloides (Spring) Trevis. 

Huperzia friburgensis (Nessel) B. Ollg. & P. G. Windisch 

Huperzia heterocarpon (Fée) Holub 

Huperzia mollicoma (Spring) Holub 

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 

Lycopodium clavatum L. 

Lycopodium thyoides Willd.  

 

MARATTIACEAE (Claudine M. Mynssen & Lana da S. Sylvestre - vol. 2) 

Danaea elliptica J. Sm. 

Marattia laevis Sm. 

Marattia raddi Desv.  

 

OPHIOGLOSSACEAE (Claudine M. Mynssen - vol. 2) 

Ophioglossum palmatum L.  

 

POLYPODIACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl 

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl 

Microgramma geminata (Schrad.) R. M. Tryon & A. F. Tryon 

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota 

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston 
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Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 

Pecluma pectinatiformis (Lindl.) Prince 

Pecluma truncorum (Lindl.) Prince 

Phlebodium areolatum (Wild.) J. Sm. 

Pleopeltis macrocarpa (Willd.) Kaulf. 

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. 

Polypodium fraxiniifolium Jacq. 

Polypodium hirsutissimum Raddi 

Polypodium polypodioides var.minus (Fée) Weath.  

 

PTERIDACEAE (Lana da S. Sylvestre & Jefferson Prado) 

Doryopteris acutiloba (Prantl) Diels 

Pteris decurrens C. Presl 

Pteris deflexa Link  

 

SCHIZAEACEAE (Marcelo Guerra Santos & Lana da S. Sylvestre - vol. 2) 

Anemia mandioccana Raddi 

Anemia phyllitidis (L.) Sw. 

Anemia villosa Humb. & Bonpl.  

 

SELAGINELLACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Selaginella decomposita Spring 

Selaginella muscosa Spring  

 

THELYPTERIDACEAE (Lana da S. Sylvestre) 

Thelypteris ptarmica (Kunze) Reed 

Thelypteris tenerrima Fée  

 

VITTARIACEAE (Marcelo Guerra Santos - vol. 2, atualizado por Fabiana Regina Nonato) 

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict 

Vittaria graminifolia Kaulf.  

 

GIMNOSPERMAS  

 

PODOCARPACEAE  

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Eichler 

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Eichler  

 

ANGIOSPERMAS 

DICOTILEDÔNEAS 

 

ACANTHACEAE (Sheila Regina Profice - vol. 2) 

Aphelandra rigida Glaz. ex Mildbr. 

Aphelandra squarrosa Nees 

Aphelandra stephanophysa Nees 

Justicia clausseniana (Nees) Profice 

Justicia nervata (Lindau) Profice  
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Justicia polita (Nees) Profice 

Mendoncia puberula Mart. 

Mendoncia velloziana Mart. 

 

AMARANTHACEAE (Josafá Carlos de Siqueira - vol. 2) 

Pfaffia pulverulenta (Mart.) Kuntze  

 

ANACARDIACEAE 

Tapirira guianensis Aubl.  

 

ANNONACEAE (Bruno C. Kurtz & Andréa Costa - vol. 2)  

Annona cacans Warm. 

Duguetia salicifolia R. E. Fr. 

Guatteria australis A.St.-Hil. 

Guatteria dusenii R. E. Fr. 

Guatteria nigrescens Mart. 

Guatteria sp. 1 

Guatteria sp. 2 

Rollinia laurifolia Schltdl. 

Rollinia sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. 

Rollinia xylopiifolia (A.St.-Hil.) R. E. Fr. 

Xylopia brasiliensis Spreng.  

 

APOCYNACEAE (Paulo Roberto do Canto Farág - vol. 2) 

Aspidosperma melanocalyx Müll. Arg. 

Aspidosperma parvifolium A. DC. 

Fosteronia refracta Müll. Arg. 

Mandevilla funiformis (Vell.) K. Schum. 

Mandevilla pendula (Ule) Woodson 

Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. 

Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers  

 

AQUIFOLIACEAE (Mariana Lima Vilela - vol. 2) 

Ilex integerrima Reissek 

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 

Ilex pubiflora Reissek  

Ilex taubertiana Loes. 

Ilex theezans Mart. 

 

ARALIACEAE (Angela S. F. Vaz & Claudia Vieira) 

Didymopanax acuminatus March. 

Didymopanax anomalum Taub. 

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.  

 

ASCLEPIADACEAE (Jorge Fontella Pereira & Renata Jácomo Paixão - vol. 1) 

Ditassa mucronata Mart. 

Gonioanthela hilariana (E. Fourn.) Malme 
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Jobinia hatschbachii Fontella &  E. A. Schwarz 

Jobinia lindbergii E. Fourn. 

Jobinia paranaensis Fontella & C. Valente 

Macroditassa lagoensis (E. Fourn.) Malme 

Macroditassa laxa (Malme) Fontella & E. Herrera   

Matelea glaziovii (E. Fourn.) Morillo  

Oxypetalum insigne var. glaziovii (E. Fourn.) Fontella & E. A. Schwarz 

Oxypetalum lutescens E. Fourn. 

Oxypetalum pachuglossum Decne. 

 

BALANOPHORACEAE (João Marcelo Alvarenga Braga - vol. 2) 

Langsdorffia hipogaea Mart. 

Scybalium glaziovii Eichler  

 

BASELLACEAE  (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Boussingaultia tucumanensis var. brasiliensis Hauman  

 

BEGONIACEAE (Eliane de Lima Jacques - vol. 2) 

Begonia angularis Raddi var. angularis 

Begonia arborescens Raddi 

Begonia coccinea Ruiz ex klotzsch 

Begonia collaris Brade 

Begonia cucullata Willd. var.cucullata 

Begonia dentatiloba A. DC. 

Begonia digitata Raddi 

Begonia fischeri Schrank 

Begonia fruticosa A. DC. 

Begonia isoptera Dryand. 

Begonia herbacea Vell. 

Begonia hispida Schott ex A. DC. var. hispida 

Begonia hugelii Hort. Berol. ex A. DC. 

