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APRESENTAÇÃO

N

PREFÁCIO

o ano de 2001 tivemos o prazer de lançar
a 1ª edição do Atlas das Unidades de

Conservação da Natureza do Estado do Rio de
Janeiro, importante documento sobre as áreas
naturais protegidas pelas duas maiores instâncias da administração pública no território fluminense, publicação que se esgotou na primeira tiragem e ainda hoje é considerada obra de
referência sobre o tema.
A nova versão, que ora apresentamos, revisa-

O

principal foco da política de preservação
da biodiversidade fluminense adotada

da, ampliada e em formato mais prático, tem

pelo Inea tem sido a criação de novos parques

o mérito de não apenas incluir as Unidades de

estaduais e a efetiva implantação dos já exis-

Conservação criadas no Estado na última dé-

tentes. Todo esse esforço tem por objetivo res-

cada, fruto do excelente trabalho desenvolvido

guardar os importantes remanescentes da Mata

pela área de biodiversidade do Instituto Estadu-

Atlântica, compartilhando com a sociedade

al do Ambiente (Inea), mas também de registrar

informações atualizadas sobre as áreas prote-

os esforços dispendidos e avaliar as conquistas

gidas e ampliando a compreensão da importân-

do órgão nesse período.

cia da preservação desse rico patrimônio natu-

Constatamos, com imensa satisfação, o avanço

ral do Estado do Rio de Janeiro.

da política de preservação da biodiversidade,

Assim, para divulgar as informações e destacar a

com a criação de novas áreas, e do compromis-

importância das Unidades de Conservação exis-

so de tornar públicas essas informações que

tentes no Estado do Rio de Janeiro, o Inea, por

aqui constam como incentivo ao diálogo e à

meio da Diretoria de Biodiversidade e de Áreas

participação da população, empresariado, esco-

Protegidas e sob coordenação da Gerência de

las, poder público e pesquisadores da área.

Unidades de Conservação de Proteção Integral,

Esperamos que a nova versão, em volume bilín-

está reeditando o Atlas das Unidades de Conser-

gue, possa atravessar as fronteiras e se torne

vação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro. A

importante ferramenta não só de divulgação

obra, originalmente publicada em 2001 com apoio

mas também de aprendizado das Unidades de

da então Secretaria de Meio Ambiente e Desen-

Conservação brasileiras.

volvimento Sustentável, chega agora ao público

E que todos possam tirar proveito desse esfor-

em versão atualizada, ampliada, reformatada,

ço, para que, com informações de qualidade,

com novo design e bilíngue (português e inglês).

possamos trabalhar cada vez mais no forta-

A atual edição oferece aos leitores uma comple-

lecimento de ações de preservação de nosso

ta e ilustrada coletânea de dados, informações e

inestimável patrimônio ambiental.

mapas georreferenciados sobre as Unidades de
Conservação do Estado do Rio de Janeiro.
André Corrêa

Secretário de Estado do Ambiente

Patricia Figueiredo de Castro
Coordenação Geral/Inea

Isaura Maria Frega

Coordenadora de Mecanismos de

Subsecretária Executiva e de Economia Verde

Proteção à Biodiversidade/Combio
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ritório. Nos últimos cinco séculos, os sucessi-

Patrimônio Natural (RPPNs) e 57 áreas naturais

vos ciclos econômicos, cuja base produtiva

tombadas pela União e pelo Estado.

explorou intensivamente os recursos naturais,
acarretaram enorme destruição de Mata
Atlântica. Em consequência, as florestas reduziram-se a fragmentos isolados, restando apenas cerca de 18,6% da área original, ou 8.149 km2,
segundo dados da Fundação SOS Mata
Atlântica/Inpe (2013).
Atualmente, 8.627 km2 do território do
Estado do Rio de Janeiro (19,7% do total) estão

INTRODUÇÃO

protegidos legalmente por UCs1 de diferentes
categorias estabelecidas pela Lei Federal
n° 9.985/2000, dos quais 91% estão localizados
em terras continentais e 9% em áreas marinhas. As UCs estaduais abrangem área de

O

Atlas das Unidades de Conservação do

3.967 km2 (9,06% do território estadual) e estão

Estado do Rio de Janeiro consolida infor-

sob administração do Instituto Estadual do

mações sobre as características e instrumentos

Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria

de proteção dos ecossistemas fluminenses. São

de Estado do Ambiente (SEA). As UCs federais

Unidades de Conservação (UCs) que protegem

se estendem por 4.831 km2 (11,03% do territó-

20% da área do Estado, contemplando ainda a

rio estadual), estando sob tutela do Instituto

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e as

Chico Mendes de Conservação da

áreas naturais tombadas, criadas com a finali-

Biodiversidade (ICMBio).

dade de resguardar domínios do patrimônio

Nesta 2ª edição do Atlas, estão descritas e

ambiental que encerram aspectos naturais,

representadas espacialmente 52 UCs federais e

históricos e socioculturais peculiares.

estaduais. Entre elas contabilizam-se: três
2

O território estadual, que abrange 43.780 km ,

Estações Ecológicas, sendo duas federais e uma

limita-se a nordeste com o Estado do Espírito

estadual; seis Reservas Biológicas, sendo três

Santo, a norte e noroeste com o Estado de

federais e três estaduais; cinco Parques

Minas Gerais e a oeste com o Estado de São

Nacionais; treze Parques Estaduais; um

Paulo, confrontando-se com o Oceano Atlântico

Monumento Natural Federal; dezoito Áreas de

a leste, sudeste e sul. Apesar de ser uma das

Proteção Ambiental, sendo cinco federais e

menores unidades da Federação, com superfí-

treze estaduais; uma Área de Relevante

cie superior apenas à do Estado de Sergipe e

Interesse Ecológico Federal; uma Floresta

Alagoas e do Distrito Federal, possui linha cos-

Nacional; duas Reservas Extrativistas, sendo

teira com extensão de 1.266 km, inferior

uma federal e uma estadual; uma Reserva de

somente à do Estado do Maranhão e do Pará,

Desenvolvimento Sustentável Estadual; e uma

cujas costas se estendem, respectivamente, por

Reserva Ecológica Estadual. Existem ainda 296

2.246 km e por 1.366 km (IBGE, 2010).

UCs municipais, perfazendo um total de 348 UCs

O Estado do Rio de Janeiro está totalmente

sob tutela das três instâncias da administração

inserido no bioma da Mata Atlântica, uma de

pública, além de 149 Reservas Particulares do

suas principais singularidades ambientais.
Estima-se que, primitivamente, o Rio de Janeiro
apresentava cobertura florestal em 97% do ter-

1 O cálculo da área total considerou todas as UCs com limites corretos segundo o Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação.

Gato-maracajá (Leopardus wiedii)
Parque Estadual dos Três Picos
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mapear as áreas naturais tombadas devido à

(Dimfis) do Inea. Buscaram-se também infor-

falta de informações uniformes sobre elas. No

mações em outras instituições, como o ICMBio

entanto, essas áreas se encontram contempla-

e o Ministério do Meio Ambiente, por intermé-

das na publicação, assim como dados relativos

dio de dados do Cadastro Nacional de Unidades

ao ano de tombamento, órgão de tutela e locali-

de Conservação (CNUC), Instituto do Patrimônio

zação de cada uma.

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Instituto

Na edição precedente do Atlas, a Divisão de

Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Estudos Ambientais (Divea) do Departamento

Para desenvolvimento do trabalho de geração

de Planejamento Ambiental da então Fundação

das bases cartográficas e delimitação das UCs

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

em meio digital, foi realizado pela equipe da

(Feema) foi responsável pelo levantamento das

Gepro o levantamento da documentação referen-

informações no próprio arquivo técnico e na

te à criação e definição dos limites das UCs,

Biblioteca da Feema.

tanto federais quanto estaduais e municipais,

No Instituto Estadual de Florestas (IEF/RJ), a

além das RPPNs situadas no Estado. É de des-

pesquisa foi elaborada pela Divisão de

tacar que, no caso das UCs municipais, foram

Unidades de Conservação (Diuc) da Diretoria de

coletadas informações constantes no cadastro

m 2001, para a 1ª edição do Atlas, foi

Conservação da Natureza e pelo Laboratório de

do Imposto de Circulação de Mercadorias e

desenvolvido um minucioso levantamento

Geoprocessamento (Lagief), também em arqui-

Serviços – ICMS Verde ou ICMS Ecológico –, ins-

de informações sobre as UCs e as áreas natu-

vos próprios e no Centro de Documentação e

tituído pela Lei Estadual n° 5100/2007, disponibi-

rais tombadas, estaduais e federais, existentes

Informação do IEF.

lizadas pela SEA.

no território do Estado do Rio de Janeiro.

As informações relativas às UCs sob tutela

Considerando as pequenas dimensões em rela-

Pode-se afirmar que aquele foi o primeiro docu-

federal foram obtidas no Sistema de

ção à escala dos mapas utilizados, as RPPNs

mento publicado no Estado que agregou, de forma

Informações sobre Unidades de Conservação

estão representadas nas ilustrações do Atlas

estruturada, dados sobre localização, base legal,

(Siuc) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

apenas por pontos coletados com GPS, segundo

características físicas e bióticas, informações

e dos Recursos Renováveis (Ibama) e no

dados disponíveis no cadastro do SERPPN, do

sobre ecossistemas preservados, além de fazer o

Departamento de Estruturas Territoriais (Detre)

Inea e do ICMBio.

mapeamento e histórico de criação das áreas

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

naturais protegidas por legislação específica.

(IBGE), complementadas por fontes secundá-

Todo o esforço buscou sistematizar as informa-

rias, sendo, posteriormente, revistas e atualiza-

ções básicas sobre as UCs, criando uma base

das pelos próprios gestores das UCs.

de dados ambientais e contribuindo para a

Nesta 2ª edição, a coordenação-geral do Atlas

conscientização da importância da preservação

bem como o processo de revisão e atualização

desse importante patrimônio natural do Estado

das informações ficaram a cargo da Gerência

do Rio de Janeiro.

de Unidades de Conservação de Proteção

O trabalho foi desenvolvido em duas frentes:

Integral (Gepro) da Diretoria de Biodiversidade

uma de levantamento detalhado de dados

e Áreas Protegidas (Dibap) do Inea, buscando-

secundários, constando de seleção das UCs e

se o apoio de outros departamentos da Dibap,

de sistematização e análise das informações

como a Gerência de Unidades de Conservação

sobre cada uma delas, seguindo um roteiro de

de Uso Sustentável (Geuso), o Serviço de

abordagem preestabelecido; e outra de recupe-

Reservas Particulares do Patrimônio Natural

ração do mapeamento existente nos vários

(SERPPN), a Coordenação de Mecanismos de

órgãos responsáveis pela administração das

Proteção à Biodiversidade (Combio) e a

UCs e pelos tombamentos naturais, a saber:

Gerência de Geoprocessamento e Estudos

Ibama, IEF, Feema e Inepac, para posterior

Ambientais (Geopea) da Diretoria de

digitalização dos dados. Optou-se por não

Informação, Monitoramento e Fiscalização

METODOLOGIA

E

Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira
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espécies de plantas e de animais e conduzindo a

duas de gimnospermas e 7.181 de angiospermas.

um crescimento luxuriante de florestas e outros

Muitas são endêmicas, como Bromeliaceae do

tipos de recobrimento vegetal. Como resultado –

gênero Cryptanthus, Gesneriaceae do gênero

alcançado há cerca de 3.000 anos A.P. –, o terri-

Nematanthus, Glaziophyton mirabile

tório fluminense diferenciou-se em modalidades

(Gramineae), Prepusa hookeriana

individualizadas de matas, restingas, mangues e

(Gentianaceae), Worsleya raineri

demais formações fitoecológicas.

(Amaryllidaceae), Tillandsia grazielae

As atuais condições altimétricas, geológicas,

(Bromeliaceae), citadas aqui a título de exem-

hidrológicas, pedológicas e climáticas distintas

plificação. Da mesma forma, das 100 espécies

nos vários ambientes ecológicos fluminenses

que figuram na Centuria Plantarum

propiciam um dos mais ricos conjuntos bióticos

Brasiliensium Exstintionis Minitata, publicada

contidos em uma única unidade federativa de

pela Sociedade Botânica do Brasil em 1992,

espaço territorial restrito.

quarenta estão localizadas em território flumi-

Apesar dos diferentes graus de secundarização

nense. Da fauna, há igualmente várias espécies

– consequência direta do desmatamento gene-

endêmicas, cujos exemplos são o conhecido

ralizado que se verificou durante os ciclos eco-

mico-leão-dourado, formigueiro-de-cabeça

território fluminense apresenta-se como

nômicos pelos quais passou o Estado do Rio de

-preta, formigueiro-do-litoral, lagartinho-bran-

um conjunto de ambientes que ocupam

Janeiro a partir do início da colonização –, os

co-da-praia, sapinho-de-barriga-vermelha,

montanhas e baixadas em uma grande diversi-

sistemas biológicos ainda continuam a apre-

sapo-pulga e saudade-de-asa-cinza.

dade de ecossistemas. Essas feições naturais

sentar o alto grau de diversidade que os carac-

Na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de

foram estabilizadas durante os últimos movi-

teriza (embora muito já se tenha perdido e seja

extinção figuram 627 espécies, entre insetos,

mentos de variação do nível do mar no período

impossível quantificar e, muito mais ainda, qua-

peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, das

geológico denominado Ótimo Climático, com-

lificar as perdas), contribuindo para que o

quais 257 ocorrem em domínio florístico de

preendido entre 7.000 e 3.000 anos antes do

Brasil esteja entre os países que apresentam

Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro.

tempo presente (A.P.), quando se fixaram as

megadiversidade biótica.

Se, por um lado, esses são motivos de ufanis-

condições ecológicas que prevaleceram, pelo

No Rio de Janeiro, situado quase inteiramente

mo ecológico, por outro, constituem fator de

que se sabe, até a época do descobrimento do

em uma disjunção florística que vai do Espírito

aumento da preocupação quanto à preservação

país aproximadamente.

Santo até o Município de Angra dos Reis, há

da biodiversidade fluminense.

Enquanto nosso clima se ia tropicalizando – a

sistemas biológicos com particularizações de

partir de 12.000 anos A.P., no final do

espécies animais e vegetais que, em muitos

Pleistoceno e início do Holoceno –, o nível do

casos, são únicas no conjunto territorial mun-

mar subia, submergindo, gradativamente, a pla-

dial. Certas espécies só aparecem em determi-

nície arenosa e os baixos maciços costeiros, que

nados trechos, como que ilhadas por condições

se transformaram em ilhas. As geleiras da

ecológicas específicas, separadas por barreiras

América do Sul derretiam-se e encolhiam de

representadas por particularidades, por vezes

Os solos sobre os quais se instalaram os ecos-

domínio, retraindo-se para as áreas atuais, nas

mínimas, do ambiente. Esse grupo constitui o

sistemas do Estado do Rio de Janeiro derivam

montanhas elevadas dos Andes. Ao mesmo

chamado endemismo biótico, isto é, manifesta-

do desgaste de rochas pré-paleozoicas, espe-

tempo, a vegetação, como um todo, mudava de

ções de formas da vida exclusivas de determi-

cialmente granitos e gnaisses, de idade supe-

feições, em decorrência do aumento da tempe-

nados pontos da Terra.

rior a 600 milhões de anos, e que compunham

ratura e chuvas abundantes. O clima se foi

Na atualidade dos estudos a respeito, sabe-se

transformando de frio e seco em quente e

que o Estado do Rio de Janeiro é um dos maiores

úmido, forçando a aceleração metabólica das

centros de endemismo do país. Atualmente, está

CARACTERIZAÇÃO
DOS ECOSSISTEMAS
FLUMINENSES*

O

EVOLUÇÃO DOS
ECOSSISTEMAS FLUMINENSES

catalogado para a flora fluminense um total de
(*) Texto original de Ronaldo Fernandes de Oliveira (2001), com
atualização de dados.

8.875 espécies, subespécies e variedades, sendo
1.119 de briófitas, 573 de samambaias e licófitas,

Parque Estadual da Costa do Sol
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o chamado Escudo Brasileiro, integrante do pri-

localizados em Maricá e Búzios. A única falésia

turalmente mais simples, como Winteraceae,

mitivo continente Gondwana.

moldada pelo mar na Série Barreiras e que

com uma só espécie brasileira, casca-d’anta;

No Mesozoico, transição entre o Jurássico (190

ainda é trabalhada pelas águas salinas se

Magnoliaceae, com apenas uma espécie flumi-

milhões de anos) e o Cretáceo (130 milhões de

encontra na Ponta do Retiro, em São Francisco

nense, o baguaçu; e Annonaceae, representada

anos), há cerca de 150 milhões de anos, o

de Itabapoana. Foi também neste Município que

na flora nacional por 29 gêneros e várias espé-

Gondwana começou a dividir-se, de baixo para

o desgaste dos sedimentos da Série Barreiras

cies fluminenses, entre as quais araticum-

cima, iniciando a separação do que viria a ser a

formou os depósitos litorâneos ricos em ilmeni-

do-brejo, pindaíba e a endêmica duguétia.