Begonia integerrima Spreng. var. integerrima 

Begonia lobata Schott 

Begonia paleata A. DC. 

Begonia pulchella Raddi 

Begonia semidigitata Brade 

Begonia solananthera A. DC. 

Begonia valdensium A. DC. var. valdensium  

 

BIGNONIACEAE (Cláudia Magalhães Vieira - vol. 2) 

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum. 

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. 

Fridericia speciosa Mart. 

Haplolophium bracteatum Cham. 

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith 

Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach. 

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers 
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Tabebuia chrysotricha (Mart.ex A. DC.) Standl. 

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo 

Urbanolophium glaziovii (Bureau & K. Schum.) Melch.  

 

BOMBACACEAE (Cláudia Magalhães Vieira - vol. 1) 

Bombacopsis glabra (Pasquale) Robyns 

Chorisia speciosa A.St.-Hil. 

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns 

Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbrich  

 

BORAGINACEAE (Elsie Franklin Guimarães & Luciana Mautone - vol. 1) 

Cordia ecalyculata Vell. 

Cordia ochnacea DC. 

Cordia sellowiana Cham. 

Cordia trichoclada DC. 

Tournefortia breviflora DC.  

 

CACTACEAE (Maria de Fátima Freitas - vol. 2) 

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose  

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott 

Rhipsalis capilliformes F. A. C. Weber 

Rhipsalis clavata F. A. C. Weber 

Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum. 

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. 

Rhipsalis houlletiana Lem. 

Rhipsalis trigona Pfeiff. 

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran  

 

CAMPANULACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Centropogon tortilis E.Wimm. 

Siphocampylus longepedunculatus Pohl  

 

CAPRIFOLIACEAE (Rejan Guedes-Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Lonicera japonica Thunb.ex Murray  

 

CELASTRACEAE (Rejan Guedes-Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Celastrus racemosus Turcz. 

Maytenus brasiliensis Mart. 

Maytenus communis Reiss.  

 

CHLORANTHACEAE (Rejan Guedes-Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Hedyosmum brasiliense Miq.  

 

CHRYSOBALANACEAE (Glísia Maria da Silveira Neves - vol. 2) 

Couepia venosa Prance 

Licania kunthiana Hook. f.  
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CLETHRACEAE (Elsie F. Guimarães - vol. 2) 

Clethra scabra var. laevigata (Meisn.) Sleumer 

Cletha scabra Pers. var. scabra  

 

CLUSIACEAE (Cláudia Magalhães Vieira & Ary Gomes da Silva - vol. 1) 

Clusia criuva Cambess. 

Clusia fragrans Gardner 

Clusia lanceolata Cambess. 

Clusia marizii Gomes da Silva & Weinberg 

Clusia organensis Planch. & Triana  

Clusia studartiana C. M. Vieira & Gomes da Silva 

Kielmeyera insignis N. Saddi 

Rheedia gardneriana Planch. & Triana 

Tovomita glazioviana Engl. 

Tovomitopsis saldanhae Engl.  

 

COMBRETACEAE (Nilda Marquete Ferreira da Silva - vol. 1) 

Terminalia januarensis DC.  

 

ASTERACEAE (Roberto Lourenço Esteves & Graziela Maciel Barroso - vol. 2) 

Baccharis brachylaenoides DC. var. brachylaenoides 

Baccharis intermixta Gardner 

Baccharis microdonta DC. 

Baccharis semiserrata DC. var. semiserrata 

Baccharis trimera (Less.) DC. 

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera 

Dasyphyllum tomentosum var. multiflorum (Baker) Cabrera 

Eupatorium adamantium Gardner 

Eupatorium pyrifolium DC. 

Eupatorium rufescens P. W. Lund. ex DC. 

Eupatorium vauthierianum DC. 

Gochnatia rotundifolia Less. 

Mikania acuminata DC. 

Mikania argyreiae DC. 

Mikania buddleiaefolia DC. 

Mikania cabrerae G. M. Barroso 

Mikania chlorolepis Baker 

Mikania conferta Gardner brachylaenoides 

Mikania glomerata Spreng. 

Mikania hirsutissima DC. 

Mikania lanuginosa DC. 

Mikania lindbergii var. collina Baker 

Mikania lindbergii Baker var. lindbergii 

Mikania microdonta DC. 

Mikania aff.myriantha DC. 

Mikania rufescens Sch. Bip. ex Baker 
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Mikania trinervis Hook. & Arn. 

Mikania vitifolia DC. 

Mutisia speciosa Aiton ex. Hook. 

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker 

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker 

Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker  

Piptocarpha reitziana Cabrera 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. 

Senecio desiderabilis Vell. 

Senecio glaziovii Baker 

Senecio organensis Casar. 

Symphyopappus itatiayensis (Hieron.) R. M. King & H. Rob. 

Vanillosmopsis erythropappa (DC.) Sch. Bip. 

Vernonia aff. puberula Less. 

Vernonia diffusa Less. 

Vernonia discolor (Spreng.) Less. 

Vernonia macahensis Glaz. ex G. M. Barroso 

Vernonia macrophylla Less. 

Vernonia petiolaris DC. 

Vernonia polyanthes Less. 

Vernonia puberula Less. 

Vernonia stellata (Spreng.) S. F. Blake 

Wunderlichia insignis Baill.  

 

CONVOLVULACEAE (Mariana Lima Vilela - vol. 2) 

Ipomoea phyllomega (Vell.) House  

 

CORNACEAE (Sebastião José da Silva Neto - vol. 2) 

Griselina ruscifolia (Clos) Taub.  

 

CUCURBITACEAE (Vera Lúcia Gomes Klein - vol. 3 - inédito) 

Anisosperma passiflora (Vell.) Manso 

Apodanthera argentea  Cogn. 

Cayaponia cf.tayuya (Vell.) Cogn. 

Melothria  cucumis Vell.var.cucumis 

Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.  

 

CUNONIACEAE (Bruno C. Kurtz - vol. 1) 

Lamanonia ternata Vell. 

Weinmannia paullinifolia Pohl ex  Ser.  

 

DICHAPETALACEAE (Glísia Maria Silveira Neves - vol. 2) 

Stephanopodium organense (Rizzini) Prance  

 

ELAEOCARPACEAE (Marcus A. Nadruz Coelho - vol. 1) 

Sloanea monosperma Vell.  
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ERICACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt 

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.  

Gaylussacia aff.fasciculata Gardner 

 

ERYTHROXYLACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 

Erythroxylum cuspidifolium Mart.  

 

EUPHORBIACEAE (Haroldo C. de Lima & Cristiane B. Correia) 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 

Croton floribundus Spreng. 

Croton organensis Baill. 

Croton salutaris Casar. 

Fragariopsis scandens A.St.-Hil. 

Hieronyma alchorneoides Allemão 

Pera obovata (Klotzsch) Baill. 

Phyllanthus  glaziovii Müll. Arg. 

Sapium glandulatum Pax 

Tetrorchidium parvulum Müll. Arg.  

 

FLAUCOURTIACEAE ( Marcos Perón & Mário Gomes) 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 

Casearia decandra Jacq. 

Casearia obliqua Spreng. 

Casearia pauciflora Cambess. 

Casearia sylvestris Sw. 

Lacistema pubescens Mart. 

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler 

Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.  

 

GENTINACEAE (Elsie F.Guimarães - vol. 2) 

Macrocarpaea glaziovii Gilg  

 

GESNERIACEAE (Alan Chautemts) 

Besleria fasciculata Wawra 

Besleria macahensis Brade 

Besleria melancholica (Vell.) C. V. Morton 

Codonanthe cordifolia Chautems 

Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst. 

Nematanthus crassifolius subsp.chloronema (Mart.) Chautems 

Nematanthus hirtellus (Schott) Wiehler 

Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems 

Nematanthus serpens (Vell.) Chautems 

Sinningia cooperi (Paxt.) Wiehler 

Sinningia incarnata (Aubl.) D. L. Denham 

Vanhouttea fruticulosa (Hoehne) Chautems  
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HIPPOCRATEACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Cheiloclinium neglectum A. C. Sm. 

Hippocratea volubilis L. 

Salacia amygdalina Peyr. 

Tontelea leptophylla A. C. Sm.  

 

HUMIRIACEAE (Luiz Carlos da Silva Giordano - vol. 1) 

Humiriastrum glaziovii var. angustifolium Cuatrec. 

Humiriastrum glaziovii (Urb.) Cuatrec. var. glaziovii  

Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatrec. subsp. compacta var. compacta 

Vantanea compacta subsp. compacta var. grandiflora (Urb.) Cuatrec.  

 

ICACINACEAE (Márcia Dias Campos & Angela Maria Studart da Fonseca Vaz - vol. 2) 

Citronella paniculata (Mart.) R. A. Howard  

 

LABIATAE ( Marcos Perón & Mário Gomes) 

Salvia rivularis Gardner 

Scutellaria uliginosa A.St.-Hil. ex Benth.  

 

LAURACEAE (Alexandre Quinet - vol. 3 inédito) 

Aniba firmula (Nees et Mart.) Mez 

Beilschmiedia fluminensis Kosterm. 

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. 

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm. 

Cinnamomum riedelianum Kosterm. 

Cryptocarya micrantha Meisn. 

Cryptocarya moschata Nees et Mart. ex Nees 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. 

Nectandra leucantha Nees 

Nectandra oppositifolia Nees 

Nectandra puberula (Schott) Nees 

Ocotea acyphilla (Nees) Mez 

Ocotea catharinensis Mez 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 

Ocotea dispersa (Nees) Mez 

Ocotea divaricata (Nees) Mez 

Ocotea domatiata Mez 

Ocotea glaziovii Mez 

Ocotea indecora (Schott) Mez 

Ocotea notata (Nees) Mez 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 

Ocotea pulchra Vattimo-Gil 

Ocotea silvestris Vattimo-Gil 

Ocotea spixiana (Nees) Mez 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Rohwer 
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Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez 

Ocotea urbaniana Mez 

Ocotea vaccinioides Meisn. 

Persea americana Mill. 

Persea fulva Koop var. fulva  

Persea pyrifolia Nees & Mart. ex Nees 

Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) Rohwer ex Madriñán  

 

LECYTHIDACEAE (Jane E. Morrey-Jones - vol. 2) 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze  

 

LEGUMINOSAE (Haroldo C. de Lima, Cristiane M. B. Correia & Deivison S. Farias - vol. 1) 

Caesalpinioideae 

Bauhinia microstachya (Raddi) J. F. Macbr. 

Bauhinia forficata Link 

Copaifera trapezifolia Hayne 

Sclerolobium beaurepairei Harms 

Sclerolobium friburgense Harms 

Sclerolobium rugosum Mart. ex Benth. 

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby var. macranthera 

Senna multijuga var. lindleyana (Gardner) H. S. Irwin & Barneby 

Tachigali paratyensis (Vell.)H.C. Lima (= T. multijuga Benth.).  

 

LEGUMINOSAE (Haroldo C. de Lima, Cristiane M. B. Correia & Deivison S. Farias - vol. 1) 

Mimosoideae 

Acacia lacerans Benth. 

Abarema langsdorfii (Benth.) Barneby & Grimes 

Acacia martiusiana (Steud.) Burkart 

Calliandra tweediei Benth. 

Inga barbata Benth. 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 

Inga dulcis (Vell.) Mart. 

Inga lancifolia Benth. 

Inga lenticellata Benth. 

Inga lentiscifolia Benth. 

Inga leptantha Benth. 

Inga marginata Willd. (= I. semialata (Vell.) Mart.) 

Inga mendoncaei Harms (= I. organensis Pittier) 

Inga platyptera Benth. 

Inga sessilis (Vell.) Mart. 

Mimosa extensa Benth. 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. 

Piptadenia micracantha Benth.  