África e a América do Sul. Essa época e as

ta, zirconita e rutilo, preciosos componentes das

Se, por um lado, os ecossistemas fluminenses

seguintes, até cerca de 65 milhões de anos A.P.,

areias monazíticas que alcançam até as proximi-

estruturaram-se diferenciadamente como res-

foram marcadas por intensos movimentos tec-

dades da foz do Rio Paraíba do Sul.

posta à variedade climática e de suportes edáfi-

tônicos, com grandes falhamentos de rochas

Já em tempos mais recentes, os eventos trans-

cos, por outro, foram continuadamente selecio-

primitivas e fenômenos de vulcanismo localiza-

gressivos e regressivos do nível do mar verifica-

nados, moldados e modificados durante o pro-

dos em vários pontos do território fluminense.

dos em fins do Pleistoceno e início do Holoceno

cesso natural de formação dos ambientes em

Os movimentos causaram deslocamentos verti-

até os movimentos de variação do nível do mar

que, além da influência dos fatores abióticos,

cais que originaram as escarpas abruptas da

do Ótimo Climático moldaram os últimos cor-

ocorrem interações flora-fauna – basicamente

Serra do Mar e embelezam a paisagem flumi-

dões de restinga que aprisionaram as incontá-

relacionadas à estruturação de cadeias alimen-

nense. Os episódios cretáceos de vulcanismo

veis lagunas e lagoas litorâneas que adornam a

tares – que propiciam o aperfeiçoamento e a

deram origem a formações orográficas peculia-

região costeira do Estado do Rio de Janeiro.

adaptação nas reciprocidades compensatórias

res, nas quais as rochas, predominantemente

Como resultado da história geológica do terri-

do mecanismo coevolutivo.

alcalinas, diferem das demais. São sempre

tório fluminense, formou-se um verdadeiro

Os insetos, como agentes polinizadores por

específicas e localizadas, representando parti-

mosaico pedológico, que reflete não só a varie-

excelência, as aves e os mamíferos – grandes

cularizações da litologia fluminense, únicas no

dade litológica da qual os solos se originaram,

dispersores de frutos e sementes, mas também

mundo, como o mendanhito (da Serra do

mas também os eventos paleoclimáticos acon-

bons polinizadores – influenciaram e foram

Gericinó-Mendanha), o tinguaíto (da Serra do

tecidos no Estado do Rio de Janeiro. São solos

influenciados por estruturas anatômicas e fisio-

Tinguá) e o gnaisse Búzios. Bastante notável é

podzólicos, latossolos, cambissolos, plintosso-

lógicas de flores, frutos e sementes, que grada-

o cone vulcânico do Morro de São João no

los, brunos, brunizéns, solonetz, solonchaks,

tivamente se aperfeiçoaram, ao longo do tempo,

Município de Casimiro de Abreu, visível com

gleis, tiomórficos, aluviais, litólicos, orgânicos,

otimizando processos – nem sempre simbióti-

grande nitidez em fotografias aéreas.

além das areias quartzosas do litoral, cada qual

cos ou mutualísticos, mas, às vezes, comensais

Encontram-se outras ocorrências de vulcanis-

com propriedades físico-químicas e biológicas

e até mesmo parasitários – de polinização e

mo em Cachoeiras de Macacu, Duque de

que sustentam a diversidade ecossistêmica.

dispersão. Durante o tempo evolutivo, aparece-

Caxias, Itaboraí, Itatiaia, Magé, Piraí, Resende,

Por outro lado, a história da biota que aqui se

ram cores, odores, sabores, nectários, guias de

Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.

instalou parece ter-se iniciado também no

néctar, morfologias detalhadas de flores, frutos

Também no Mesozoico, originou-se, ao longo do

Mesozoico, quando desapareceram os grandes

e sementes, aumentando as especificidades

litoral brasileiro, a denominada Série Barreiras,

répteis juntamente com as florestas de samam-

nas relações flora-fauna.

formada de sedimentos consolidados. É uma

baias gigantes e coníferas. Surgiram as primei-

Já em fins do Pleistoceno e início do Holoceno,

formação geológica que se estende até o Amapá;

ras verdadeiras plantas evolutivamente superio-

quando se iniciou a tropicalização do clima, os

e, embora existam vestígios dela na retaguarda

res – as fanerógamas, com órgãos sexuais abri-

refúgios do Pleistoceno serviram de matriz para a

da Baía de Guanabara, os remanescentes mais

gados em invólucros protetores mais eficientes:

colonização de áreas que ainda não haviam sido

representativos, formando falésias mortas, estão

as flores e os mamíferos começaram a dominar

ocupadas durante o frio intenso. A conhecida aro-

a Terra. A biota fluminense, originada desde

eira-vermelha, por exemplo, foi um desses casos.

aquela época, ainda possui espécies com carac-

Hoje ela ocorre não só nas restingas, mas tam-

terísticas tidas como primitivas do ponto de vista

bém em todas as formações vegetais do Estado

evolutivo: mamíferos de placenta rudimentar,

do Rio de Janeiro. Igualmente, a canjerana, de

quase inexistente, como gambás e cuícas; e

ampla distribuição geográfica no território flumi-

famílias botânicas igualmente de ovários estru-

nense, colonizou os espaços adjacentes aos refú-

Tesourão (Fregata magniﬁcens)
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> REGIÃO FITOECOLÓGICA DA ESTEPE

> REGIÃO FITOECOLÓGICA DA
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA

gios do Pleistoceno da Serra do Mar. As pesqui-

ombrotermia – relação temporal entre curva

> Floresta Ombrófila Densa Altomontana

sas indicam que da mesma forma espécies ani-

ômbrica (das chuvas) e curva térmica – exibido

> Região Fitoecológica da

mais oriundas dos refúgios do Pleistoceno povoa-

em cada região do Estado onde os sistemas

Floresta Estacional Semidecidual

Corresponde a uma caatinga, devido às condi-

ram os ecossistemas adjacentes. Enquadram-se,

biológicos estão estabelecidos.

>> Floresta Estacional

ções predominantes de clima e precipitações

Os ambientes fluminenses onde se instala a

semelhantes às do Nordeste brasileiro. A caa-

Floresta Ombrófila Densa possuem precipita-

tinga fluminense ocorre, como Formação

ções bem distribuídas ao longo do ano, em

Aberta, apenas em trechos do Município de São

torno de 1.500 mm, sem período seco. A região

Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e

apresenta, no Rio de Janeiro, quatro formações

Armação dos Búzios, uma das regiões de

diferenciadas, como segue.

nesse caso, algumas aves como jacu e tangará.

Semidecidual das Terras Baixas

Esse é, porém, um campo de pesquisas que ainda
ocupará bastante tempo de geólogos, paleontólogos, botânicos e zoólogos, entre outras especialidades, na busca da reconstituição dos paleoam-

>> Floresta Estacional

TIPOS DE ECOSSISTEMA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bientes dos espaços ocupados pelos ecossistemas distribuídos no território fluminense.

A tipificação dos ecossistemas fluminenses foi

Nos tempos atuais, a biodiversidade dos ecos-

detalhada nas Folhas SF23/24 – Rio de Janeiro/

sistemas fluminenses é decorrência e reflexo

Vitória, do Projeto RADAMBRASIL, de 1982.

de todos os fatores que condicionaram sua for-

Com base nelas, podem-se identificar as

mação durante a história geológica do Estado

seguintes regiões fitoecológicas do Estado:

do Rio de Janeiro desde as mais antigas ori-

Semidecidual Submontana
>> Floresta Estacional Semidecidual Montana
> Região Fitoecológica da
Floresta Ombrófila Mista

menores índices pluviométricos do Estado,

>> Floresta Ombrófila Mista Montana

sempre sobre os maciços adjacentes ao mar.
A vegetação é especial nessas localidades, osten-

1. Floresta Ombrófila
Densa das Terras Baixas

tando raridades da flora estadual, como as

Está estabelecida nas baixas altitudes, até

Bromeliaceae Tillandsia gardneri var. rupicola,

50 m, com remanescentes ao longo do Estado,

>> Áreas com Influência Marinha

Tillandsia neglecta, Nidularium atalaiensis,

nas áreas alagadas ou muito úmidas. Matas

>> Áreas com Influência Fluviomarinha

Cryptanthus sinuosus e Cryptanthus maritimus,

com tal tipificação se denominam, frequente-

>> Áreas com Influência Fluvial

que são endêmicas, além de outras espécies da

mente, matas paludosas.

> Refúgio Ecológico
>> Refúgio Ecológico Altomontano
> Formações Pioneiras

gens. Foram capítulos de sucessivos episódios

> Região Fitoecológica da Savana

que fundamentaram o estabelecimento da

> Região Fitoecológica da Estepe

mesma família, menos raras, como Billbergia

A vegetação das matas paludosas apresenta

natureza. Hoje, são o clima e os suportes edáfi-

> Região Fitoecológica da Floresta

amoena, Billbergia tweediana, Quesnelia quesne-

composição florística variada, com a presença

> REGIÃO FITOECOLÓGICA DA SAVANA

liana, Neoregelia cruenta e Alcantarea gigantea.

conspícua do pau-de-tamanco e do coco-de-

cos, basicamente, que funcionam como condi-

Ombrófila Densa
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cionantes telúricos da existência dos diferentes

> Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas

A Região da Savana, ou Cerrado Fluminense, é

Outro endemismo regional é o Pilosocereus ulei,

tucum. Um subosque pode estar presente com

tipos de ecossistema fluminenses, sendo que o

> Floresta Ombrófila Densa Submontana

constituída de pequenos agrupamentos florísti-

que aparece acompanhado de outras Cactaceae,

várias Piperaceae (Piper spp., Potomorphe spp.,

caráter determinístico mais efetivo é o grau de

> Floresta Ombrófila Densa Montana

cos formados por elementos vegetacionais de

como Pilosocereus arrabidae, Cereus fernambu-

Ottonia spp.) e Costus spiralis (Zingiberaceae).

duas outras regiões fitoecológicas. A pimenta-

censis e Austrocephalocereus fluminensis, em

Outras espécies arbóreas frequentes são figuei-

de-macaco e o barbatimão, por exemplo, são

meio a várias Euphorbiaceae e espécies perten-

ras (Ficus organensis, Ficus insipida –

representantes da flora do Cerrado, enquanto a

centes a outras famílias, e menos representadas

Moraceae), ingá, carrapeta e tapiri. No litoral

copaíba e a canela são mais típicas da Floresta

em outros pontos do Estado, como Anchietea

sul, pode ocorrer a palmeira Raphia ruffia, e

Estacional Semidecidual.

pyrifolia (Violaceae), Arrabidaea selloi

nas bacias do Rio São João e Rio Macaé apare-

Ainda pouco conhecido do ponto de vista cientí-

(Bignoniaceae), Angostura candolleana

cem guanandi e uanani. A umidade desses

fico, o Cerrado Fluminense tem ampliada a difi-

(Rutaceae), Astronium gracile (Anacardiaceae),

ambientes favorece a alta incidência de epífitas,

culdade de estudos pelo fato de estar reduzido

Condalia buxifolia (Rhamnaceae), Erythroxylon

representadas por Araceae, Bromeliaceae,

a manchas muito pequenas e com elevada

subrotundum (Erythroxylaceae), Jacquinia brasi-

Cactaceae, Piperaceae e Orchidaceae. Nas

Submontana da Floresta Ombrófila Densa cons-

influência antrópica. Apesar disso, a seriema,

liensis (Theophrastaceae), Kielmeyera membra-

matas paludosas ocorrem algumas trepadeiras,

tituem, quase sempre, Áreas de Preservação

também típica do Cerrado, é uma das aves que

nacea (Guttiferae), Paullinia racemosa

como certas espécies de Dioscoreaceae, esco-

Permanente (APP), desde que situados na

ainda vagueiam pelas áreas desmatadas sol-

(Sapindaceae), Salacia paniculata

va-de-macaco (Combretum fruticosum e

escarpa frontal da Serra do Mar, com declivida-

tando estridentes chamados de acasalamento.

(Hippocrateaceae), Scutia arenicola

Combretum laxum – Combretaceae) e ainda

des geralmente muito acentuadas. A composi-

A distribuição do Cerrado Fluminense acompa-

(Rhamnaceae), Turnera serrata (Turneraceae) e

jarrinha, cujas folhas são o alimento exclusivo

ção florística é rica e variada, sendo alguns ele-

nha o Vale do Rio Paraíba do Sul no trecho em

Zyziphus platyphyla (Rhamnaceae), entre outras.

da lagarta da borboleta, ameaçada de extinção.

mentos bastante comuns, como tapiá, a fre-

que se situam o Município de Itatiaia, Resende,

De grande fragilidade e caráter exclusivo no

Porto Real e Quatis.

Estado, esse tipo de cobertura vegetal – que

2. Floresta Ombrófila Densa Submontana

figueira, que, muitas vezes, é estranguladora de

contém mais de vinte espécies de orquídeas

Formação florestal que compreende as matas

outras árvores, dorstenia; carrapeta (Guarea

raras, endêmicas e ameaçadas de extinção –

que ocorrem na faixa de altitude entre 50 m e

guidonia e Guarea macrophylla – Meliaceae),

está sob intensa pressão antrópica, representa-

500 m, no relevo montanhoso da Serra do Mar,

sempre presente às margens dos riachos, açoi-

Parque Nacional da Serra dos Órgãos

da pela especulação imobiliária e ocupação

nos contrafortes litorâneos e nas ilhas.

ta-cavalo e camboatá (Cupania oblongifolia,

Timbó-peba (Paulinia meliaefolia)

desordenada do solo.

Os principais remanescentes da Formação

Cupania spp. – Sapindaceae).

quentíssima embaúba e quaresmeira, grossa
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sofrem contínua depleção por cortadores clan-

Polybotrya, Selaginella). Lianas e cipós são,

Trepadeira-lenhosa (Davilla sp.)

destinos em face da valorização econômica

também, numerosos: Bauhinia spp.

Tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus ariel)

dessa iguaria. O epifitismo é acentuado, encon-

(Leguminosae), Cissus spp. (Vitaceae), Davilla

trando-se espécies como Araceae, Cactaceae,

rugosa (Dilleniaceae), Pithecoctenium spp.

Orchidaceae, Piperaceae e muitas samambaias

(Bignoniaceae), Serjania spp. (Sapindaceae) e

de diferentes famílias.

Smilax spp. (Smilacaceae), entre outros.
Os troncos e os galhos das árvores são literal-

Saxifragaceae, com o gênero Escallonia, o único

3. Floresta Ombrófila Densa Montana

mente cobertos de epífitos, que vão desde

brasileiro, com duas espécies: Escallonia monte-

Os remanescentes deste tipo de mata se locali-

liquens, hepáticas e musgos, passando por

vidense e Escallonia organensis. Dos arbustos,

zam no rebordo dissecado da Serra do Mar e na

Pteridophyta (Hymenophyllum, Microgramma,

cita-se Berberis laurina (Berberidaceae), tam-

Serra de Itatiaia, em altitudes compreendidas

Trichomanes); Dicotyledoneae, como

bém a única espécie brasileira da família.

entre 500 m e 1.500 m.

Begoniaceae (Begonia), Cactaceae (Hariota,

Algumas aves nativas da Mata Atlântica vivem nes-

A flora da formação Montana da Floresta

Rhipsalis, Schlumbergera), Gesneriaceae

sas florestas ou próximas a elas, sempre em áreas

Ombrófila Densa apresenta muitas espécies da

(Codonanthe, Nematanthus), Marcgraviaceae

de altitude, entre as quais estão os endêmicos pula

Formação Submontana. Surge, entretanto, o

(Marcgravia), Piperaceae (Peperomia); e

-pula-assobiador, beija-flor-de-topete e entufado,

gigante da Mata Atlântica, jequitibá-rosa, que,

Monocotyledoneae, como Bromeliaceae (Vriesea,

borralhara, garrincha-chorona e tapaculo-preto.

sobressaindo ao dossel contínuo das copas,

Tillandsia), Cyclanthaceae (Carludovica); e

Nessas matas, praticamente, não existe subosque,

pode superar os 30 m de altura. Bastante alto

Orchidaceae (Bifrenaria, Catasetum, Cattleya,

mas há adensados de Bromeliaceae representa-

é, também, o ouriceiro.

Miltonia, Oncidium, Pleurothallis).

das por Vriesea, Aechmea e Nidularium. O epifitis-

A dominância fica por conta das Lauraceae,
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mo é desempenhado por Orchidaceae, dentre as

representadas por inúmeros gêneros (Aiouea,

4. Floresta Ombrófila Densa Altomontana

Aniba, Cryptocarya, Endlicheria, Licaria,

Ocupa ambientes situados acima de 1.500 m.