 

LEGUMINOSAE (Haroldo C. de Lima, Cristiane M. B. Correia & Deivison S. Farias - vol. 1) 

Papilionoideae 

Andira fraxinifolia Benth. 
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Camptosema spectabile (Tul.) Burkart 

Crotalaria vitellina var. laeta (Mart. ex Benth.) Windler & S. Skinner 

Dalbergia foliolosa Benth. 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 

Dalbergia glaziovii Harms 

Dalbergia lateriflora Benth. 

Dioclea schottii Benth. 

Erythrina falcata Benth. 

Lonchocarpus glaziovii Taub. 

Machaerium cantarellianum Hoehne  

Machaerium gracile Benth. 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 

Machaerium oblongifolium Vogel 

Machaerium reticulatum (Poir.) Pers. 

Machaerium triste Vogel 

Myrocarpus frondosus Allemão 

Ormosia fastigiata Tul. 

Ormosia friburgensis Taub. ex Harms 

Pterocarpus rohrii Vahl 

Swartzia myrtifolia var. elegans (Schott) R. S. Cowan 

Zollernia glaziovii Yakovlev 

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel  

 

LENTIBULARIACEAE ( Angela S. F.Vaz & Claudia Vieira) 

Utricularia geminiloba Benj.  

 

LOBELIACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Lobelia thapsoidea Schott  

 

LOGANIACEAE (Haroldo C. de Lima & Cristiane B. Correia) 

Spigelia macrophylla (Pohl) DC.  

 

LORANTHACEAE ( Angela S. F.Vaz & Claudia Vieira) 

Phoradendron crassifolium (Pohl & DC.) Eichler 

Phoradendron warmingii var. rugulosum (Urb.) Rizzini 

Psittacanthus flavo-viridis Eichler 

Psittacanthus pluricotyledonarius Rizzini 

Psittacanthus robustus (Mart.) Mart. 

Struthanthus concinnus Mart. 

Struthanthus marginatus (Desr.) Blume 

Struthanthus salicifolius (Mart.) Mart. 

Struthanthus syringaefolius (Mart.) Mart.  

 

MAGNOLIACEAE (Haroldo C. de Lima & Cristiane B. Correia) 

Talauma ovata A.St.-Hil.  

 

MALPIGHIACEAE (André M. A. Amorim - vol. 1) 
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Banisteriopsis membranifolia (A. Juss.) B. Gates 

Byrsonima laevigata (Poir.) DC. 

Byrsonima laxiflora Griseb. 

Byrsonima myricifolia Griseb. 

Heteropteris anomala A. Juss. var. anomala  

Heteropteris leschenaultiana A. Juss. 

Heteropteris nitida (Lam.) DC. 

Heteropteris sericea (Cav.) A. Juss. var. sericea 

Hiraea gaudichaudiana (A. Juss.) A. Jsss. 

Stigmaphyllon gayanum A. Juss 

Tetrapterys crebiflora A. Juss.  

Tetrapterys lalandiana A. Juss. 

Tetrapterys lucida A. Juss.  

 

MALVACEAE (Massimo G. Bovini - vol. 1) 

Abutilon rufirnerve A.St.-Hil. var. rufinerve  

 

MARCGRAVIACEAE (Geisa Lauro Reis - vol. 1) 

Marcgravia polyantha Delpino 

Norantea cuneifolia (Gardner) Delpino  

 

MELASTOMATACEAE (José Fernando A. Baumgratz, Maria Leonor Del’Rei Souza & Rafael dos Anjos 
M. Tavares)  

Behuria glazioviana Cogn. 

Behuria mouraei Cogn. 

Bertolonia grazielae Baumgratz 

Bertolonia sanguinea var. santos-limae (Brade) Baumgratz 

Bisglaziovia behurioides Cogn. 

Clidemia octona (Bonpl.) L. Wms. 

Henriettella glabra (Vell.) Cogn. 

Huberia glazioviana Cogn. 

Huberia minor Cogn. 

Huberia parvifolia Cogn. 

Huberia triplinervis Cogn. 

Leandra acutiflora (Naudin) Cogn. 

Leandra amplexicaulis DC. 

Leandra aspera Cogn. 

Leandra atroviridis Cogn.  

Leandra aurea (Cham.) Cogn. 

Leandra breviflora Cogn. 

Leandra carassanae (DC.) Cogn. 

Leandra confusa Cogn. 

Leandra dasytricha (A. Gray) Cogn. 

Leandra eriocalyx Cogn. 

Leandra fallax (Cham.) Cogn. 

Leandra foveolata (DC.) Cogn. 

Leandra fragilis Cogn. 
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Leandra gracilis var. glazioviana Cogn. 

Leandra hirta Raddi 

Leandra hirtella Cogn. 

Leandra laevigata (Triana) Cogn. 

Leandra laxa Cogn. 

Leandra magdalenensis Brade 

Leandra melastomoides Raddi 

Leandra mollis Cogn. 

Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn. 

Leandra multisetosa Cogn. 

Leandra neurotricha Cogn. 

Leandra nianga Cogn. 

Leandra nutans Cogn. 

Leandra purpurascens Cogn. 

Leandra quinquedentata (DC.) Cogn. 

Leandra schwackei Cogn. 

Leandra sphaerocarpa Cogn. 

Leandra tetragona Cogn. 

Leandra trauninensis Cogn. 

Leandra xanthocoma (Naudin.) Cogn. 

Leandra xanthostachya Cogn. 

Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC. 

Meriania claussenii Triana  

Meriania robusta Cogn. 

Miconia altissima Cogn. 

Miconia argyrea Cogn. 

Miconia augustii Cogn. 

Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana 

Miconia brunnea DC. 

Miconia budlejoides Triana 

Miconia chartacea Triana 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin 

Miconia depauperata Gardner 

Miconia dichroa Cogn. 

Miconia divaricata Gardner 

Miconia doriana Cogn. 

Miconia fasciculata Gardner 

Miconia formosa Cogn. 

Miconia gilva Cogn. 

Miconia glazioviana Cogn. 

Miconia jucunda (DC.) Triana  

Miconia latecrenata (DC.) Naudin 

Miconia longicuspis Cogn. 

Miconia octopetala Cogn. 

Miconia organensis Gardner 

Miconia ovalifolia Cogn. 

Miconia molesta Cogn. 
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Miconia paniculata (DC.) Naudin 

Miconia paulensis Naudin 

Miconia penduliflora Cogn. 

Miconia prasina (Sw.) DC. 

Miconia pseudo-eichlerii Cogn. 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin 

Miconia rabenii Cogn. 

Miconia saldanhaei var. grandiflora Cogn. 

Miconia sellowiana Naudin 

Miconia staminea (Desr.) DC. 

Miconia subvernicosa Cogn. 

Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 

Miconia tristis Spring 

Miconia urophylla DC. 

Miconia willdenowii Klotzsch ex Naudin 

Mouriri arborea Gardner 

Mouriri chamissoana Cogn. 

Mouriri doriana Cogn. 

Ossaea angustifolia (DC.) Triana var. brevifolia Cogn. 

Ossaea brachystachya (DC.) Triana 

Ossaea confertiflora (DC.) Triana 

Pleiochiton micranthum Cogn. 

Pleiochiton parvifolium Cogn. 

Pleiochiton roseum Cogn. 

Pleiochiton setulosum Cogn. 

Tibouchina alba Cogn. 

Tibouchina arborea (Gardner) Cogn. 

Tibouchina benthamiana var. punicea Cogn. 

Tibouchina canescens (D. Don) Cogn. 

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn.  

Tibouchina fissinervia (DC.) Cogn.  

Tibouchina imperatoris Cogn.  

Tibouchina moricandiana (DC.) Baillon  

Tibouchina moricandiana (DC.) Baill.  

Tibouchina nervulosa Cogn.  

Tibouchina ovata Cogn.  

Tibouchina petroniana Cogn.  

Tibouchina saldanhaei Cogn.  

Tibouchina schwackei Cogn.  

Tibouchina semidecandra (DC.) Cogn.  

Trembleya parviflora (D. Don.) Cogn.   

 

MELIACEAE (Andréa Piratiningua de Azevedo - vol. 2)  

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. subsp. canjerana  

Cedrela odorata L.  

Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T. D. Penn.  

Trichilia casaretti C. DC.  
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Trichilia emarginata (Turcz.) C. DC.   

 

MENISPERMACEAE (João Marcelo Alvarenga Braga - vol. 2)  

Abuta selloana Eichler  

Abuta sp. 

Chondodendron platyphyllum (A.St.-Hil.) Miers   

 

MONIMIACEAE (Ariane Luna Peixoto & Maria Verônica Leite Pereira - vol. 2)  

Macropeplus ligustrinus var. friburgensis Perkins  

Mollinedia acutissima Perkins  

Mollinedia argyrogyna Perkins   

Mollinedia engleriana Perkins  

Mollinedia fasciculata Perkins  

Mollinedia gilgiana Perkins  

Mollinedia glaziovii Perkins  

Mollinedia longicuspidata Perkins  

Mollinedia lowtheriana Perkins  

Mollinedia marliae Peixoto & V. Pereira 

Mollinedia myriantha Perkins Mollinedia oligantha Perkins  

Mollinedia pachysandra Perkins  

Mollinedia salicifolia Perkins  

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins  

Mollinedia stenoplylla Perkins  

Siparuna chlorantha Perkins   

 

MORACEAE  ( Jorge P. P. Carauta) 

Cecropia glaziovii Snethl.  

Cecropia hololeuca Miq.  

Cecropia cf.lyratiloba Miq.  

Cecropia peltata L 

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini  

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.  

Ficus organensis (Miq.) Miq.  

Ficus trigona L. f.  

Sorocea bonplandii (Baill.) W. C. Burger & Alii  

 

MYRISTICACEAE (Haroldo C. de Lima & Cristiane B. Correia) 

Virola gardneri (A. DC.) Warb.  

 

MYRSINACEAE (Maria de Fátima Freitas) 

Cybianthus brasiliensis (Mez) G. Agostini 

Cybianthus glaber A. DC. 

Rapanea acuminata Mez 

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez 

Rapanea guianensis Aubl. 

Rapanea lancifolia Mez 

Rapanea schwackeana Mez 
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Rapanea umbellata (Mart.) Mez  

Stylogyne laevigata 

 

MYRTACEAE (Graziela Maciel Barrosso & Marcos M. Peron - vol. 1) 

Calycorectes schottianus O. Berg 

Calyptranthes concinna DC. 

Calyptranthes glazioviana Kiaersk. 

Calyptranthes lucida Mart. ex DC. 

Calyptranthes obovata Kiaersk. 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. 

Campomanesia laurifolia Gardner 

Eugenia cambucarana Kiaersk. 

Eugenia cuprea (O. Berg) Nied. 

Eugenia curvato-petiolata Kiaersk. 

Eugenia ellipsoidea Kiaersk. 

Eugenia gracillima Kiaersk. 

Eugenia stictosepala Kiaersk. 

Eugenia subavenia O. Berg 

Gomidesia glazioviana (Kiaersk.) D. Legrand 

Gomidesia lindeniana O. Berg 

Gomidesia riedeliana O. Berg 

Gomidesia spectabilis (DC.) O. Berg 

Gomidesia warmingiana (Kiaersk.) D. Legrand 

Marlierea aff.teuscheriana (O. Berg.) D. Legrand 

Marlierea martinelii G. M. Barroso & Peixoto 

Marlierea silvatica (Gardner) Kiaersk. 

Marlierea suaveolens Cambess. 

Myrceugenia kleinii D. Legrand & Kausel 

Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) Landrum 

Myrceugenia scutellata D. Legrand  

Myrcia coelosepala Kiaersk. 

Myrcia  fallax (Rich.) DC. 

Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand 

Myrcia guajavifolia O. Berg 

Myrcia laruotteana Cambess. 

Myrcia lineata (O. Berg) G. M. Barroso & Peixoto 

Myrcia longipes (O. Berg) Kiaersk. 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. 

Myrcia pubipetala Miq. 

Myrcia rhabdoides Kiaersk. 