Nectandra, Ocotea, Persea, Phyllostemodaphne,

É nela que existe o maior número de endemis-

Urbanodendron) e espécies, destacando-se o

mos, sendo o Itatiaia um dos locais notáveis

raríssimo tapinhoã, de especial importância his-

nesse sentido. Tais matas são chamadas nebu-

tórica – considerado o carvalho brasileiro, que foi

lares, por estar frequentemente encobertas por

intensamente utilizado na construção de carave-

nuvens que saturam o ar de umidade. As árvores

O grau de caducifoliedade do conjunto florestal a

las, urcas, fragatas, escunas e sumacas, bem

são de altura apenas mediana, retorcidas e exi-

que se refere a denominação (semidecidual signi-

como nos reparos da frota naval que aportava

bem certo grau de xeromorfismo devido às bai-

fica que perde parcialmente as folhas) está entre

Essas espécies, juntamente com dezenas de

avariada no Rio de Janeiro. A intensa utilização

xas temperaturas. Entre elas, encontram-se

20% e 50% e é dependente do clima, que tem

outras, formam um dossel contínuo, sombrean-

no período colonial foi regulamentada por Carta

espécies que pertencem a famílias pouco repre-

uma estação chuvosa e outra seca. Devido ao

do o interior das matas. Sob o dossel, que pode

Régia de 1799. Estão entre outras espécies que

sentadas no Brasil ou a gêneros escassos no

menor teor de umidade atmosférica, é pequeno o

de Quissamã. Na Mata do Carvão, em uma

a região. A indústria açucareira sempre foi grande

estar entre 25 m e 30 m do solo e do qual

fazem parte dessa formação cedro, louro-pardo,

Estado: Aquifoliaceae, com o único gênero, Ilex,

número de epífitas nas matas dessa categoria.

extensão de apenas 1.000 ha, foram detectadas

consumidora de florestas, não só para a monta-

sobressai a copa do jacatirão e da canela-santa,

vinhático e guaperê. No subosque, aparece guari-

mais comum no sul do Brasil, incluindo Ilex

São três os subtipos da Floresta Estacional

espécies de alto valor econômico, como que-

gem dos engenhos – com toda a parafernália de

um sem-número de plantas forma um subosque

canga e fetos arborescentes ou samambaias-

paraguariensis, erva-mate; Celastraceae, com

Semidecidual, parcamente representados no

bra-machado, peroba-de-campos, peroba-rosa

apetrechos específicos – mas também como com-

adaptado à luminosidade diminuída por árvores

gigantes – Trichipteris sp. (Cyatheacae), Dicksonia

um só gênero, Maytenus, um dos poucos brasi-

Estado do Rio de Janeiro.

e angico, além de várias outras espécies per-

bustível para fazê-los funcionar.

mais altas. Ali, as folhas, para otimização da

sellowiana (Dicksoniaceae).

leiros e o único da família que ocorre no Estado;

fotossíntese, possuem maior concentração de

O interior das matas, sempre sombrio, é ocupa-

Clethraceae, com o único gênero, Clethra, que

clorofila e, por isso, têm coloração verde-escura,

do por plantas herbáceas de pequeno porte,

como Piperaceae e sonho-d’ouro, ou expandem

quais a belíssima Sophronites grandiflora.

> REGIÃO FITOECOLÓGICA DA
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL

tencentes a 28 famílias botânicas.
O drástico declínio da formação vegetal deveu-se,

possui apenas duas espécies brasileiras;

1. Floresta Estacional
Semidecidual das Terras Baixas

de início, à produção que se destinava ao abaste-

2. Floresta Estacional
Semidecidual Submontana

como Besleria spp. (Gesneriaceae),

Cunoniaceae, com o gênero Weinmannia, um

Os pequenos remanescentes dessa formação

cimento da capital do país no período colonial,

Insuficientemente conhecida do ponto de vista

as lâminas foliares, exibindo macrofilia acentua-

Coccocypselum spp. (Rubiaceae), Dichorisandra

dos três que ocorrem no país; Winteraceae, com

se localizam em Carapebus, Quissamã e São

principalmente exploração de madeira e criação

científico, os remanescentes desta formação se

da, como Rudgea macrophylla (Rubiaceae) e inú-

spp. (Commelinaceae), Dorsternia spp.

Drymis brasiliensis, também espécie única no

Francisco de Itabapoana, sendo a Mata do

de gado na grande área da Baixada Campista,

situam entre 50 m e 500 m de altitude no

meras Marantaceae (Maranta, Ctenanthe,

(Moraceae), Pilea spp. (Urticaceae) e uma infi-

Brasil; Proteaceae, com o gênero Roupala, um

Carvão, no último Município, o melhor repre-

com as colinas e tabuleiros costeiros da Série

Município de Macaé, reduzida a pequeníssimas

Stromanthe) e Musaceae (Heliconia). O subosque

nidade de gêneros de Pteridophyta (Blechnum,

dos três representados no Brasil; Ericaceae,

sentante. Xixá e Talisia sp. (Sapindaceae), como

Barreiras. A supressão das matas teve continuida-

manchas. O araribá é citado como espécie típica.

é o habitat do palmito, cujos estoques naturais

Didymochlaena, Dryopteris, Lygodium, Marattia,

com os gêneros Leucothoe e Gautheria; e

espécies típicas, são citadas para o Município

de com a sacaricultura, que caracteriza, até hoje,

As causas do desaparecimento se devem aos
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> ÁREAS COM INFLUÊNCIA MARINHA
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ral norte. No Rio de Janeiro, as restingas se
vão tornando mais amplas em Maricá e

sobre solos litólicos rasos. Apenas o subtipo
Refúgio Ecológico Altomontano está represen-

São assim denominadas as formações vegeta-

São as restingas, das quais há significativa varie-

Saquarema, alcançando maiores extensões em

tado em território fluminense, localizado acima

cionais transitórias – considerada a cronologia

dade no território fluminense. Embora grandes

Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio; sendo

dos 1.500 m, em trechos da Serra do Mar e

geológica –, representando transições iniciais

extensões já tenham sido eliminadas por ação

menos expressivas nos Municípios que se

Serra da Mantiqueira, sendo conhecido como

que se transformam, naturalmente, com o pas-

humana, há ainda bons remanescentes.

seguem, até Rio das Ostras. Daí, onde a Serra

Campo de Altitude.

sar do tempo geológico. Compreendem ecos-

Estão associadas à areia quartzosa litorânea

do Mar se afasta da costa e a planície litorânea

Nos lugares de ocorrência – Morro do Cuca, Pico

sistemas associados a Mata Atlântica e foram

depositada durante o Pleistoceno e início do

alcança maior amplitude, especialmente no

do Frade, Campo das Antas, Desengano, Bocaina

caracterizadas em três tipos de área.

Holoceno. Por isso são bem representadas do

Município de Macaé, Carapebus, Quissamã,

Município do Rio de Janeiro em direção ao lito-

Campos e São João da Barra, a restinga volta a

e Itatiaia –, o Campo de Altitude aparece logo
após a Floresta Ombrófila Densa Altomontana, à

ter grande expressividade. No Rio de Janeiro e

qual se relaciona e é, como ela, local de alta

em alguns outros Municípios, entretanto, já

concentração de endemismo. No campo das

foram profundamente descaracterizadas, res-

Antas, entre Petrópolis e Teresópolis, 66 das 347

tando apenas manchas pequenas, residuais e

espécies coletadas são endêmicas; na Bocaina,

fortemente secundarizadas.

sul do Estado, são endêmicas trinta das 215

As restingas possuem composições florísticas

espécies registradas; no Parque do Desengano,

complexas e características variadas, que vão

em Santa Maria Madalena, há 62 endemismos

da vegetação rastejante das praias aos espaços

entre 275 espécies registradas; em Itatiaia, local

desnudos com moitas esparsas e matas de

dos mais pesquisados botanicamente, com 415

restinga. Trabalhos recentes têm procurado

espécies coletadas, há 88 endêmicas; no Morro

tipificar categorias de vegetação nessas áreas,

Sauá (Callicebus personatus nigrifrons)

ainda existem são insuficientes para dar uma ideia

do Cuca, em Petrópolis, encontram-se 27 ende-

já que existem profundas diferenças estrutu-

Carrapateira (Metrodoera nigra)

de como era a vegetação do conjunto antes da

mismos das 227 espécies coletadas; e, no Pico

rais entre elas.

chegada do ciclo econômico do café.

do Frade, em Macaé, com 124 espécies coleta-

Grande número de espécies endêmicas, raras e

das, 22 são endêmicas.

ameaçadas de extinção fazem parte do sistema

A fitofisionomia é herbáceo-arbustiva aberta.

biológico das restingas. Da quase meia centena

As Compositeae estão significativamente repre-

de espécies de bromélias que ocorrem na região

sentadas por vários gêneros (Achyrocline,

de Cabo Frio, por exemplo, treze são endêmicas.

Baccharis, Chionolaena, Erigeron, Eupatorium,

Há também endemismo entre Leguminosae,

No Estado do Rio de Janeiro só ocorre a forma-

Mikania, Senecio, Vernonia, Wedelia). As

Sapotaceae, Turneraceae, Asclepiadaceae e

ção Floresta Ombrófila Mista Montana, tipo flo-

Gramineae possuem uma espécie de bambu –

Cactaceae, destacando-se Malvaceae Pavonia

3. Floresta Estacional Semidecidual Montana

restal mais característico dos Estados sulinos

Chusquea pinifolia – muito frequente nesses

alnifolia, que motivou o desencadeamento de

É a formação que melhor representa a Floresta

do país. A Floresta Ombrófila Mista, como o

locais, e só neles. Outra gramínea exclusiva dos

movimentos conservacionistas ainda na década

Estacional Semidecidual no Estado do Rio de

nome da formação estadual explicita, está loca-

Campos de Altitude é Cortaderia modesta.

de 1930. Mais de vinte espécies de orquídeas

Janeiro. Manchas mais significativas ocorrem

lizada nas partes altas da região sul fluminen-

Algumas famílias constituídas unicamente por

existem na restinga fluminense, valendo assina-

entre 500 m e 1.500 m no Município de

se, entre 800 m e 1.200 m, especificamente no

plantas herbáceas e de pequeno porte, como

lar as raras Bletia catenulata, Cattleya interme-

Cordeiro, Duas Barras, Trajano de Moraes e

Parque Nacional da Bocaina. Ali, as espécies

Eriocaulaceae (Paepalanthus sp., Leiothrix sp.),

dia, Cattleya guttata e Laelia purpurata. Aqui

Bom Jardim, onde uma das espécies mais

típicas deste subtipo florestal são pinheiro-

estão representadas, assim como

também abundam espécies ornamentais, mui-

comuns é o sanandu. Em Itatiaia e Resende, há

do-paraná e pinheirinho-bravo.

Scrophulariaceae, também de porte herbáceo. No

tas das quais de grande efeito paisagístico,

também pequenas manchas, e a sapucaia é

chão, às vezes, aparecem grandes manchas

como abaneiro (Clusia fluminensis, Clusia criu-

uma das espécies típicas.

almofadadas de liquens, dos quais a Cladonia

va – Guttiferae), arco-de-pipa, rabo-de-arara,

confusa é frequente. Lugares úmidos são marca-

araçarana, citadas apenas como exemplos entre

dos por Sphagnum purpuratum, musgo higroscó-

uma infinidade de outras já usadas com sucesso

mesmos processos de extração predatória que

> REGIÃO FITOECOLÓGICA DA
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

fizeram morrer a Floresta Estacional
Semidecidual das Terras Baixas.

A Floresta Estacional Semidecidual com os subti-

> REFÚGIO ECOLÓGICO

pos era, provavelmente, a típica cobertura florestal
do Vale do Rio Paraíba do Sul. O desaparecimento

Agrupamento vegetal que apresenta fitofisiono-

pico, acidificador das águas e propiciador de

para tal fim. Não faltam também espécies que

foi tão repentino que os pequenos fragmentos que

mia e florística dissonantes daquelas verifica-

habitat para a planta carnívora Drosera villosa.

produzem frutos saborosos, como abajeru,
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pitanga (Eugenia uniflora, Eugenia copacaba-

(Verbenaceae) e Laguncularia racemosa

litorina e caramujo-do-mangue. Outros moluscos

cas, como saracura-três-potes, socó, socozi-

os recursos da flora para outros usos que não

teceram a partir da época das grandes navega-

nensis – Myrtaceae), grumixama, ingá-da-praia,

(Combretaceae). Nos bancos de lama fronteiriços

vivem enterrados na lama, como samanguaiá,

nho, frango-d’água-comum, frango-d’água

alimentício – alucinógenos, estimulantes, afrodi-

ções. Na impossibilidade de conservar, nas frá-

ingá-mimoso e araçá-da-praia.

aos manguezais há uma espécie herbácea fixado-

tarioba e unha-de-velho, todos comestíveis, mas

-azul, jaçanã, irerê, ananaí e muitas outras

síacos, venenos, objetos de cunho religioso, tin-

geis embarcações de então, suprimentos ali-

Da fauna endêmica, cita-se sabiá-da-praia,

ra de sedimentos finos, o capim-praturá.

com população em declínio. Dos caranguejos,

espécies, entre as quais a marrequinha. Se a

turas corporais, repelentes, abortivos, mas não

mentares suficientes para as viagens longas e

lagartinho-branco-da-praia, peixinho-das-nu-

Na foz do Paraíba do Sul ocorre conspicuamen-

citam-se guaiamu e uçá, largamente consumidos

avifauna desses ambientes é rica, não menos

parece que tenham praticado a agricultura como

demoradas, os navegadores adotaram a prática

vens e borboleta-da-restinga.

te Avicennia germinans, espécie comum apenas

pela população. Não procurados para consumo,

diversificados são os espaços não inundados

faziam os congêneres do interior, que usavam o

de usar as ilhas dos itinerários como despensa.

no norte do país. Com a mesma característica,

mas não menos frequentes nos mangues, são

adjacentes. Neles se encontram quero-quero,

fogo na prática da agricultura itinerante. Talvez

No caso particular do Rio de Janeiro, os

Conocarpus erectus (Combretaceae) só aparece

aratu-vermelho e catanhém e os pequenos

anu-branco, anu-preto, alma-de-gato, viuvinha,

plantassem uma ou outra espécie frutífera ou

momentos iniciais da colonização foram cruciais

no Estado do Rio de Janeiro, em locais muito

caranguejos chama-marés (Uca maracoani, Uca

lavadeira-mascarada, tiê-sangue e tiziu, entre

produtora de tubérculos. A coincidência de

para a desestruturação florística das ilhas. Em

particulares, como em pequenos trechos de

pugnax, Uca leptodactyla). Nas águas rasas dos

grande variedade de espécies.

encontrar sapotiabas em vários sambaquis pode

quase todas, havia grandes estoques de pau

Iquipari e Barra do Açu, no Município de São

mangues vivem, também, siris-azuis (Callictes

ser atribuída apenas ao acaso. Os sambaquis

-brasil, em especial no recôncavo da Baía de

São os manguezais que se instalam em águas

João da Barra e em um único local na margem

danae e Callinectes sapidus).

eram lugares de culto, onde se fazia fogo

Guanabara. A região de Cabo Frio e Búzios era,

calmas do interior das baías, ocupando, preferen-

da Lagoa de Araruama, em Cabo Frio. Aninga

Como as restingas, os manguezais, apesar de

doméstico e se amontoavam não só conchas de

também, especialmente rica da espécie, e o

cialmente, a foz dos rios. A flora é bastante sim-

também só há na foz do Paraíba.

protegidos por legislação específica, têm sido

moluscos, mas também todos os restos alimen-

Arquipélago de Santana, em Macaé, funcionava

plificada e se compõe, basicamente, de três espé-

As maiores áreas ocupadas por manguezais estão

seriamente prejudicados pela atividade huma-

tares, inclusive caroços de frutas. Além de não

como entreposto de contrabando da valiosa

cies arbóreas: Rhizophora mangle

na foz do Rio Paraíba do Sul e Rio Macaé, no

na predatória.

ser verdadeiros agricultores, supõe-se que nem

madeira tintorial. O pau-de-tinta, que os Tupis

(Rhizophoraceae), Avicennia schaueriana

fundo da Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba

As interferências antrópicas sobre os ecossiste-

sequer fossem ceramistas, não necessitando,

chamavam de ibirapitanga, era matéria-prima

e no litoral sul, e em especial em Paraty. As raí-

mas fluminenses parecem ter sido de pequena

portanto, de lenha para cozimento de barro. As

importante na Europa, principalmente, para

monta durante os primeiros tempos de ocupa-

cerâmicas encontradas nos sambaquis só foram

ção do Estado. Os homens dos sambaquis já

registradas, até agora, nos níveis superiores. A

> ÁREAS COM INFLUÊNCIA
FLUVIOMARINHA

zes-escoras e respiratórias das árvores de man-

> ÁREAS COM INFLUÊNCIA FLUVIAL

gue são geralmente cobertas de algas (Bostrichia

PERDAS E ALTERAÇÕES

spp., Caloglossa leprieuri), craca (Chthamalus

Em termos fitoecológicos, é essa a designação

deambulavam pela costa há cerca de 6.500

cerâmica deve ter chegado ao litoral com o

Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)

spp., Balanus spp.) e ostras. Os troncos são siste-

dos brejos. São formados em lezírias, áreas de

anos, quando o litoral ainda não estava configu-

grupo Tupi que o invadiu posteriormente. Com a

Murtilho (Myrrhinium atropurpureum)

maticamente percorridos pelo pequeno caramujo

alagamento do baixo curso de rios ou margens

rado com as características atuais. O nível do

vinda desse grupo de agricultores do interior,

de lagoas. A vegetação predominante é constitu-

mar era baixo, e muitas das atuais ilhas, mais

intensificaram-se as técnicas da agricultura iti-

ída por herbáceas, das quais a mais característi-

próximas da costa, como Ilha Comprida e da

nerante da mandioca, e o fogo passou a fazer

ca é a cosmopolita taboa. Nos brejos fluminen-

Caieira, em Angra dos Reis, e a Ilha do Pai, da

parte do processo destrutivo dos ecossistemas

ses ainda aparecem piripiri, piripiri-grande, cha-

Mãe e da Menina, em Niterói, ainda não tinham,

litorâneos. Os índios fluminenses também nunca

péu-de-couro, catifa e cruz-de-malta (Ludwigia

possivelmente, a condição de insularidade.

foram verdadeiros ilhéus. As ilhas do litoral do

octovalvis, Ludwigia leptocarpa, Ludwigia laruot-

Ancestrais litorâneos sambaquieiros, pescado-

Rio de Janeiro são pequenas na maioria, eram

teana – Onagraceae), erva-de-bicho e muitas

res-coletores-caçadores, estabeleciam-se em

mais lugares de visitação fortuita e refúgio tem-

espécies flutuantes: aguapé, erva-de-santa-

interseções ecossistêmicas, como estuários,

porário nas constantes e encarniçadas lutas

luzia, lentilha-d’água, forno, mururê-carrapati-

desembocaduras de rios e de lagoas. Eram con-

intertribais. O fogo agrícola não chegou a afetar

nho e mururê-rendado, entre muitas outras.

sumidores dos recursos alimentares de man-

as ilhas pequenas, mas, sem dúvida, foi agressi-

Os peixes mais comuns dessas águas rasas e

guezais, especialmente moluscos e crustáceos,

vo nas de maior tamanho, como Ilha Grande,

quase paradas e que têm algum valor econômi-

abundantes e fáceis de coletar, e exploravam as

Gipoia, Itacuruçá, Jaguanum e Governador. De

co são traíra e acará, além do comuníssimo

restingas e matas próximas. Não utilizavam ins-

qualquer modo, a pressão exercida pelos Tupis

barrigudinho, alimento das aves que aí vêm

trumentos mais sofisticados do que machados

sobre os ecossistemas insulares foi maior que

capturá-los, como bem-te-vi (Pitangus sulphu-

de pedra; fragmentos cortantes de quartzo, que

dos antecessores que erigiram os sambaquis. Se

ratus) e martim-pescador (Ceryle torquata e

lhes serviam de raspadores de ostras e de

comparado o contingente dos aldeamentos indí-

Chloroceryle americana).

outros moluscos; anzóis de osso e de espinhos e

genas com o das populosas cidades atuais,

Embora seja o habitat apropriado, já são muito raras

redes de fibras de tucum para pescar; além do

pode-se perceber que, apesar de pressionar o

as capivaras, e quase não mais se encontra o jaca-

inseparável arco e flecha, para abater peixes

meio ambiente, o faziam em proporções muito

ré-de-papo-amarelo, este, ameaçado de extinção.

maiores, aves e mamíferos. Das restingas e

menores que as praticadas pela civilização atual.

São lugares especialmente ricos em alimenta-

matas, extraíam material para fabricação de

As maiores intervenções sobre os ecossistemas

ção e que servem de abrigo para aves aquáti-

utensílios. É provável que também utilizassem

insulares – e não só no litoral brasileiro – acon-
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Formigueiro-de-cabeça-negra macho

nação comum da Urena lobata e outras malvá-

(Formicivora erythronotos)

ceas assemelhadas, que nascem como ruderais

Bromélia (Vriesea carinata)

25

e tornam-se invasoras pioneiras após a derrubada da mata). É de supor que os antigos habitantes do litoral, que usaram dessa onomástica,
fizeram-no com relação a uma característica

fabricação de tinta de escrever e corantes de

peculiar a cada ilha.

tecidos. Antes da descoberta dos estoques flu-

Do mesmo modo, o grau de regeneração das

minenses por franceses e portugueses, o pau

matas secundárias ou a vegetação que sobrou

-brasil era adquirido, a duras penas, via Oriente

como revestimento sobre o complexo nesográfi-

Próximo, da Ásia, extraído de uma espécie apa-

co fluminense têm alguma indicação toponími-

rentada com a nossa, a Caesalpinia sappan.

ca refletida nos componentes florísticos.

Durante a colonização, os ecossistemas próxi-

Araçatuba e Araçatiba indicam abundância de

mos da costa eram um reservatório de madeiras

araçás, frequentes na zona costeira; Guriri refe-

e lenha combustível para caieiras, armações,

re-se a uma palmeirinha acaule, comum nas

olarias, fazendas e engenhos. No ciclo da cana-

restingas; Tucum (diversas espécies de Palmae

de-açúcar, as matas litorâneas eram, sistemati-

do gênero Bactris) está relacionado ao coqueiri-

camente, desfalcadas de árvores para abastecer

nho espinhoso de lugares úmidos. Além dessas

os engenhos e para o plantio de canaviais. A

denominações de origem Tupi, outros nomes

atual Ilha das Cobras chamava-se Ilha da

designam vegetais comuns nas matas das ilhas:

Madeira, e era lá que ficava o estaleiro para

Aroeira (Schinus terebinthifolius –

reparo de naus que sempre chegavam com uma

Anacardiaceae); Cedro (Cedrela fissilis –

ou outra avaria. Dela também saía a lenha para

Meliaceae); palmeiras e coqueiros são denomi-

abastecer a cidadela do Castelo e as embarca-

nações que se prendem a várias Palmae, mas,

ções. A julgar pelos depoimentos de visitantes

no caso especial do litoral fluminense, podem

da costa brasileira, incluindo-se célebres perso-

referir-se à Syagrus romanzoffiana, ainda muito

nagens históricos – Darwin, Gabriel Soares de

frequente nas elevações. Por outro lado, muitos

Souza, Gardner, Hans Staden, Jean de Léry,

topônimos perderam a razão de ser, como

Luccock, Maria Graham, Nóbrega, Pizarro,

Sapucaia, relativo a Lecythis pisonis

Rugendas, Spix e Martius, Thevet e outros tantos

(Lecythidaceae). Esta ilha da Baía de Guanabara

–, devia ser grande e precioso o estoque de

desapareceu (assim como a árvore que lhe

madeiras de qualidade. Ainda em 1531, Martim

emprestou o nome) sob sucessivos desmata-

Afonso de Souza mandou fazer dois bergantins,

mentos e aterros, estando, hoje, ligada ao que

nome é referido apenas como onomástico her-

ainda existam capivaras no Pântano da

no Caju, e, em 1663, foi construído o galeão

se chama Ilha do Fundão. Nela deveriam existir,

dado da língua Tupi: Guaratiba significa muitos

Capivara, em Iguaba Grande; do mesmo modo,

Padre Eterno, na Ilha do Governador, tudo com

também, cajueiros, já que estava muito próxima

guarás. Por esse aspecto, a toponímia regional

quatis, se ainda os há, serão muito poucos no

“madeira da terra”.

da Ponta do Caju, fruta que era muito abundan-

pode ser reveladora de algumas outras perdas

Município que leva esse nome; em Macuco, não

Como consequência do desmatamento generali-

te nesse trecho do litoral, chegando até o Morro

bióticas. Por exemplo: Jacarepaguá, que signifi-

serão muitos os munícipes que já viram ou

zado, o recobrimento arbóreo original das ilhas,

dos Cajueiros e Morro da Quinta da Boa Vista.

ca a baixada da lagoa dos jacarés, remete ao

conhecem a ave toponímica (macuco – Tinamus

com poucas exceções, é apenas vestigial e de

As dilapidações e modificações seculares por

jacaré-de-papo-amarelo, que existia, até há

solitarius), espécie também na lista da fauna

caráter secundário. O grau da devastação preté-

que vêm passando os ecossistemas fluminenses

poucas décadas, na região, mas que já passou a

ameaçada de extinção. Com as plantas dá-se o

rita das ilhas fluminenses pode ser depreendido

já provocaram perdas irreparáveis. Uma delas

fazer parte da lista oficial da fauna brasileira

mesmo: já quase não existe o coqueiro pati, em

da toponímia de algumas delas. Há ilhas com

foi o guará, ave de coloração vermelho-intensa

ameaçada de extinção; catete, corruptela de

Paty do Alferes, e apenas uma minoria dos cam-

nome de Pelada, Rapada, Queimada, Pasto,

e típica de todos os manguezais brasileiros.

caititu, um pequeno porco-do-mato, existe

bucienses terá provado o sabor da fruta que

Caieira, Engenho e Guaxuma (guaxuma, guaxi-

Ocorria também nos manguezais fluminenses,

somente como topônimo do bairro, mas está

empresta o nome ao Município (cambuci –

ma, guaximba e outras variantes são a denomi-

de onde foi expulsa pela presença humana. Seu

extinto da fauna carioca. É pouco provável que

Paivaea langsdorffii – Myrtaceae).
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Mesmo quando as alterações nos ambientes
naturais não provocaram perdas drásticas e
irreversíveis, como acima exemplificado, produziram desequilíbrios ecológicos muito difíceis de ser controlados.
Bastante conhecido é o caso do capim-colonião
exótico de origem africana, que chegou ao Rio
de Janeiro como espécie forrageira –, e assumiu comportamento ruderal, ocupando toda e
qualquer área desmatada no Estado. Uma vez
instalado, compete, com muita vantagem, com
a vegetação nativa, impedindo o curso normal
da sucessão ecológica, que promove a regeneração natural dos ecossistemas. Menos conhecido, mas não menos comum, é o fato de ser
encontradas árvores, como jaqueira e jameloeiro – espécies exóticas de origem asiática, introduzidas, há longo tempo, como frutíferas –,
crescendo em manchas de matas em regeneração; ou de casuarinas – originárias da Austrália
– e da asiática amendoeira multiplicando-se,
livremente, nas areias das restingas. É bem-vindo o plantio de espécies frutíferas exóticas
feito com critério. Mas a amplitude de exigências ecológicas de espécies rústicas como
essas é muito pequena e, assim, elas podem
competir, com sucesso, com a flora nativa,
assumindo o papel de espécies ruderais.
Fato semelhante ocorre com espécies brasileiras
nativas de outras regiões fitoecológicas que nada
têm a ver com os ricos ecossistemas fluminenses. É o que tem acontecido com o amazônico

Lagartinho-branco-da-restinga (Liolaemus lutzae)

resultantes de desmatamento. O que afetou

ca-de-couro-da-lama quanto a lavadeira-mas-

sombreiro e com o taxizeiro, típico de matas de

Guaricana uva ou bromélia de flor verde (Billbergia amoena)

mais drasticamente os ecossistemas originais

carada migraram para o Rio de Janeiro oriun-

galeria de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: tra-

foi o ciclo do café, responsável pelo desapare-

dos da caatinga nordestina. Dos cerrados do

zidos para o Rio de Janeiro como ornamentais,

cimento da modalidade de Mata Atlântica de

Centro-Oeste, chegaram a seriema e a coruja

hoje se propagam espontaneamente em vários

da da garça-vaqueira. Trata-se de uma espécie

todo o Vale do Rio Paraíba do Sul, com as sub

-buraqueira.

Se, por um lado, alguns elementos bióticos flu-

pesquisa ou pela citação nos apontamentos de

pontos, competindo com as espécies autóctones,

africana que, da América do Norte, para onde foi

-bacias drenadas por ele: a Floresta Estacional

O comuníssimo mico-estrela é também invasor

minenses deixaram o nome vulgar ligado a

antigos cientistas. Assim, desapareceram da

ocupando-lhes os nichos e contribuindo para o

levada, desceu à América do Sul, sempre acom-

Semidecidual com os subtipos. A região tem

no Estado do Rio de Janeiro, proveniente do

pedaços do território, por outro, muitos desapa-

flora, entre muitas outras espécies, a Halophylla

empobrecimento da biodiversidade.

panhando a abertura de pastos. Outro invasor

servido, ao longo do tempo, como via de pene-

Nordeste. A escassez de predadores naturais e

receram totalmente sem ter a oportunidade de

decipiens (Hydrocharitaceae), uma fanerógama

Outro tipo de desequilíbrio ecológico foi provoca-

africano, o bico-de-lacre, propagou-se pelo país e

tração para algumas espécies de aves que hoje

a oferta de alimento nas matas remanescentes

vir a ser de conhecimento público. Por não pos-

marinha que ocorria em Jurujuba, na Baía de

do pela criação de grandes áreas abertas onde

no Estado do Rio de Janeiro, no rastro da expan-

são comuns, mas que ameaçam as espécies

permitiram-lhe a ocupação do nicho florestal,

suir nome comum que os associasse aos locais

Guanabara; a Rourea glabra (Connaraceae), que

antes existiam matas. Isso criou novos tipos de

são do capim-colonião, do qual se alimenta agin-

autóctones, ocupando-lhes os nichos ecológi-

onde prolifera livremente, em detrimento da

de ocorrência, nem qualquer outra relação com

havia nas areintas restingas de Copacabana; e o

habitat, que propiciaram a invasão de espécies

do como eficiente disseminador de sementes.

cos. Esse é, por exemplo, o caso do casaca-de-

fauna fluminense, especialmente da avifauna,

a vida popular, só têm a existência pretérita

Linum littorale (Linaceae), encontrado nas mar-

estranhas à biota fluminense. Assim, a criação de

De modo geral, as espécies invasoras benefi-

couro-da-lama, que gradativamente avança

já que é grande destruidor de abrigos em busca

documentada pelos registros das instituições de

gens da Lagoa de Araruama.

amplos espaços de pastagens favoreceu a entra-

ciam-se da oferta de habitats secundários

sobre o nicho do joão-de-barro. Tanto o casa-

de ovos e ninhegos.
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tivo a preservação da vida selvagem e do

como Lei de Proteção à Fauna, previa a criação

depois, com a indicação de novas categorias de

ambiente natural. Enfoque que, segundo

de Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e

manejo além da definição de critérios tecnocien-

McCormick (1993), teve a seguinte evolução: (...)

Municipais e Parques de Caça Federais,

tíficos para criação e implantação de UCs. Essa

primeiramente, se a proteção da natureza havia

Estaduais e Municipais.

etapa foi fortalecida pela edição de legislação

sido uma cruzada moral centrada no ambiente

Como repercussão da Conferência de

federal, com o Decreto nº 88.351/1983, alterado

não humano e o conservacionismo um movi-

Estocolmo sobre o Homem e a Biosfera, em

pelo Decreto nº 99.274/1990, que regulamenta-

mento utilitário centrado na administração

1972, foi criada no Brasil, em 1973, a Secretaria

ram as leis nº 6.902/1981 e nº 6.938/1981.

racional dos recursos naturais, o ambientalis-

Especial do Meio Ambiente (Sema), no

Em 1981, com a promulgação da Política

mo centrou-se na humanidade e em seus

Ministério do Interior. Com atuação dinâmica,

Nacional do Meio Ambiente, foi especificada,

ambientes. Para os protecionistas, a questão

foram estabelecidas numerosas Estações

entre os instrumentos, a criação de Reservas e

era a vida selvagem e o habitat; para o Novo

Ecológicas e implantado o conceito das Áreas

Estações Ecológicas, Áreas de Proteção

Ambientalismo, a própria sobrevivência humana

de Proteção Ambiental, complementando ações

Ambiental e Áreas de Relevante Interesse

estava em jogo. Havia uma concepção mais

que realizava o Instituto Brasileiro de

Ecológico. A correspondente regulamentação

ampla do lugar ocupado pelo homem na biosfe-

Desenvolvimento Florestal (IBDF), no Ministério

seguiu-se em 1983, incluindo capítulo sobre

ra, uma compreensão mais sofisticada dessa

da Agricultura, responsável pelas áreas de pro-

atribuições do Conselho Nacional do Meio

relação e um tom de crise maior e mais disse-

teção já citadas no Código Florestal de 1965 e

Ambiente (Conama).

biologia comportamental ensina que os

minado do que o ocorrido quando dos primeiros

na Lei de Proteção à Fauna de 1967.

Apesar dos esforços de padronização das várias

seres vivos, notadamente os animais,

movimentos de conservação.

Até meados da década de 1970, o Brasil não dis-

categorias, verificou-se que a expressão

guardam uma relação com o meio ambiente

No bojo de conceitos e novos instrumentos que

punha de estratégia nacional para propor a cria-

“Unidades de Conservação” era empregada

que se convencionou chamar de territorialida-

vinham permitindo a criação de UCs, a princi-

ção de UCs. As áreas até então criadas não con-

sem nenhum rigor. Criavam-se áreas protegi-

de. Ou seja, os indivíduos desenvolvem todas as

pal estratégia era a proteção do patrimônio

tavam com pressupostos metodológicos para

das Brasil afora, usando todas as denomina-

natural, assim como de processos ecológicos,

proteção de ecossistemas. Havia necessidade de

ções imagináveis, sem atenção aos documentos

EVOLUÇÃO DO
CONCEITO DE UNIDADE
DE CONSERVAÇÃO

A

atividades dentro de um ambiente (espaço-á-

Orange e os Estados de Netherlands (Holanda)

rea) definido, que lhes é peculiar. Isso vale para

atenderam ao pedido do magistrado de Hägue,

de modo a garantir a manutenção do estoque

elencar objetivos nacionais de conservação e

legalmente editados e sem a preocupação

bactérias, fungos, amebas, formigas, cotias,

em 1576, para manutenção perpétua do Bosque

da biodiversidade.

estabelecer um sistema com a finalidade de

manifestada por diversos conservacionistas.

gaviões, cães, jaguares ou homens. É nesse

de Haia (Haags Bos). Tempos depois, em 1858,

O rebatimento dessas ideias no Brasil marcou

organizar, proteger e gerenciar áreas protegidas.

A sistematização dos novos conceitos, objetivos

território que encontram sítio para abrigo, ali-

na França, deu-se especial atenção aos bosques

duas grandes fases. A primeira, impulsionada

O primeiro passo importante no sentido de

de conservação e categorias de UCs, tais como

mentação e reprodução.

de Fontainebleau, como consequência do mani-

pela ação de naturalistas, entre eles botânicos,

indicar critérios tecnocientíficos para a criação

são conhecidos atualmente, foi de iniciativa do

Historicamente, o homem sempre desejou man-

festo e movimento de um grupo de pintores que

americana, o estabelecimento de reservas ape-

geógrafos e zoólogos, teve como resultado a

de UCs e na definição de categorias foi dado

Ibama, que encomendou, em 1988, à Fundação

ter, para si ou para os descendentes, certas

defendia a preservação daquela área como

nas se efetivou parcialmente em 1896, com a

criação de mais de dez Parques Nacionais no

pelo IBDF em 1979, atendendo aos anseios

Pró-Natureza (Funatura) a elaboração de um

áreas fornecedoras de recursos naturais, seja

reserva natural. No Brasil, em torno de 1808,

criação do Parque Estadual de São Paulo e, em

período de 1959 a 1961. Somente vinte anos

ambientalistas e às necessidades de conserva-

documento visando à criação de um sistema

em termos de paisagens, climas, solos, água,

tem-se notícia de que a Ilha do Governador, no

1937, com a criação do Parque Nacional do

depois, entre 1979 e 1980, registra-se a nova

ção da natureza. Nesse ano, foram editados

nacional de UCs.

flora ou fauna. Na antiguidade, há notícias de

Rio de Janeiro, era considerada um couto de

Itatiaia, a primeira reserva da União.

etapa, já sob demanda do movimento ambienta-

dois importantes documentos: a 1ª Etapa do

Com base nesse arcabouço, o Poder Executivo

que potentados da China, Índia, Mesopotâmia e

caça para a família real portuguesa.