Myrcia rufula Miq. 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 

Myrciaria floribunda (H. West. ex Willd.) O. Berg 

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg 

Pimenta pseudocaryophyllus var. fulvescens (DC.) Landrum 

Plinia martinellii G. M. Barroso & M. Peron 

Psidium guineense Sw. 
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Psidium robustum O. Berg 

Psidium spathulatum Mattos 

Siphoneugena densiflora O. Berg 

Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) Kausel  

 

NYCTAGINACEAE (Cyl Farney C. de Sá - vol. 1) 

Guapira opposita (Vell.) Reitz  

 

OCHNACEAE (Andréa Piratininga de Azevedo - vol. 1) 

Luxemburgia glazioviana Beauverd 

Ouratea parviflora (DC.) Baill. 

Ouratea vaccinioides (A.St.-Hill.) Engl.  

 

OLACACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Heisteria silvianii Schwacke  

 

OLEACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Linociera micrantha Mart.  

 

ONAGRACEAE (Paul E. Berry - vol. 2) 

Fuchsia glazioviana Taub. 

Fuchsia regia subsp. serrae P. E. Berry  

 

PASSIFLORACEAE (Solange de V. A. Pessoa - vol.1) 

Passiflora actinia Hook.  

Passiflora alata Dryand. 

Passiflora amethystina J. C. Mikan 

Passiflora deidamioides Harms 

Passiflora odontophylla Harms ex Glaz. 

Passiflora organensis Gardner 

Passiflora rhamnifolia Mast. 

Passiflora speciosa Gardner 

Passiflora vellozii Gardner  

 

PHYTOLACCACEAE (Margot Valle Ferreira - vol. 1) 

Phytolacca thyrsiflora Fenzl ex J. A. Schmidt 

Seguieria langsdorffii Moq.  

 

PIPERACEAE (Elsie Franklin Guimarães - vol. 1) 

Ottonia diversifolia Kunth 

Peperomia alata Ruiz & Pav. 

Peperomia corcovadensis Gardner 

Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. 

Peperomia lyman-smithii Yunck. 

Peperomia rhombea Ruiz & Pav. 

Peperomia rotundifolia (L.) H. B. & K. 

Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. 
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Piper aequilaterum C. DC. 

Piper caldense C. DC. 

Piper chimonanthifolium Kunth 

Piper gaudichaudianum Kunth 

Piper glabratum Kunth 

Piper hillianum C. DC. 

Piper lhotzkyanum Kunth 

Piper malacophyllum (C. Presl) C. DC. 

Piper permucronatum Yunck. 

Piper pseudopothifolium C. DC. 

Piper richardiifolium Kunth 

Piper tectonifolium Kunth 

Piper translucens Yunck. 

Piper truncatum Vell.  

 

POLYGALACEAE (Maria do Carmo Mendes Marques - vol. 1) 

Polygala laureola A.St.-Hil. & Moq. 

Polygala oxyphylla DC. 

Securidaca macrocarpa A. W. Benn.  

 

POLYGONACEAE (Angela S. F.Vaz & Claudia Vieira) 

Ruprechtia laxiflora Meisn.  

 

PROTEACEAE  (Rejan Guedes-Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Roupala consimilis Mez 

Roupala longepetiolata Pohl 

Roupala rhombifolia Mart. ex  Meisn. 

Roupala warmingii Meisn.  

 

QUIINACEAE (Geisa Lauro Reis - vol. 1) 

Quiina glaziovii Engl.  

 

RANUNCULACEAE ( Angela S. F.Vaz & Claudia Vieira) 

Clematis dioica var. australis Eichler 

Clematis dioica var. brasiliana (DC.) Eichler  

 

ROSACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Prunus brasiliensis (Cham. & Schldtl.) D.dietr. 

Rubus urticaefolius Poir.  

 

RUBIACEAE (Mario Gomes - vol. 2) 

Alibertia longiflora K. Schum. 

Amaioua intermedia Mart. 

Bathysa australis (A.St.-Hil.) Benth. & Hook. f. 

Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook. f. 

Bathysa mendocaei K. Schum. 

Chomelia brasiliana A. Rich. 
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Chomelia estrellana Müll. Arg. 

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. 

Coccocypselum sessiliflorum Standl. 

Coussarea congestiflora Müll. Arg. 

Coussarea friburgensis M. Gomes 

Coussarea speciosa K.Schum. ex. Glaz. 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. 

Diodia alata Nees & Mart. 

Emmeorrhiza umbellata (Spreng.) K. Schum. 

Faramea dichotoma K. Schum.ex M. Gomes 

Faramea multiflora var. salicifolia (C. Presl.) Steyerm. 

Faramea urophylla Müll. Arg. 

Galium hypocarpium subsp. indecorum (Cham. & Schltdl.) Dempster 

Hillia parasitica Jacq. 

Hindsia longiflora (Cham.) Benth. 

Hoffmannia dusenii Standl. 

Ixora brevifolia Benth. 

Manettia beyrichiana K. Schum. 

Manettia congesta (Vell.) K. Schum. 

Manettia fimbriata Cham. & Schltdl. 

Manettia mitis (Vell.) K. Schum. 

Posoqueria acutifolia Mart. 

Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 

Psychotria alto-macahensis M. Gomes 

Psychotria appendiculata Müll. Arg. 

Psychotria brachyanthema Standl. 

Psychotria caudata M. Gomes 

Psychotria constricta Müll. Arg. 

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. 

Psychotria nemerosa Gardner 

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl. 

Psychotria pallens Gardner 

Psychotria pubigera Schltdl. 

Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll. Arg. 

Psychotria stachyoides Benth. 

Psychotria suterella Müll. Arg. 

Psychotria ulei Standl. 

Psychotria vellosiana Benth. 

Randia armata (Sw.) DC. 

Rudgea corniculata Benth. 

Rudgea eugenioides Standl. 

Rudgea insignis Müll. Arg. 

Rudgea leiocarpoides Müll. Arg. 

Rudgea nobilis Müll. Arg. 

Rudgea recurva Müll. Arg. 

Rustia gracilis K. Schum. 

Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum.  
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RUTACEAE (Rejan Guedes- Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Dictyoloma incanescens DC.  