Entre 1959 e 1962, a Organização das Nações

lista, quando a criação de novos Parques

Plano do Sistema de Unidades de Conservação

Federal encaminhou ao Congresso Nacional em

Egito, entre outras regiões, guardavam para si

Até passado recente, reservas eram criadas,

Unidas (ONU) e a International Union for

Nacionais e Reservas Biológicas teve o apogeu

para o Brasil e o Regulamento dos Parques

1992 o Projeto de Lei nº 2.892, amplamente

determinadas parcelas dos domínios principal-

mas de forma isolada e sem a preocupação de

Conservation of Nature and Natural Resources

e a União criou dez novas UCs, protegendo

Nacionais Brasileiros, que introduzia a necessi-

discutido por cerca de oito anos até a institui-

mente como reservas de caça.

categorização em sistema de Unidades de

(IUCN) promoveram ações preservacionistas e

mais de 3.500 hectares por ano.

dade da elaboração de planos de manejo para

ção do Sistema Nacional de Conservação da

Na Europa, milênios mais tarde, senhores do

Conservação (UC). Essa nova intenção transpa-

editaram a Lista dos Parques Nacionais e

Em 1965, com a promulgação do novo Código

todos os Parques Nacionais. Em 1981, a legis-

Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº

poder fizeram o mesmo, sendo lendária a céle-

receu pela primeira vez nos Estados Unidos,

Reservas Equivalentes, documento que classifi-

Florestal (Lei Federal nº 4.771), foram defini-

lação federal trazia valiosas contribuições para

9.985, de 18 de julho de 2000.

bre Floresta de Sherwood, na Inglaterra, reser-

quando surgiu a ideia de constituir um grupo de

cava as áreas protegidas no planeta e fornecia

dos, ainda isoladamente, os Parques Nacionais,

a criação de UCs: a Lei nº 6.902, que estabele-

Durante o período de tramitação do projeto de

va de caça feudal que abrigava o lendário bando

reservas naturais denominado National Parks,

um panorama conservacionista que englobava

Estaduais e Municipais, as Reservas Biológicas

cia critérios para a criação de Estações

lei no Congresso Nacional, os principais emba-

de Robin Hood.

iniciado em 1872, com a criação do Yellowstone

140 países. O documento foi ampliado e reedi-

Federais, Estaduais e Municipais, as Florestas

Ecológicas e de Áreas de Proteção Ambiental; e

tes ocorreram entre duas visões: a preservacio-

A intenção de reservar uma área para a preser-

National Park.

tado em 1971.

Nacionais, Estaduais e Municipais, as Florestas

a Lei nº 6.938, que dispunha sobre a Política

nista, ou conservacionista tradicional, e a

vação integral da paisagem, plantas, animais e

No Brasil, em que pesem as iniciativas de

Algumas teorias sobre áreas protegidas apre-

de Preservação Permanente e as Florestas de

Nacional do Meio Ambiente.

socioambientalista, visão esta que se formou no

para benefício próprio dos habitantes tem os pri-

André Rebouças, que já em 1876 pugnava pela

goadas mundialmente foram capitaneadas pela

Domínio Público Gravadas com Perpetuidade.

A 2ª Etapa do Plano do Sistema de Unidades de

final da década de 1980 com as articulações

meiros registros históricos quando o príncipe de

criação de reservas inspiradas na experiência

IUCN. Os primeiros conceitos tinham por obje-

Em 1967, a Lei Federal nº 5.197, conhecida

Conservação para o Brasil foi editada três anos

políticas dos movimentos sociais e ambientais,

Cágado-do-paraíba (Mesoclemmys hogei)
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Reserva da Biosfera

a regulamentou.

Grupos e Categorias de
Unidades de Conservação

de criação e implantação de UCs até a gestão

Dentre as contribuições mais esperadas,

O SNUC classificou as UCs em dois grupos:

UCs já criadas pelo Poder Público, constituídas

como capital para produção de benefícios à

desses espaços, que prevê a participação da

podem-se destacar: os procedimentos necessá-

Unidade de Proteção Integral, que abrange as

por áreas de domínio público ou privado.

sociedade. Uma terceira visão, a desenvolvi-

sociedade como coadjuvante à ação do Estado,

rios para criação de UCs e para elaboração de

categorias Estação Ecológica (ESEC), Reserva

O SNUC reconhece a importância dessas reser-

mentista, surgiu apenas no processo final das

em conselhos consultivos ou deliberativos.

respectivos planos de manejo; a forma de ges-

Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA),

vas, reforçando a necessidade de gestão inte-

discussões no Congresso.

A legislação propõe uma ordenação das áreas

tão por mosaicos; a forma e competência de

Estadual e Natural Municipal, Monumento

grada, participativa e sustentável dos recursos

Cabe destacar que a realização da Conferência

protegidas em âmbito federal, estadual e muni-

seus conselhos consultivos e deliberativos das

Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS);

naturais. Tal gestão deve atender, entre outros,

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

cipal, assim como os objetivos de manejo de

UCs; e as orientações normativas para gestão

e Unidade de Uso Sustentável, que compreende

aos objetivos básicos de preservação da diversi-

Desenvolvimento (Cnumad) em junho de 1992 no

cada uma das categorias para que os objetivos

compartilhada das UCs por Organização da

as categorias Área de Proteção Ambiental (APA),

dade biológica, o desenvolvimento de atividades

Rio de Janeiro – conhecida como Rio-92, Eco-92

nacionais de conservação venham a ser atingi-

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE),

de pesquisa, o desenvolvimento sustentável e a

ou Cúpula da Terra – conferiu um ambiente polí-

dos. Define expressões importantes relaciona-

Além dos aspectos acima citados, foram consi-

Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista

melhoria da qualidade de vida das populações.

tico favorável à aprovação do SNUC, principal-

das à implantação e operação do sistema,

derados como de grande relevância:

(RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de

Cada Reserva da Biosfera é gerida por um

mente após a adesão do Brasil, na ocasião, à

como: Conservação da Natureza, Diversidade

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva

Conselho Deliberativo, formado por represen-

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).

Biológica, Recurso Natural, Preservação,

> a instituição da figura da câmara de compen-

Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

tantes de instituições públicas, de organizações

Proteção Integral, Manejo, Uso Indireto e Uso

sação ambiental a ser criada pelos órgãos

As especificidades de cada grupo e respectivas

da sociedade civil e da população residente. O

Sustentável, entre outros.

licenciadores com a finalidade de analisar e

categorias que integram o SNUC são detalha-

gerenciamento das Reservas da Biosfera é

O SNUC é constituído pelo conjunto de UCs

propor a aplicação dos recursos da compensa-

das no item Categorias de Unidades de

coordenado pela Comissão Brasileira para o

federais, estaduais e municipais, sempre cria-

ção ambiental de acordo com estudos ambien-

Conservação da Natureza a seguir.

Programa O Homem e a Biosfera (Cobramab),

das por ato do Poder Público.

tais realizados e percentuais definidos;

O Instituto Chico Mendes de Conservação da

> o estabelecimento de prioridades para a apli-

Mosaicos de Unidades de Conservação

das atividades do Programa.

Biodiversidade (ICMBio), na esfera federal, e os

cação dos recursos da compensação ambiental,

Além dessas categorias de UCs, o SNUC prevê

A Mata Atlântica, considerada um dos biomas crí-

órgãos ambientais estaduais e municipais são as

a saber – regularização fundiária e demarcação

que, existindo um conjunto de UCs, de categorias

ticos para a conservação da biodiversidade global,

A Constituição da República Federativa do

instituições responsáveis por atuar, individual e

de terras; elaboração, revisão ou implantação

diferentes ou não, e outras áreas protegidas públi-

foi declarada Reserva da Biosfera em 1991, pelo

Brasil (CRFB) de 1988, no artigo 225, incumbiu

complementarmente, na implantação do SNUC,

de plano de manejo; aquisição de bens e servi-

cas ou privadas, poderá ser constituído um

Programa Man and Biosphere (MaB), da

expressamente o Poder Público da missão,

subsidiando as propostas de criação e adminis-

ços necessários à implantação, gestão, monito-

Mosaico de UC. O reconhecimento de um mosai-

Organização das Nações Unidas para Educação,

dentre outras, de criar espaços territoriais pro-

trando as unidades federais, estaduais e munici-

ramento e proteção da UC, compreendendo a

co é feito pelo Ministério do Meio Ambiente, a

Ciência e Cultura (Unesco). As características da

tegidos, quando necessário, para assegurar a

pais nas respectivas esferas de atuação.

área de amortecimento; desenvolvimento de

pedido dos órgãos gestores das UCs interessadas.

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica são deta-

todos “(...) um meio ambiente ecologicamente

A norma legal discrimina fonte de recursos e

estudos e pesquisas relacionadas àquela UC ou

A gestão do mosaico é realizada de forma inte-

lhadas no texto denominado Reserva da Biosfera

equilibrado, bem de uso comum do povo e

mecanismos de sustentabilidade financeira para

à criação de nova unidade;

grada e participativa, considerando-se os distin-

da Mata Atlântica (p. 35).

essencial à sadia qualidade de vida”.

as UCs, como compensação ambiental, concessão

> a regulamentação da autorização para explo-

tos objetivos de conservação, de forma a compati-

No bojo do debate político pós-CRFB/1988

de serviços e taxas de visitação e/ou uso público.

ração de bens e serviços, outra fonte importan-

bilizar a presença da biodiversidade, a valorização

e das repercussões da Eco-92, foi instituído o

Prevê ainda que, em caso de licenciamento

te de recursos em prol da sustentabilidade

da sociodiversidade e o desenvolvimento susten-

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

ambiental de empreendimentos de significativo

financeira das unidades, desde que esteja em

tável no contexto regional.

da Natureza (SNUC) pela Lei Federal

impacto ambiental, o empreendedor seja obrigado

acordo com os objetivos da categoria da unida-

No Estado do Rio de Janeiro, a criação de

n° 9.985/2000. O sistema é considerado, mun-

a apoiar a implantação e manutenção de unidade

de e prevista no plano de manejo.

Mosaicos de UC se apoiou no cenário técnico e

distribuição de energia elétrica, beneficiário da

dialmente, como um dos instrumentos mais

de proteção integral, cabendo ao órgão ambiental

legal existente e foi inserida no planejamento

proteção oferecida por uma UC.

completos e sofisticados na conservação da

licenciador definir a UC a ser beneficiada.

Os detalhes da regulamentação dos mecanis-

estratégico da Reserva da Biosfera da Mata

O Estado do Rio de Janeiro foi a primeira unida-

Em 14 de fevereiro de 2005, foi publicado o

natureza, viabilizando a proteção e a preserva-

Após a publicação da Lei do SNUC, houve gran-

mos para a sustentabilidade financeira das UCs

Atlântica, como linha prioritária de conservação,

de da federação a regulamentar o artigo 33 e o

Decreto Estadual nº 36.930, que regulamentou

ção de paisagens notáveis de nosso país.

de expectativa para a regulamentação, pois

do Estado do Rio de Janeiro são relatados no

pressupondo a criação, a consolidação e o fortale-

48 da Lei do SNUC, que tratam dos serviços

a cobrança para uso de imagens relacionadas

A abrangência do SNUC na preservação do patri-

dessa medida dependia sua efetiva aplicação.

item Regulamentação do SNUC no Estado do

cimento de UCs e corredores ecológicos e seus

ecossistêmicos relacionados, respectivamente,

às UCs estaduais. A realização de filmagens,

Pouco tempo depois, foi publicado o Decreto

Rio de Janeiro a seguir.

instrumentos de gestão, articulando as ações con-

à: (i) exploração comercial de produtos, subpro-

gravações, fotografias e eventos, de caráter

servacionistas e as áreas de entorno, conforme

dutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a

educativo, cultural, científico e comercial, pas-

descrito em um item dedicado ao tema que apre-

partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos

sou a ficar sujeita às normas do decreto e

senta, inclusive os mosaicos fluminenses (p. 42).

ou culturais ou da exploração da imagem da UC

dependendo de prévia autorização do órgão

tendo como mote o paradigma do desenvolvi-

mônio ambiental nacional inclui desde o estabe-

Federal n° 4.340, em 22 de agosto de 2002, que

mento sustentável. Segundo esta visão, os

lecimento de diretrizes e normas nos processos

recursos biológicos devem ser reconhecidos

SISTEMA NACIONAL
DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA (SNUC)
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As Reservas da Biosfera são integradas por

responsável pelo planejamento e supervisão

Muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides)

e (ii) contribuição financeira para a proteção e

REGULAMENTAÇÃO DO SNUC
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

implantação da unidade de órgão ou empresa,
público ou privado, responsável pela geração e
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ambiental estadual. Foi definido também que o

Esta importante lei institui mecanismo operacio-

demais equipamentos de uso público; e apoio à

ção da UC. Se não for possível compatibilizar a

Reserva Biológica (REBIO)

te de domínio público, como Floresta Nacional,

valor a ser pago para o uso da imagem para

nal e ﬁnanceiro, conhecido como Fundo da Mata

educação e conscientização ambiental.

conservação ambiental com as atividades priva-

Destina-se à proteção integral da biota e

Estadual e Municipal, Reserva Extrativista e

fins comerciais, a critério da instituição, poderá

Atlântica (FMA), implantado pela SEA em convênio

Para oferecer melhores condições de segurança

das, deve-se proceder à desapropriação, a fim

demais atributos naturais, sem interferência

Reserva de Fauna. A Reserva Particular do

ser convertido em doação ou ainda ser substi-

com o Inea e uma Oscip, que atuará como gestora

aos visitantes e proteger a paisagem e o pa-

de que seja garantido o interesse público, que se

humana direta ou modificações ambientais,

Patrimônio Natural somente pode ser criada

tuído por bens ou serviços para a UC.

ﬁnanceira dos recursos depositados no fundo,

trimônio natural ﬂuminense foram criadas as

deve sobrepor ao interesse particular.

exceto aquelas que visem à recuperação dos

em áreas de domínio privado, enquanto a Área

Em 23 de novembro de 2012, foi publicado o

executando os projetos aprovados pela Câmara

Unidades de Polícia Ambiental (UPAm) no Estado

Em todas as categorias das UCs de proteção inte-

ecossistemas alterados e ações de manejo

de Proteção Ambiental e a Área de Relevante

Decreto Estadual nº 43.946, regulamentando a

de Compensação Ambiental do Estado do Rio de

do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Estadual

gral, a visitação pública está sujeita às normas e

necessárias para restabelecer e preservar o

Interesse Ecológico podem ser constituídas em

contribuição financeira em razão dos serviços

Janeiro (CCA/RJ) sob supervisão da SEA/Inea.

n° 43.641, de 15 de junho de 2012. As unidades

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da

equilíbrio natural, diversidade biológica e pro-

terras públicas ou privadas. Em todas essas

ecossistêmicos proporcionados por UCs estadu-

são vinculadas ao Comando de Polícia Ambiental

Unidade de Conservação, bem como às normas

cessos ecológicos naturais. A visitação também

categorias é admitida a visitação pública. No

ais. De acordo com a norma, estão sujeitas ao

(CPAm), que tem a responsabilidade de planejar

estabelecidas pelo órgão responsável pela admi-

é expressamente proibida, salvo para fins edu-

entanto, as condições para isso são reguladas

pagamento da contribuição para a implantação e

e coordenar as atividades das UPAms no comba-

nistração e previstas em regulamento. Qualquer

cacionais e de pesquisa científica.

segundo o tipo de categoria. O desenvolvimento

te aos crimes contra o meio ambiente.

pesquisa científica é condicionada à autorização

A par da aplicação das normas vigentes, é indis-

do órgão responsável pela administração da UC,

que se beneficiem da proteção oferecida por

pensável que os cidadãos reconheçam os bene-

uma UC estadual, bem como usuários de ante-

manutenção dessas unidades as empresas de
transmissão e distribuição de energia elétrica

OUTRAS INICIATIVAS PARA
IMPLANTAÇÃO DAS UCS ESTADUAIS

de pesquisa científica está sujeito à autorização
do órgão responsável pela administração da

visando à proteção da biodiversidade.

Parque Nacional (PARNA), Parque Estadual
(PE) e Parque Natural Municipal (PNM)

fícios gerados pelas UCs para a sociedade, por

Do ponto de vista da gestão, a Lei do SNUC intro-

Os parques correspondem à mais antiga e

sobrevivência das espécies protegidas, exceto

UC, com o intuito de não colocar em risco a

nas que explorem serviço ou atividade obtidos ou

A política de visitação nos parques estaduais

meio da garantia de existência de mananciais de

duz dispositivos importantes, como a obrigatorie-

conhecida categoria de UC. Têm por finalidade

na Reserva Particular do Patrimônio Natural.

desenvolvidos a partir dos recursos naturais de

foi beneﬁciada com a promulgação do Decre-

água, regulação do clima, contenção de erosões,

dade de cada UC instituir um Conselho

a preservação dos ecossistemas naturais de

Quanto à forma de gestão, as Reservas

tais unidades. A cobrança é implantada median-

to Estadual nº 42.483, de 27 de maio de 2010,

manutenção de riquezas culturais e oportunida-

Consultivo, presidido pelo órgão responsável pela

grande relevância ecológica e beleza cênica,

Extrativistas e as Reservas de

te a celebração de termo de compromisso entre

que estabeleceu diretrizes para o uso público,

des de lazer. Isso exige a contribuição de todos

administração e constituído por representantes

permitindo a realização de pesquisa científica e

Desenvolvimento Sustentável deverão contar

o beneficiário –explorador dos serviços ecossis-

respeitadas as restrições especíﬁcas contidas

na consolidação dos mecanismos de ﬁnancia-

de órgãos públicos, organizações da sociedade

atividades de educação e interpretação ambien-

com um Conselho Deliberativo, enquanto as

têmicos e o Instituto Estadual do Ambiente

no plano de manejo e nos atos normativos. O

mento do SNUC e na busca de alternativas eco-

civil e proprietários, quando for o caso.

tal, recreação e turismo ecológico.

Áreas de Proteção Ambiental e a Floresta

(Inea). O termo trata também de medidas para

decreto trata principalmente de temas que se

nômicas sustentáveis para seu desenvolvimento.

Em relação aos recursos obtidos, a Lei estabe-

minimizar os danos causados pela atividade.

referem ao ordenamento e controle da visitação:

lece que os resultados da cobrança de taxa de

Monumento Natural (MN)

tuir um Conselho Consultivo, presidido pelo

Não menos importante foi a regulamentação

atividades, serviços e equipamentos de uso pú-

visitação e de outras rendas decorrentes de

Objetiva preservar sítios naturais raros, singula-

órgão gestor da unidade.

estadual do artigo 36 da Lei do SNUC, que obriga o

blico; cobrança de ingressos; tipos de atividade

arrecadação, serviços e atividades da própria

res ou de grande beleza cênica. Pode ser consti-

A seguir são apresentadas as Categorias de UC

empreendedor a apoiar a implantação e manuten-

proibida; e eventos esportivos.

unidade devem ser aplicados na: implatação,

tuído por áreas particulares, desde que seja pos-

classificadas no Grupo de Unidades de Uso

ção de UC do grupo de Proteção Integral nos casos

Dentre as normas, destacam-se as inovações

manutenção e gestão da própria unidade; regu-

sível compatibilizar os interesses da preservação.

Sustentável.

de licenciamento ambiental de empreendimentos

do parágrafo 3º do artigo 6º, ao atribuir ao

larização fundiária; implantação, manutenção e

Caso contrário, a área deve ser desapropriada.

de signiﬁcativo impacto ambiental, assim consi-

visitante a responsabilidade integral dos riscos

gestão de outras UCs do mesmo grupo.

derados pelo órgão ambiental competente, com

provenientes de sua conduta inerentes à prática

fundamento em estudo de impacto ambiental e

de atividades esportivas e ao lazer; e do artigo

respectivo relatório (EIA/Rima). A Lei Estadual

7º, ao condicionar os praticantes de esportes de

Têm como objetivo preservar a natureza, sendo

nº 6.572, de 31 de outubro de 2013, vem cumprir esse

aventura e radicais e turismo de aventura nos

admitido apenas o uso indireto dos recursos

papel dispondo sobre a compensação ﬁnanceira

parques estaduais à assinatura de um Termo de

naturais, excetuando-se os casos previstos em

devida pelo empreendedor responsável por ativi-

Reconhecimento de Risco (TRR) nas situações

dade de signiﬁcativo impacto ambiental. Dentre os

CATEGORIAS DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Nacional, Estadual e Municipal deverão insti-

Área de Proteção Ambiental (APA)

A seguir são apresentadas as categorias de

Refúgio da Vida Silvestre (REVIS)

Tem como objetivo básico proteger a diversida-

UCs classificadas no Grupo de Unidades de

Tem o objetivo básico preservar áreas onde se

de biológica, disciplinar o processo de ocupa-

Proteção Integral.

verifica a existência ou a reprodução de espécies

ção e assegurar a sustentabilidade do uso dos

da flora local ou da fauna residente ou migratória.

recursos naturais. É em geral extensa, com

Estação Ecológica (ESEC)

Como no Monumento Natural, pode ser constituí-

alguma ocupação urbana e/ou rural, dotada de

lei. A criação de Unidades de Proteção Integral

Tem por finalidade a preservação da natureza

do por áreas particulares, desde que seja possível

atributos de excepcional valor para a qualidade

em que o Inea julgar pertinentes.

(UPIs) exige que a área protegida seja de posse e

e a realização de pesquisas científicas. A visi-

compatibilizar os interesses da preservação.

de vida e bem-estar da população.

procedimentos discriminados na lei, destaca-se: ao

Com vista a ordenar e monitorar o uso públi-

domínio público, à exceção das categorias de

tação é expressamente proibida, salvo para

Inea incumbe estabelecer o grau de impacto cau-

co, bem como para prevenir e combater com

Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre.

fins educacionais e de pesquisa científica.

sado pelo empreendimento; à Secretaria de Estado

eﬁciência os incêndios ﬂorestais, foi criado

Nestas categorias é facultada a criação de UC

Qualquer atividade que implique alteração no

do Ambiente (SEA) cabe, por meio da Câmara de

um serviço de guarda-parques na estrutura do

em área particular, desde que seja possível con-

ecossistema só será permitida quando visar à

Compensação Ambiental (CCA) do Rio de Janeiro,

Inea, atendendo o Decreto Estadual nº 42.471,

ciliar os objetivos da UC com os da utilização da

restauração dos ecossistemas modificados,

A finalidade é compatibilizar a conservação da

regular o uso admissível, de modo a compatibi-

deﬁnir as UCs a ser beneﬁciadas pelos recursos

de 25 de maio de 2010. Dentre as atividades

propriedade e da apropriação de seus recursos

manejo de espécies para fins de preservação

natureza com o uso sustentável de parcela dos

lizá-lo com os objetivos de conservação da

ﬁnanceiros; e ao Conselho Estadual de Meio Am-

desempenhadas pelos agentes, sobressaem,

naturais pelo proprietário. Também é necessária

da diversidade biológica, coleta de componen-

recursos naturais.

natureza. Em geral, é área de pequena exten-

biente (Conema) atribuir a aprovação da metodolo-

entre outras: busca e salvamento de vítimas de

a aquiescência do proprietário às condições pro-

tes com finalidade científica e realização de

Do ponto de vista fundiário, algumas categorias

são, com pouca ou nenhuma ocupação humana

gia para o cálculo da compensação ambiental.

eventos climáticos; manutenção de trilhas e

postas pelo órgão responsável pela administra-

pesquisas científicas.

exigem que a área protegida seja exclusivamen-

e com características naturais extraordinárias.

> UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
> UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL

Tem como finalidade manter os ecossistemas
naturais de importância regional ou local e
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Floresta Nacional (FLONA),
Floresta Estadual e Floresta Municipal

econômico sustentável de recursos faunísticos.
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lógico. Abrange diversas categorias de

Legais e Unidades de Conservação de Proteção

Nelas é proibida a caça ou pesca, amadora ou

Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)

Unidades de Conservação e áreas antropica-

Integral. Nas zonas de amortecimento, que

Têm como objetivo básico o uso múltiplo sus-

profissional, sendo admitida a comercialização

Objetiva a proteção de recursos ambientais repre-

mente modificadas, visando especialmente à

envolvem as zonas-núcleo, as atividades econô-

tentável dos recursos florestais e a pesquisa

de produtos derivados de atividades de pesqui-

sentativos, sendo permitidas atividades conside-

recuperação de sua função ecológica e desen-

micas e o uso da terra devem estar em equilí-

científica. Admite-se a permanência das popu-

sa, respeitadas as normas relativas à preserva-

radas sustentáveis, como pesquisa cientíﬁca e

volvimento sustentável.

brio para preservar a integridade dos ecossiste-

lações tradicionais que ali habitavam quando de

ção da fauna local.

visitação pública com ﬁnalidade turística, recreati-

O reconhecimento da Reserva da Biosfera no

mas das zonas-núcleo, bem como o desenvolvi-

va e educacional. A posse e o domínio são priva-

Estado do Rio de Janeiro se deu em duas fases e

mento sustentável local. Finalmente, há as

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS)

dos e deve ser gravada com perpetuidade, a ﬁm

será complementada na Fase VII, atualmente em

zonas de transição, que envolvem as zonas de

de conservar a diversidade biológica. Os órgãos

desenvolvimento. Em meados de 1991, três UCs

amortecimento, onde o processo de ocupação e

Reserva Extrativista (RESEX)

Área natural que abriga populações tradicionais

integrantes do SNUC, sempre que possível, pres-

de relevância nacional foram consideradas como

o manejo dos recursos naturais são planejados

Área utilizada por populações extrativistas tra-

cuja existência se baseia em sistemas sustentá-

tarão orientação tecnocientíﬁca ao proprietário da

tal: os Parques Nacionais da Tijuca e Serra dos

e conduzidos de modo participativo e em bases

dicionais, cuja subsistência se baseia no extra-

veis de exploração dos recursos naturais, de-

RPPN para a elaboração de Plano de Manejo ou

Órgãos e a Reserva Biológica do Tinguá.

sustentáveis, com ênfase no controle, fiscaliza-

tivismo e, complementarmente, na agricultura

senvolvidos ao longo de gerações e adaptados às

de Plano de Proteção e Gestão da UC.

Com objetivo de assegurar a outras parcelas

ção, monitoramento e educação ambiental.

de subsistência e criação de animais de peque-

condições ecológicas locais e que desempenham

No Estado do Rio de Janeiro, o Decreto Estadual

inigualáveis do ecossistema atlântico o mesmo

Devido à grande extensão, diversidade biológica

no porte. Objetiva proteger os meios de vida e a

papel fundamental na proteção da natureza e

nº 40.909, de 17 de agosto de 2007, estabeleceu

tratamento e status daquelas reconhecidas ini-

e pluralidade cultural envolvidas, é imperioso

cultura dessas populações e assegurar-lhes o

manutenção da diversidade biológica. Tem como

critérios e procedimentos administrativos para

cialmente, Inea propôs a ampliação da área

que a gestão seja colegiada, participativa e des-

uso sustentável dos recursos naturais.

ﬁnalidade preservar a natureza, assegurando

criação dessas unidades. Deﬁniu que as RPPN

onsiderado um dos biomas mais críticos

abrangida pela Reserva da Biosfera para

centralizada, por meio dos Comitês Estaduais.

condições e meios para a melhoria da qualidade

constituídas pelo poder executivo estadual serão

para a conservação da biodiversidade glo-

29,92% do território fluminense, de cerca de

Dessa forma, assim como outros Estados, o

sua criação em conformidade com o disposto
em regulamento e no Plano de Manejo.

Reserva da Fauna (REFAU)

de vida das populações tradicionais, bem como a

Objetiva proteger a fauna e estimular a realiza-

valorização e aperfeiçoamento do conhecimento e

ção de estudos tecnocientíficos sobre o manejo

técnicas desenvolvidos por essas populações.

RESERVA DA BIOSFERA
DA MATA ATLÂNTICA

C

2

bal, a Mata Atlântica foi declarada Reserva da

1,48 milhão de hectares (14.820 km ).

Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio

Biosfera em 1991, pelo Man and Biosphere

Em novembro de 1992, o reconhecimento foi

do Decreto Estadual nº 26.057, criou, em 14 de

Nota:

Program (MaB), da Organização das Nações

estendido a toda área pleiteada, abrangendo

março de 2000, o Comitê Estadual da Reserva da

Quando da edição da lei do SNUC, havia no Estado

Unidas para Educação, Ciência e Cultura

quase a totalidade dos Municípios fluminenses.

Biosfera da Mata Atlântica/RJ, que tem a função

do Rio de Janeiro categorias de áreas protegidas

(Unesco). Isso trouxe o reconhecimento interna-

Após conclusão da Fase VII, em desenvolvimen-

de implantar a Reserva no Estado, promovendo a

não contempladas na lei. Essas unidades estão

cional ao que os brasileiros, constitucionalmen-

to, a RBMA englobará dezenas de zonas-núcleo,

conservação da biodiversidade no domínio da

sendo reavaliadas com o objetivo de integrar o

te já haviam elevado ao status de Patrimônio

extensas zonas de amortecimento envolvendo ou

Mata Atlântica.

sistema, tal como prevê o artigo 55.

Nacional desde 1988.

conectando as zonas-núcleo, incorporando tam-

As Reservas da Biosfera integram uma rede glo-

bém Corredores Ecológicos e Mosaicos de

> A Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba

bal de intercâmbio e cooperação, constituindo um

Unidades de Conservação. Com isso, passarão a

(categoria inexistente) – teve sua recategorização

modelo de gestão integrada e participativa com a

compor a Reserva da Biosfera no Estado do Rio

efetivada de acordo com a Lei do SNUC para Re-

finalidade múltipla de conservar a biodiversidade,

de Janeiro cinco Parques Nacionais, catorze

serva Biológica de Guaratiba pela Lei Estadual

promover o desenvolvimento sustentável, a edu-

Parques Estaduais, sete Reservas Biológicas,

nº 5.842/2010.

cação ambiental e a melhoria da qualidade de

três Estações Ecológicas, dezesseis Áreas de

> A Reserva Ecológica da Juatinga (categoria

vida das populações e fomentar e difundir o

Proteção Ambiental, uma Área de Relevante

A criação de UCs e a homologação da Mata

inexistente) – tem proposta de recategorização

conhecimento científico. Portanto, as Reservas da

Interesse Ecológico, duas Reservas Extrativistas,

Atlântica como Reserva da Biosfera têm trazido

elaborada pelo Inea e em processo de discussão

Biosfera são instrumentos de colaboração, propo-

uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável e

grandes benefícios à conservação da biodiversi-

com a sociedade e demais órgão públicos.

sição e fomento, desempenhando tarefas de troca

quase uma centena de Reservas Particulares do

dade fluminense. A comunidade científica volta-

de informações e de articulação política pela

Patrimônio Natural. As informações sobre as

se mais atentamente para elas, o que, sem

busca conjunta de soluções e de recursos nacio-

UCs municipais estão organizadas de maneira

dúvida, está contribuindo para melhor entendê

nais e internacionais para sua implantação.

precária, o que dificulta a inclusão na RBMA.

-las e protegê-las, pelo aperfeiçoamento da

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem

Entretanto, esforços vêm sendo empreendidos

legislação e das tecnologias de restauração das

área aproximada de 30 milhões de hectares e

pela Secretaria de Estado do Ambiente para a

extensas áreas degradadas existentes em seus

abrange 15 Estados brasileiros. Por se tratar de

coleta, organização e disponibilização dos dados.

limites. Além disso, têm surgido esforços inte-

tão vasta área, inclui amostras significativas de

A RBMA é constituída por zonas-núcleo desti-

grados visando à produção e disseminação de

diversos ecossistemas, comunidades humanas

nadas à proteção integral da natureza, como as

informações sobre as ameaças e para a cons-

tradicionais e áreas de relevante interesse eco-

áreas de Preservação Permanente, Reservas

trução de soluções conjuntas de restauração

consideradas de proteção integral.

Topetinho-vermelho (Lophornis magniﬁcus)

MATA ATLÂNTICA – DESAFIOS
DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO
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em escala apropriada à grandeza do bioma.

ração florestal do Estado, assegurando que os

Argentina. Do Rio Grande do Norte até a Bahia,

Esse é o caso do Pacto pela Restauração da

elementos que caracterizam as diferentes regi-

ela se desenvolve sobre planícies costeiras e

Mata Atlântica, cuja missão é articular institui-

ões fitoecológicas estarão presentes nas inter-

tabuleiros litorâneos; daí para o Sul ocupa

ções públicas e privadas, governos, empresas e

venções de restauração.

áreas do Planalto do Caparaó, da Serra da

proprietários rurais, com o objetivo de integrar

Planejar, criar, implantar e manejar UCs de

Mantiqueira e do Mar.

esforços e recursos para a geração de resulta-

forma a proporcionar proteção e representação

Sua extensão e, principalmente, as complexida-

dos em conservação da biodiversidade, de tra-

efetiva dos elementos florísticos e faunísticos

des florísticas e faunísticas exigiram grandes

balho e renda na cadeia produtiva da restaura-

especiais, dos quais o território fluminense é

esforços dos pesquisadores que a classificaram

ção, manutenção, valoração e pagamento de

detentor exclusivo, constituem-se tarefa desa-

em sistemas que abrangem toda a fitogeografia

serviços ambientais e adequação legal das ativi-

fiante para os gestores públicos.

brasileira. Ao longo do domínio florístico da

dades agropecuárias nos dezessete Estados do

Até que fossem cientificamente reconhecidas

Mata Atlântica, existem zonas, áreas, regiões,

bioma. A meta do Pacto é a restauração flores-

as grandes complexidades ecossistêmicas das

sub-regiões e outras subdivisões ainda meno-

tal de 15 milhões de hectares até o ano de 2050.

florestas da Mata Atlântica, vários pesquisado-

res, com particularizações quase locais, que

Nas ações de proteção e restauração, há que

res, ou grupos deles, enquadraram-na em

caracterizam as florestas, embora as expres-

considerar não só que o Estado do Rio de

diversos sistemas de classificação. A Mata

sões fisionômicas sejam assemelhadas.