Zanthoxylum rhoifolium Lam. (= Fagara rhoifolia (Lam.)Engl.)  

 

SABIACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Meliosma brasiliensis Urb. 

Meliosma selowii Urb.  

 

SAPINDACEAE (Genise V. Somner - vol. 3 inédito) 

Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk. 

Cupania emarginata Cambess. 

Cupania oblongifolia Mart. 

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. 

Cupania zanthoxyloides Cambess. 

Matayba guianensis Aublet 

Paullinia carpopoda Cambess. 

Paullinia meliaefolia Juss. 

Paullinia trigonia Vell. 

Serjania communis Cambess var.communis 

Serjania elegans Cambess. 

Serjania gracilis Radlk. 

Serjania laruotteana Cambess. 

Serjania lethalis St.Hil.  

Serjania noxia Cambess. 

Serjania reticulata Cambess. 

Thinouia scandens (Cambess) Triana & Planch.  

 

SAPOTACEAE (Haroldo C. Lima & Cristiane B. Correia) 

Chrysophyllum viride Martius & Eichler 

Micropholis compta Pierre 

Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichl.) Pierre 

Pouteria guianensis Aubl. 

Pouteria macahensis T. D. Penn.  

Pouteria microstrigosa T. D. Penn. 

 

SCROPHULARIACEAE (Rejan Guedes - Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Velloziella dracocephaloides Baill.  

 

SIMAROBACEAE (Haroldo C. Lima & Cristiane B. Correia) 

Picramnia glazioviana Engl.subsp. glazioviana 

Simarouba amara Aubl.  

 

SOLANACEAE (Lúcia d’Avila Freire de Carvalho - vol. 1) 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 

Athenaea anonacea Sendtn. 

Athenaea cuspidata 
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Athenaea picta (Mart.) Sendtn. 

Aureliana brasiliana (Hunz.) Barboza & Hunz. 

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn.var. fasciculata 

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L. B. Sm. & Downs var. brasiliensis 

Brunfelsia brasiliensis ssp. macrocalyx 

Brunfelsia hydrangaeformis (Pohl) Benth. subsp. hydrangaefomis 

Brunfelsia pauciflora 

Capsicum campylopodium Sendtn. 

Cestrum lanceolatum Miers var. lanceolatum 

Cestrum aff.sessiliflorum Schott ex Sendtn. 

Cestrum stipulatum Vell. 

Cyphomandra calycina Sendtn. 

Dyssochroma viridiflora (Sims) Miers 

Sessea regnellii Taub. 

Solanum argenteum Dunal 

Solanum caeruleum Vell. 

Solanum cinnamomeum Sendtn. 

Solanum decorum Sendtn. var. decorum 

Solanum granuloso-leprosum Dunal 

Solanum inaequale Vell. 

Solanum inodorum Vell. 

Solanum leucodendron Sendtn. 

Solanum megalochiton var. villoso-tomentosum Dunal 

Solanum odoriferum Vell. 

Solanum aff.schizandrum Sendtn. 

Solanum stipulatum Vell. 

Solanum swartzianum Roem. & Schult. var. swartzianum 

Solanum undulatum Dunal 

Solanum sp. 1 

Solanum sp. 2  

 

SYMPLOCACEAE (Rejan Guedes - Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Symplocos celastrinea Mart. ex Miq. 

Symplocos crenata (Vell.) Mattos 

Symplocos nitidiflora Brand. 

Symplocos variabilis Mart.  

 

THEACEAE (Geisa Lauro Reis - vol. 1) 

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski  

 

THYMELIACEAE (Rejan Guedes - Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Daphnopsis martii Meisn. 

Daphnopsis utilis Warm.  

 

TILIACEAE (Rejan Guedes - Bruni & Bruno C. Kurtz) 

Luehea divaricata Mart.  
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UMBELLIFERAE (Tatiana U. P. Konno - vol. 1) 

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.  

 

VALERIANACEAE (Angela S. F. Vaz & Claudia Vieira) 

Valeriana scandens L.  

 

VERBENACEAE (Marli P. M de Lima & Solange V.A. Pessoa & Isis A. de Araújo) 

Aegiphila fluminensis Vell. 

Aegiphila obducta Vell. 

Aegiphila sellowiana Cham.  

 

VIOLACEAE (Ronaldo Marquete - vol. 1) 

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don var. pyrifolia  

 

VITACEAE (Angela S. F. Vaz & Claudia Vieira) 

Cissus pulcherrima Vell. 

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.  

 

VOCHYSIACEAE (Maria Célia Vianna & Henrique Ferreira Martins - vol. 2) 

Vochysia dasyantha Warm. 

Vochysia glazioviana Warm. 

Vochysia magnifica Warm. 

Vochysia oppugnata (Vell.) Warm. 

Vochysia rectiflora var. glabrescens Warm. 

Vochysia saldanhana Warm. 

Vochysia schwackeana Warm. 

Vochysia spathulata  Warm. 

Vochysia tucanorum Mart.  

 

WINTERACEAE (Haroldo C. Lima & Cristiane B. Correia) 

Drimys brasiliensis Miers  

 

Monocotiledôneas 

ARACEAE (Marcus Nadruz ) 

Anthurium galeottii C.Koch. 

Anthurium harrisii (Graham) G.Don. 

Anthurium lhotzkyanum Schott 

Anthurium longifolium (Hoffmanns.) G.Don 

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.subsp. scandens 

Anthurium solitarium Schott 

Anthurium theresiopolitanum Engl. 

Asterostigma luschnatianum Schott 

Philodendron altomacaense Nadruz et Mayo 

Philodendron appendiculatum Nadruz et Mayo 

Philodendron edmundoi Barroso 

Philodendron eximium Schott 

Philodendron fragile Nadruz et Mayo 
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Philodendron hatschbachii Nadruz et Mayo 

Philodendron ochrostemon Schott 

Philodendron ornatum Schott 

Philodendron propinguum Schott 

Philodendron roseopetiolatum Nadruz et Mayo 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott  

 

AMARYLLIDACEAE (João Marcelo e Regina P. Andreata ) 

Hippeastrum calyptratum Herb.  

 

BROMELIACEAE (Andrea F. Costa e Tânia Wendt de Oliveira - vol.3 inédito) 

Aechmea caesia E. Morren ex baker 

Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren 

Aechmea ornata Baker 

Aechmea pineliana (Brongn.ex Planch.) Baker var. pineliana 

Alcantarea imperialis 

Alcantarea nevaresii Leme 

Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. 

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f. in Roem. & Schult. 

Billbergia amoena var. rubra M. B. Foster 

Billbergia pyramidalis ver. concolor L. B. Sm. 

Billbergia pyramidalis (Sims) var. pyramidalis Lindl. 

Billbergia sanderiana E. Morren 

Canistropsis microps (E. Morren ex Mez) Leme  

Edmundoa lindenii (Regel) Leme  

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 

Neoregelia farinosa (Ule) L. B. Sm. 

Neoregelia fluminensis L.B.Sm. 

Neoregelia leucophoea (Baker) L.B.Sm. 

Neoregelia lymaniana R. Braga & Sucre 

Neoregelia tenebrosa Leme 

Nidularium innocentii Lem. var. innocentii 

Nidularium longiflorum Ule 

Nidularium procerum Lindm. 

Nidularium scheremetiewii Regel 

Pitcairnia carinata Mez 

Pitcairnia flammea Lindl. var. flammea 

Quesnelia lateralis Wawra 

Quesnelia liboniana (De Jonghe) Mez 

Quesnelia strobilispica Wawra 

Racinaea aerisincola (Mez) M. A. Spencer & L.B.Sm  

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm  

Tillandsia geminiflora Brongn. var. geminiflora 

Tillandsia roseiflora R.Ehlers & W.Weber 

Tillandsia stricta Sol. ex Sims. var. stricta 

Tillandsia tenuifolia L. var. tenuifolia 

Vriesea altomacaensis A. F. Costa 
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Vriesea arachnoidea A. F. Costa 

Vriesea atra Mez  

Vriesea bituminosa Wawra var. bituminosa 

Vriesea carinata Wawra 

Vriesea flammea L.B.Sm. 

Vriesea garlippiana Leme  

Vriesea heterostachys (Baker) L. B. Sm. 

Vriesea hieroglyphica (Carrière) E. Morren var. hieroglyphica 

Vriesea hydrophora Ule 

Vriesea inflata (Wawra) Wawra 

Vriesea longiscapa Ule 

Vriesea longicaulis (Baker) Mez 

Vriesea paraibica Wawra 

Vriesea philippocoburgii Wawra  

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) 

Vriesea sparsiflora L. B. Sm. 

Vriesea triligulata Mez, in Mart., Eichler & Urban  

Vriesea vagans (L. B. Sm.) L. B. Sm. 

Wittrockia bragarum E. Pereira & L. B. Sm.  

 

CANNACEAE (João Marcelo Alvarenga Braga - vol. 2) 

Canna coccinea Mill. 

Canna paniculata  Ruiz & Pav.  

 

COMMELINACEAE (José Anselmo de Lira Neto - vol. 2) 

Dichorisandra thyrsiflora J. C. Mikan 

Tradescantia sp.  

 

CYPERACEAE  

Pleurostachys densefoliata H. Pfeiff. 

Pleurostachys millegrana (Nees) Steud. 

Rhynchospora exaltata Kunth 

Scleria panicoides Kunth  

 

DIOSCOREACEAE (Regina P. Andreata) 

Dioscorea subhastata Vell. 

Hyperocarpa filiformes (Griseb.) G. M. Barroso, E. F. Guim. & Sucre  

 

POACEAE 

Chusquea aff.oxylepis (Hack.) Ekman 

Chusquea aff.tenella Nees 

Chusquea anelytroides Rupr. ex Döll 

Chusquea capitata Nees 

Chusquea capituliflora Trin. 

Guadua tagoara (Nees) Kunth 

Merostachys aff.ternata Nees 

Merostachys fischeriana Rupr. ex Döll  
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MARANTACEAE (João Marcelo de Alvarenga Braga) 

Stromanthe sanguinea Sond.  

 

ORCHIDACEAE 

Barbosella porschii (Kraenzl.) Schltr. 

Beadlea warmingii (Rchb. f.) Garay 

Chytroglossa marileoniae Rchb. f.  

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 

Epidendrum addae Pabst 

Epidendrum paranaense Barb. Rodr. 

Epidendrum saxatile Lindl. 

Epidendrum xanthinum Lindl. 

Gomesa recurva Lodd. 

Maxillaria cerifera Barb. Rodr. 

Maxillaria ubatubana var. mantiqueirana Hoehne 

Miltonia cuneata Lindl. 

Oncidium cf.hookeri Rolfe  

Oncidium uniflorum Booth ex Lindl. 

Pabstia jugosa (Lindl.) Garay 

Pabstia triptera (Rolfe) Garay 

Phymatidium aquinoi Schltr. 

Phymatidium delicatulum Lindl. 

Phymatidium falcifolium Lindl. 

Phymatidium tillandsoides Barb. Rodr. 

Pleurothallis aff.hamosa Barb. Rodr. 

Pleurothallis trifida Lindl. 

Prescottia epiphyta Barb. Rodr. 

Rodrigueziopsis microphyta (Barb. Rodr.) Schltr. 

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr. 

Sophronitis aff.grandiflora Lindl. 

Sophronitis aff.mantiqueirae (Fowlie) Fowlie 

Zygopetalum crinitum Lodd.  

 

ARECACEAE 

Attalea dubia (Mart.) Burret 

Euterpe edulis Mart. 

Geonoma pohliana Mart. 

Geonoma wittigiana Glaz. 

Lytocaryum insigne (Drude) Toledo  

 

SMILACACEAE (Regina Helena Potsch Andreata) 

Smilax japicanga Griseb. 

Smilax quinquenervia Vell. 

Smilax spicata Vell. 

Smilax staminea Griseb.  
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ZINGIBERACEAE (Helena Regina Lima Pugialli) 

Hedychium coronarium J. König 

Renealmia petasites Gagnep. 
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