Janeiro possui grande diversidade de regiões

Atlântica não é exclusividade fluminense; ela

Cientificamente, reconhece-se a existência de

fitoecológicas representadas por boa parte das

está situada em uma faixa de largura variável,

vários tipos de floresta dentro da Mata

formações que as constituem, mas também

de 3.200 km de extensão, que vai do Rio Grande

Atlântica. Do ponto de vista jurídico, a Mata

que a biodiversidade nelas contida está, em

do Sul ao Rio Grande do Norte. Na porção nor-

Atlântica foi considerada Patrimônio Nacional

muitos casos, dilapidada. Garantir a perpetui-

destina, a faixa varia de 20 km a 30 km; na

pela Constituição Federal de 1988 CRFB

dade genotípica das formações mais antropiza-

região Sudeste e Sul, a largura alcança até

(Capítulo VI, Artigo 225, § 4º); foi tombada por

das é desafio que se impõe à política de restau-

500 km chegando à Província de Missiones na

edital da Secretaria de Estado de Cultura de 4
de março de 1991; elevada à condição de
Reserva da Biosfera do Programa MaB, da
Unesco, homologada como tal em 8 de outubro
de 1992. Protegida pela Lei Federal nº 11.4280
de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do
bioma Mata Atlântica, que considera as restingas e os manguezais como ecossistemas associados; tem caracterizados os estágios sucessionais no Estado do Rio de Janeiro pela
Resolução Conama nº 06, de 4 de maio de
1994, convalidada pela Resolução Conama
nº 388, de 23 de fevereiro de 2007 e pela
Resolução Conama 453, de 2 de outubro de
2012, que aprova a lista de espécies indicadoras
dos estágios sucessionais da vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro.

Jacutinga (Aburria jacutinga)
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bens sob seu domínio e sobre direitos de utili-

entre outros bens, tiveram o valor natural/cul-

zação por parte do proprietário. As eventuais

tural reconhecido por meio de tombamentos

restrições impostas ao bem destinam-se a coi-

realizados pelo Estado e pela União, devido aos

bir alterações ou mau uso que possam desca-

valores intrínsecos ou por constituir áreas

racterizá-lo, ficando a execução de qualquer

envoltórias ou integradas a edificações históri-

intervenção na dependência de autorização do

cas, sítios arqueológicos etc.

órgão responsável pela tutela. O tombamento

A legislação que atualmente regula o tomba-

pode ser federal, estadual ou municipal, desde

mento do patrimônio fluminense tem como prin-

que o ente da federação disponha de instru-

cipal instrumento o Decreto-Lei nº 2, de 11 de

mentos legais próprios destinados a efetivar a

abril de 1969, coadjuvado pela Lei nº 509, de 13

proteção do bem.

de julho de 1981, que criou o Conselho Estadual

O Decreto-Lei nº 25/37, no artigo 2º, parágrafo

de Tombamento, e pelo Decreto nº 5808, de 13

1º, estabelece a equivalência, para efeito de

de julho de 1982, que a regulamentou.

proteção e conservação, entre os monumentos

Em 1988, a CRFB/1988 estendeu de forma mais

naturais e os bens de valor histórico e cultural:

clara o elenco de bens naturais considerados

“(...) equiparam-se aos bens a que se referem

como patrimônio cultural brasileiro (art. 216),

tombamento de áreas naturais é impor-

ao presente artigo, e são também sujeitos a

incluindo sítios de valor paleontológico, ecoló-

tante instrumento da legislação de prote-

tombamento, os monumentos naturais e os

gico e científico (inciso V).

ção do patrimônio cultural brasileiro voltado à

sítios e paisagens que importem conservar e

Dentre os últimos tombamentos efetivados pelo

preservação de sítios de relevante valor históri-

proteger pela feição notável com que tenham

Estado do Rio de Janeiro, destacam-se, em

co, artístico, paisagístico, arqueológico, cultural

sido dotados pela natureza ou agenciados pela

2003, em Armação dos Búzios, duas áreas

ou científico de determinada região, apesar de

indústria humana”.

naturais de extraordinário valor paisagístico,

não integrar o corpo de leis ambientais que

O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na cria-

ecológico e científico.

trata das UCs.

ção de um órgão de preservação do patrimônio

A combinação dos elementos formadores dessa

O tombamento é um instituto jurídico criado no

cultural de todo o país. Em 31 de dezembro de

paisagem única – geologia e flora – foi determi-

país há quase oito décadas, por meio do Decreto-

1964, o Decreto Estadual “N” nº 346/64 instituiu

nante para o tombamento, pois os afloramentos

Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, com a fina-

a Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do

rochosos guardam vestígios da denominada

lidade de reconhecer o valor cultural de determi-

Estado da Guanabara (DPHA), do qual o

Orogenia1 Búzios, formada durante a colisão das

nado bem material e estabelecer as condições

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

placas tectônicas que deu origem ao superconti-

para preservação. Com o tombamento, o bem

(Inepac) é sucessor legal.

nente Gondwana, e a vegetação buziana mantém

passa a ser tutelado pelo Estado, que poderá

O pioneirismo do Rio de Janeiro não se restrin-

características fisionômicas da caatinga devido às

impor restrições à apropriação física e uso e

giu somente à criação do primeiro órgão esta-

condições pedológicas e climáticas peculiares

gozo, de modo a garantir a proteção e a manu-

dual de tombamento do país. Foi também o pri-

desse trecho do Estado do Rio de Janeiro.

tenção de suas características. Isso não implica

meiro ente da federação a estabelecer a prote-

Em 2011, essas áreas, na quase totalidade,

expropriação do objeto protegido ou perda dos

ção de uma área natural, quando, em 1965,

assim como as dunas tombadas em Cabo Frio e

direitos do proprietário, que permanece sendo o

tombou o Parque Henrique Lage, significativa

Arraial do Cabo foram incorporadas ao Parque

titular, exercendo pleno domínio sobre a área.

área verde e de lazer da cidade do Rio de

Estadual da Costa do Sol, criado naquele ano.

Representa uma forma de intervenção ordena-

Janeiro, preservado pela relevância das carac-

Estão mencionadas neste Atlas todas as áreas

dora do Estado que restringe o exercício de

terísticas naturais e paisagísticas.

naturais tombadas pela União e pelo Estado do

No rol de bens protegidos no território flumi-

Rio de Janeiro dentro do território fluminense.

nense foi incluída nas últimas décadas grande

É de destacar a presença de jardins históricos

ÁREAS NATURAIS
TOMBADAS

O

variedade de áreas naturais ou agenciadas pelo
engenho e arte do homem: parques urbanos,
Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Enseada de
Paraty-Mirim

jardins históricos, ilhas, pedras, morros, praias,
dunas, costões rochosos, manguezais e matas,

1
Orogenia – conjunto de processos geológicos que ocorrem
em períodos determinados, afetando a crosta terrestre, resultando na formação de uma cadeia de montanhas (orógeno), a
exemplo da Cordilheira do Himalaia, na Ásia.
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protegidos pelo tombamento, seja pelo seu

Processo nº E-18/1.337/2003. Tombamento pro-

Itaoca; Saco e Manguezal de Mamanguá;

17. Forte Copacabana e Pontas de Copacabana

al (antigo Estado da Guanabara). Processo

40. Jardim e Palácio Guanabara – Rua Pinheiro

valor como patrimônio ambiental, seja por

visório: 17/10/03

Enseada de Paraty-Mirim e Ilha das Palmas;

e Arpoador. Tombamento estadual. Processo

nº E-03/300.257/72.

Machado, Laranjeiras. Tombamento federal.

Praia Grande; Ilha do Araújo; Praia de Tarituba

nº E-18/000.399/89. Tombamento definitivo:

29. Pedra da Panela – Estrada da Pedra da

Processo nº 101-T-38. Data: 6/4/1938.

constituir área envoltória ou integrada a uma
edificação histórica ou sítio arqueológico.

Cabo Frio

– integrando bens protegidos do litoral flumi-

06/09/1990.

Panela, Jacarepaguá. Tombamento estadual

41. Jardim e Palácio Itamarati – Avenida Marechal

Os jardins, assim como várias áreas naturais

5. Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo – orla

nense. Tombamento Estadual. Processo

18. Parque Henrique Lage – na Rua Jardim

(antigo Estado da Guanabara). Processo

Floriano, Centro. Tombamento federal. Processo

tuteladas, embora protegidas pelo instituto do

oceânica desde a Praia de Cabo Frio ou do

nº E-18/300.459/85. Tombamento Definitivo:

Botânico, 414. Tombamento estadual

nº E-03/300.021/69.

nº 101-T-38 e 158-T-38. Data: 20/7/1938.

tombamento correspondente, não foram incluí-

Forte até a Praia do Pontal, junto ao Morro do

11/05/1987.

(antigo Estado da Guanabara). Processo

30. Pedra de Itaúna – Avenida das Américas,

42. Pão de Açúcar – Urca. Tombamento federal.

dos nos mapas do Atlas por não ser considera-

Forno, em Arraial do Cabo. Tombamento esta-

13. Município de Paraty. Tombamento federal.

nº E-03/300.290/65.

Recreio dos Bandeirantes. Tombamento estadu-

Processo nº 8699-T-73. Data: 08/08/1973.

dos UCs. Contudo, não estão privados do reco-

dual. Processo nº E-07/201.717/84.

Processo nº 563-T-57. Data: 01/03/1974.

19. Parque Henrique Lage (mesmo endereço

al (antigo Estado da Guanabara). Processo

43. Parque do Flamengo – entre Botafogo e

nhecimento público pelo elevado valor, vez que

Tombamento definitivo: 08/04/1988.

acima). Tombamento federal. Processo nº 537-

nº E-03/300.258/72.

Centro. Tombamento federal. Processo nº 748-

exprimem estreitas relações entre o espaço

6. Conjunto Paisagístico de Cabo Frio,

Petrópolis

T-57. Data: 14/06/1957.

31. Conjunto Morro Dois Irmãos, Morro do

T-64. Data: 28/07/1965.

urbano construído e o ambiente natural.

Monumentos e Paisagem – Morro do Telégrafo,

14. Caminhos de Minas – trecho da Estrada

20. Parque da Gávea ou Parque da Cidade –

Cantagalo, Morro do Amorim e Morro do Portela

44. Parque Nacional da Tijuca e Florestas –

A seguir, estão relacionadas as áreas naturais

Morro de Guia e Praia do Forte. Tombamento

Normal da Estrela; trechos da Calçada da

Estrada Santa Marina, s/nº, Gávea.

Pontal de Sernambetiba e Pedra da Baleia – baixa-

Gávea e Alto da Boa Vista. Tombamento federal.

tombadas do Estado do Rio de Janeiro, identifi-

federal. Processo nº 57-T-65. Data: 27/04/1967.

Pedra ou Caminho de Inhomirim; trecho da

Tombamento estadual (antigo Estado da

da de Jacarepaguá, Jacarepaguá e Recreio dos

Processo nº 762-T-65. Data: 27/04/1967.

Estrada do Taquara e trecho da Estrada do

Guanabara). Processo nº E-03/300.543/65.

Bandeirantes. Tombamento estadual. Processo

45. Passeio Público – Centro. Tombamento

cadas por Município e com a indicação da esfera governamental responsável pela tutela, o

Niterói

Imperador. Tombamento estadual. Processo

21. Parque Recanto do Trovador, antigo Jardim

E-03/1.924/80. Tombamento definitivo: 28/01/1983.

federal. Processo nº 099-T-38. Data : 30/6/1938.

número do processo de tombamento, o grau de

7. Pedra do Índio, Pedra de Itapuca e Ilha dos

nº E-03/31.486/83. Tombamento Provisório:

Zoológico – Rua Visconde de Santa Isabel,

32. Morro Dois Irmãos – Recreio dos

46. Pedra da Gávea – Gávea. Tombamento fede-

proteção e a data de efetivação.

Cardos – ao largo das Praias das Flechas e

20/11/1984.

Grajaú. Tombamento estadual (antigo Estado da

Bandeirantes. Tombamento estadual. Processo

ral. Processo nº 869-T-73. Data : 8/08/1973.

Guanabara). Processo nº E-03/300.247/70.

nº E-18/000.835/94. Tombamento provisório:

47. Praias de Paquetá – Ilha de Paquetá, Baía

de Icaraí. Tombamento estadual. Processo

Angra dos Reis

nº E-03/33.538/83. Tombamento provisório:

Resende

22. Parque Ary Barroso – Avenida Brás de

22/09/1994.

de Guanabara. Tombamento federal. Processo

1. Área Indígena Guarani-Bracuí, localizada no

19/06/1985.

15.Cachoeira da Fumaça – situada no Rio Preto,

Pina, Penha Circular. Tombamento estadual

33. Morro da Urca, Morro da Babilônia e Morro

nº 099-T-38. Data: 30/06/1938.

Parque da Bocaina. Tombamento estadual.

8. Canto Sul da Praia de Itaipu e Ilhas da

limite do Município de Resende e Passa Vinte

(antigo Estado da Guanabara). Processo

Dois Irmãos – respectivamente na Urca,

48. Quinta da Boa Vista – São Cristóvão.

Processo nº E-28/000.486/91. Tombamento pro-

Menina, da Mãe e do Pai – integrando bens

(MG), na Serra da Mantiqueira, formada por

nº E-03/300.419/65.

Copacabana e Gávea. Tombamento federal.

Tombamento federal. Processo nº 099-T-38 e

visório: 14/03/1991.

protegidos do litoral fluminense. Tombamento

queda-d’água do referido rio, produzindo densa

23. Ilha de Brocoió – Baía de Guanabara.

Processo nº 869-T-73. Data: 08/88/1973.

101-T-38. Data: 30/06/1938.

2. Ilha Grande, Baía da Ilha Grande – Angra

estadual. Processo nº E-18/300.459/85.

e alva névoa. Tombamento estadual. Processo

Tombamento estadual (antigo Estado da

34. Praia de Grumari – Recreio dos

49. Jardim e Museu da Chácara do Céu – Rua

dos Reis. Tombamento estadual. Processo

Tombamento definitivo: 11/05/1987.

nº E-18/1.152/2002. Tombamento Provisório:

Guanabara). Processo nº E-03/300.486/65.

Bandeirantes. Tombamento estadual. Processo

Murtinho Nobre, nº 93, Santa Teresa.

nº E-05/000.170/87. Tombamento definitivo:

9. Ilha da Boa Viagem – Conjunto Arquitetônico

09/12/2002.

24. Pedra da Moreninha e Pedra dos

nº E-18/300.117/84. Tombamento definitivo:

Tombamento federal. Processo nº 898-T-74.

09/11/1987.

e Paisagístico. Tombamento federal. Processo

Namorados – respectivamente na Praia da

11/04/1985.

Data: 23/09/1974.

Rio de Janeiro

Moreninha e na Praia José Bonifácio (antiga

35. Extensão do Tombamento da Praia de

16. Sistema Orográfico Serra do Mar/Mata

Praia da Guarda), em Paquetá. Tombamento

Grumari – Recreio dos Bandeirantes.

São João da Barra

nº 101-T-38 e 164-T-38. Data: 30/05/1938.

Arraial do Cabo
3. Dunas de Arraial do Cabo e Cabo Frio – orla

Nova Friburgo

Atlântica – engloba trechos do território de 38

estadual. Processo nº E-18/300.030/84.

Tombamento estadual. Processo

50. Foz do Rio Paraíba do Sul, incluído o man-

oceânica desde a Praia de Cabo Frio ou do

10. Casa e Parque da Cidade; Jardim e Parque

Municípios no Estado do Rio de Janeiro (Angra dos

Tombamento provisório: 19/06/1985.

nº E-18/300.008/85. Tombamento definitivo:

guezal, a Ilha da Convivência e ilhas vizinhas –

Forte até a Praia do Pontal, junto ao Morro do

São Clemente. Tombamento federal. Processo

Reis, Barra do Piraí, Bom Jardim, Cachoeiras de

25. Reserva Biológica de Jacarepaguá.

11/05/1987.

limite com o Município de São Francisco de

Forno em Arraial do Cabo. Tombamento esta-

nº 444-T-51. Data: 28/11/1957.

Macacu, Campos, Casimiro de Abreu, Conceição

Tombamento estadual (antigo Estado da

36. Horto Florestal - Rua Pacheco Leão, 2040,

Itabapoana, integrando bens protegidos do lito-

de Macabu, Duas Barras, Duque de Caxias,

Guanabara). Processo E-03/300.449/65.

Jardim Botânico. Tombamento federal.

ral fluminense. Tombamento estadual.

Paraíba do Sul

Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí,

26. Pedra de Itapuã – Estrada do Pontal, nº 855,

Processo nº 633-T-73. Data: 17/12/1973.

Processo nº E-18/300.459/85. Tombamento

11. Caminhos de Minas – trecho compreendido

Itaguaí, Japeri, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá,

Recreio dos Bandeirantes. Tombamento estadu-

37. Jardim Botânico – Rua Jardim Botânico.

definitivo: 11/05/1987.

Armação de Búzios

entre a Estrada das Pedras, na localidade de

Mendes, Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo,

al (antigo Estado da Guanabara). Processo

Tombamento federal. Processo nº 101-T-38.

4. Bens Culturais e Naturais do Litoral de

Araras, e a Fazenda Fagundes. Tombamento

Nova Iguaçu, Paracambi, Paraty, Petrópolis, Piraí,

nº E-03/300.235/68.

Data: 30/5/1938.

Armação de Búzios – dois trechos do litoral

estadual. Processo nº E-03/31.486/83.

Rio Bonito, Rio Claro, Rio de Janeiro, Santa Maria

27. Morro do Rangel – Estrada do Pontal,

38. Jardim e Palácio das Laranjeiras –Parque

integrados por costões rochosos e promontó-

Tombamento provisório: 20/11/1984.

Madalena, São Fidélis, Saquarema, São Gonçalo,

Recreio dos Bandeirantes. Tombamento estadu-

Guinle, Laranjeiras. Tombamento federal.

Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis

al (antigo Estado da Guanabara). Processo

Processo nº 1.075-T-82. Data: 24/05/1983.

dual. Processo nº E-07/201.717/84.
Tombamento Definitivo: 08/04/1988.

rios revestidos por vegetação nativa entremeados de praias rústicas de areias finas e pedre-

Paraty

e Trajano de Morais). Tombamento estadual.

nº E-03/300.256/72.

39. Jardim e Palácio do Catete – Rua do Catete,

gosas banhadas pelas águas claras e azuis do

12. Costa de Trindade; Enseada do Sono e Praia

Processo nº E-18/000.172/91. Tombamento

28. Morro do Urubu – Estrada do Pontal,

Flamengo. Tombamento federal. Processo

Oceano Atlântico. Tombamento Estadual.

da Ponta do Caju; Enseada do Pouso e Ilha de

Provisório: 06/03/1991.

Recreio dos Bandeirantes. Tombamento estadu-

nº 101-T-38 e 153-T-38. Data: 6/04/1938.
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de mosaicos de UCs foi inserida no planejamen-

alterados e ameaçados pela ação humana,

to estratégico da Reserva da Biosfera da Mata

resultando em um mosaico de paisagens com

Atlântica, fortalecendo a linha prioritária de con-

fragmentos vegetais de diferentes tamanhos,

servação por meio de de corredores ecológicos.

condições ecológicas, níveis de conservação e

Em 2005, o Conselho Nacional da Reserva da

pressão distintas. Além da importância dos

Biosfera da Mata Atlântica, firmou contrato com

ecossistemas florísticos, a Mata Atlântica guar-

o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos

da ainda áreas diretamente relacionadas à pro-

– CEPF, uma iniciativa conjunta da Conservação

teção de espécies ameaçadas e endêmicas que

Internacional, Gestão Ambiental Global,

a ela estão associadas, como mico-leão-doura-

Governo do Japão, Fundação McArthur e Banco

do (Leontopithecus rosalia), bugio (Alouatta

Mundial, com o objetivo de realização do

guariba clamitans), preguiça-de-coleira

Projeto de Apoio ao Reconhecimento dos

(Bradypus torquatus), jaguatirica (Leopardus

Mosaicos na Serra do Mar.

pardalis) e onça-parda (Puma concolor).

Dessa iniciativa resultou um amplo trabalho

Encontra-se também contemplada nas áreas

destinado a identificar e justificar a criação de

desses mosaicos a preservação dos ecossiste-

mosaicos que garantissem a proteção do Bioma

mas de manguezais, igualmente importantes e

Mosaico de Unidades de Conservação é a

Mata Atlântica não apenas no Estado do Rio de

representativos para a biodiversidade brasileira.

modalidade de gestão integrada e partici-

Janeiro, mas também em São Paulo e Minas

Destacam-se os manguezais abrigados pelas

pativa de um conjunto de UCs localizadas próxi-

Gerais. Em 2006, foram reconhecidos pelo

UCs presentes na Baía da Guanabara, que pos-

mas ou que estejam sobrepostas, ou ainda que

Ministério do Meio Ambiente os três primeiros

suem características biológicas e ecológicas de

sejam justapostas em um mesmo território. Este

Mosaicos de Unidades de Conservação da Mata

áreas bem conservadas, estando praticamente

instrumento de gestão, previsto pelo SNUC, tem

Atlântica, voltados especialmente para a prote-

isentos da intervenção humana. Associadas a

a finalidade de ampliar as ações de conservação

ção da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira:

estes ecossistemas estão espécies como a

MOSAICOS DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO

O

biguatinga (Anhinga anhinga), a marreca-cane-

para além dos limites das UCs, compatibilizando
a presença da biodiversidade, a valorização da

> Mosaico de Unidades de Conservação da

leira (Dendrocygna bicolor) e o jacaré-de-papo

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentá-

Região da Serra da Bocaina;

-amarelo (Caiman latirostris), todas ameaçadas

vel no contexto regional (art. 26; SNUC).

> Mosaico da Mata Atlântica Central

de extinção no território fluminense.

O Mosaico é reconhecido por meio de ato do

Fluminense; e

Em 2010 foi criado o Mosaico do Mico-Leão-

Ministério do Meio Ambiente, que institui um

> Mosaico de Unidades de Conservação da

Dourado, reconhecido pela Portaria do

Conselho Consultivo para promover a integra-

Região da Serra da Mantiqueira.

Ministério do Meio Ambiente nº 481, de 14 de

ção entre as Unidades de Conservação que o

dezembro daquele ano, abrangendo UCs onde

compõem. A Portaria MMA nº 482 de 14 de

Retratou-se assim a importância do Bioma

há ocorrência dessa espécie de primata amea-

dezembro de 2010, instituiu os procedimentos

Mata Atlântica para o Brasil e especialmente

çada de extinção e nas quais vêm sendo desen-

necessários para o reconhecimento e implanta-

para a biodiversidade do Estado do Rio de

volvidas atividades para sua preservação.

ção dos mosaicos.

Janeiro, sendo caracterizado por diversos estu-

A criação de um quinto mosaico no território

Atualmente existem vinte mosaicos reconhecidos

dos como prioritário para a conservação no

fluminense, o Mosaico Carioca, resultou de um

oficialmente no Brasil. Desses, cinco estão locali-

mundo todo. Isso porque as UCs que integram

estudo iniciado em 2009, em ação conjunta das

zados no Rio de Janeiro: Mosaico da Mata

os mosaicos guardam valiosos remanescentes

três esferas de governo, contemplando as

Atlântica Central Fluminense; Mosaico da Serra

da Mata Atlântica, bioma reconhecido como

matas e outras formas de cobertura vegetal da

da Bocaina (RJ-SP); Mosaico da Serra da

Patrimônio Nacional pela CRFB/1988, e homo-

metrópole do Rio de Janeiro. Os estudos foram

Mantiqueira, que também abrange Municípios dos

logado Reserva da Biosfera em 1992, pelo

desenvolvidos com base no entendimento de

Estados de São Paulo e Minas Gerais, Mosaico do

Programa Man and Biosphere (MaB) da Unesco.

que a processo de ocupação urbana na região

Mico-Leão-Dourado e Mosaico Carioca.

No Estado do Rio de Janeiro, este bioma é

metropolitana ocasionou intensa perda da

Em consonância com os pressupostos normati-

constituído por diversas formações florestais e

vegetação, restando, contudo, significativos

vos e o cenário da proteção ambiental, a criação

por um conjunto de ecossistemas altamente

remanescentes. Reconhecido pela Portaria
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MMA nº 245, de 11 de julho de 2011, o Mosaico

Estado do Rio de Janeiro e no litoral norte do

desde áreas costeiras, localizadas ao nível do

Carioca abrange quase todas UCs municipais e

Estado de São Paulo. Contempla atualmente

mar, até vertentes íngremes no alto do Planalto

demais áreas protegidas pelo Estado e pela

dezoito UCs, cinco terras indígenas e quatro

da Bocaina, a 2.088 m de altitude.

União na cidade do Rio de Janeiro. Tem como

quilombos, abrangendo área de aproximada2

MOSAICO CENTRAL FLUMINENSE

45

em Guapimirim; Maravilha, em São José do Vale

dos mangues deste Estado. Nesse contexto se

do Rio Preto; Suruí e Estrela ambas em Magé; e

inserem a APA Guapimirim e a ESEC

O Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense

Vale do Piabanha, Vale Fagundes e Lagoa do

Guanabara, ambas localizadas no recôncavo da

A flora é particularmente diversificada no pla-

foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente

Morro Grande, todas em Areal.

Baía de Guanabara.

objetivo não só configurar elos para a gestão

mente 221.000 ha (2.210 km ).

nalto e escarpas, com ocorrência de grande

pela Portaria nº 350 de 11 de dezembro de 2006.

No interior do complexo de ecossistemas que

Dentro do Mosaico Central Fluminense regis-

integrada dessas áreas protegidas em ambien-

Parte significativa dessas UCs se encontra no

variedade de espécies endêmicas e onde se

Abrange extenso território que cobre atualmente

caracteriza o bioma da Mata Atlântica, determi-

tra-se a presença de pequenas propriedades

te urbano, como também estimular a forma-

Estado do Rio de Janeiro. O Parque Nacional da

encontram espécies indicativas de alta qualida-

treze Municípios, com uma superfície de cerca

nadas regiões são consideradas prioritárias para

rurais, sobretudo no cinturão verd, em

2

ção de uma identidade territorial que embase

Serra da Bocaina tem 62% da superfície dentro

de ambiental. As florestas abrangidas pelo

de 233.710 ha (2.337 km ).

conservação, como o Corredor de Biodiversidade

Teresópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras de

a formulação de políticas públicas e estraté-

do território fluminense, correspondendo a

Mosaico Bocaina constituem uma das áreas

A região inserida nesse Mosaico apresenta

da Serra do Mar. Fato associado às boas condi-

Macacu, que praticam atividades agropecuárias

2

gias direcionadas ao crescimento urbano equi-

cerca de 64.500 ha (645 km ) que se estendem

mais bem protegidas, tanto no Estado de São

grande concentração de UCs, onde predominam

ções de conservação de diversas áreas da

potencialmente degradadoras do meio ambien-

librado e à conservação da natureza.

pelo Município de Paraty e Angra dos Reis.

Paulo quanto no Rio de Janeiro, onde o índice

as UCs de proteção integral, localizadas em

região, que se reflete no alto grau de diversidade

te devido à utilização de técnicas de produção

Para apoiar e acompanhar o reconhecimento e

Outras UCs Federais estão localizadas integral-

de desmatamento é relativamente baixo, garan-

áreas com grandes fragmentos de mata e

biológica, na existência de endemismos e na

nocivas à conservação. Outra característica

a implantação deste instrumento de gestão

mente no Estado, como a Área de Proteção

tindo a permanência dos últimos redutos flo-

núcleos conservados desses fragmentos, e as

ocorrência de espécies raras e ameaçadas de

marcante do Mosaico é o crescimento de aglo-

integrada entre UCs, o Instituto Chico Mendes

Ambiental (APA) do Cairuçu e a Estação

restais. Esta faixa florestal tem continuidade no

UCs de uso sustentável, em áreas no entorno

extinção nos ecossistemas regionais.

merados populacionais em diversos Municípios

conta com uma coordenação específica, vincu-

Ecológica de Tamoios.

Estado de São Paulo, na região de Picinguaba,

desses fragmentos e naquelas onde ainda exis-

As encostas da Serra do Mar apresentam gran-

nele inseridos, como Nova Iguaçu, Duque de

lada à Coordenação Geral de Criação,

O maior conjunto de áreas protegidas que com-

onde estão localizados os derradeiros remanes-

tem importantes conjuntos de pequenos frag-

de declividade, e os rios que drenam os maci-

Caxias, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e

Planejamento e Avaliação de Unidades de

põem a parcela do Mosaico localizada dentro do

centes de floresta íntegra.

mentos de vegetação.

ços formam canais estreitos e profundos. Já as

São Gonçalo. Ainda em relação às áreas antro-

Conservação (CGCAP/Diman).

Estado do Rio de Janeiro corresponde a UCs

A região do Serra do Mar também representa

O Mosaico Central Fluminense abriga 28 UCs

regiões de baixada se localizam na foz de diver-

pizadas, há problemas derivados da ocupação

Na esfera estadual, a Secretaria de Estado do

estaduais: Parque da Ilha Grande; Parque

bem o conceito de paisagem cultural, onde as

públicas e cinco Reservas Particulares do

sos rios, que nessa porção do Mosaico se

do solo por indústrias, devido ao potencial

Ambiente iniciou em julho de 2013 o Projeto

Marinho de Aventureiro, na Ilha Grande; Parque

feições da natureza determinaram o curso da

Patrimônio Natural (RPPN). Entre as UCs insti-

caracterizam por formações meandradas, pos-

poluidor de muitas destas e do risco de aciden-

Mosaicos da Mata Atlântica – Apoio à Gestão

Cunhambebe; Reserva Ecológica da Juatinga;

sua história e o desenvolvimento da sua gente,

tuídas pelas três instancias da administração

sibilitando a tomada das margens por vegeta-

tes ambientais, comuns na região.

Integrada Mosaicos de Áreas Protegidas e

Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha

desde os povos indígenas, os caiçaras, os tro-

pública, encontram-se cinco federais, sete

ção de manguezal. Desse modo, a vegetação

A gestão do Mosaico Central Fluminense conta

Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata

Grande; e Áreas de Proteção Ambiental (APAs)

peiros, os caipiras, até os imigrantes e, atual-

estaduais e dezesseis municipais.

predominante no Mosaico varia desde mangue-

com um Conselho Consultivo que contempla a

Atlântica, utilizando recursos da Câmara de

de Tamoios e de Mangaratiba. Em âmbito muni-

mente, os turistas. A região, de divisa entre Rio

As UCs federais são: Parque Nacional de Serra

zais, passando por Florestas de Baixada e

participação da sociedade civil. A mesa do cole-

Compensação Ambiental do Estado do Rio de

cipal, integra o Mosaico a proteção do litoral

e São Paulo, situa-se na principal área de

dos Órgãos, na Reserva Biológica do Tinguá,

Florestas de Encostas.

giado é composta por cinco conselheiros, um

Janeiro. O projeto é coordenado pela

sul fluminense com a APA da Baía de Parati,

expansão das redes de interiorização territorial

Estação Ecológica da Guanabara, em Guapimirim

Determinadas porções do Corredor de

chefe de UC de cada esfera governamental, um

Superintendência de Educação Ambiental e tem

Parati-Mirim e Saco de Mamanguá.

do centro-sul brasileiro, na qual ocorreram

e Itaboraí e APAs de Guapimirim e de Petrópolis.

Biodiversidade da Serra do Mar são consideradas

representante das organizações civis e um

como executor o Instituto Brasileiro de Análises

A criação do Mosaico Bocaina teve como objeti-

todos os ciclos de desenvolvimento econômico.

As UCs Estaduais incluem o Parque Estadual

como de alta prioridade para conservação. Dentre

representante das RPPNs.

Sociais e Econômicas (Ibase), cujo principal

vo oficial estimular a gestão integrada entre as

O início deu-se a partir de Paraty, com a aber-

dos Três Picos, a Estação Ecológica Paraíso, a

as características excepcionais está a presença

objetivo é o fortalecimento da gestão do Mosaico

diversas UCs, contribuindo para a preservação

tura do Caminho do Ouro no século XVII, que

Reserva Biológica Araras, além das APAs de

da Serra dos Órgãos – que deu origem à criação

Carioca e do Mosaico Central Fluminense, além

e conservação dos recursos naturais e pesquei-

era a melhor opção de acesso entre a cidade do

Macaé de Cima, da Bacia dos Frades e do

do terceiro parque nacional brasileiro e apresenta

da criação de estratégias que garantam a sus-

ros, bem como para o desenvolvimento susten-

Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Assim, nesta

Jacarandá, ambas em Teresópolis; e da Bacia

significativa importância ecológica, razão pela

tentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas

tável desse território situado na divisa Rio de

região a riqueza socioambiental exige que as

do Macacu, em Nova Friburgo.

qual o Ministério do Meio Ambiente a reconheceu

O Mosaico Mantiqueira, reconhecido pelo

de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

Janeiro e São Paulo. A região integra o

ações de gestão governamental sejam orienta-

As UCs municipais correspondem à Estação

como área prioritária para conservação (MMA,

Ministério do Meio Ambiente pela Portaria

Corredor da Biodiversidade da Serra do Mar,

das a partir de uma visão diferenciada das situ-

Ecológica Monte das Flores e ao Monumento

2002). Segundo o Probio, a região também é prio-

nº 351 de 11 de dezembro de 2006, tem o objeti-

uma das áreas mais ricas em biodiversidade

ações e que as atividades sejam planejadas e

Natural da Pedra das Flores, ambos em São

ritária para conservação “(...) com expressiva

vo de integrar e ampliar as várias ações já exis-

em toda a Mata Atlântica. Nesse Corredor

executas de forma integrada.

José do Vale do Rio Preto, aos Monumentos

riqueza de invertebrados, endemismo e espécies

tentes para a conservação do patrimônio natural

Ecológico se encontram inseridos, além do

O Conselho Consultivo do Mosaico Bocaina é

Naturais (MN) da Pedra do Elefante, em

ameaçadas de mamíferos, répteis e anfíbios”

e cultural da região. Abrange parte do território

O Mosaico da Região da Serra da Bocaina, ou

Mosaico Bocaina, o Mosaico Central

composto não apenas pelos gestores das UC e

Petrópolis, e da Pedra do Colégio, em Cachoeiras

(RELATÓRIO 1996-2002).

de 37 Municípios dos Estados de Minas Gerais,

simplesmente Mosaico Bocaina, como é mais

Fluminense e o Mosaico Mantiqueira, abran-

entidades governamentais, mas também por

de Macacu; aos Parques Naturais Municipais

Outro documento do MMA, que subsidiou a ela-

São Paulo e Rio de Janeiro, cerca de 729.000 ha

conhecido, foi instituído pelo Ministério do

gendo Municípios dos Estados do Rio de

representantes de comunidades quilombolas,

(PNM) de Araponga, em São José do Vale do Rio

boração do Mapa de Áreas Prioritárias para

(7.290 km2). A maior extensão do Mosaico cor-

Meio Ambiente por meio da Portaria nº 349, de

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

caiçaras e indígenas que habitam a região. A

Preto; PNM de Taquara, em Duque de Caxias;

Conservação no Brasil, considera a região

responde à Área de Proteção Ambiental Federal

11 de dezembro de 2006. Engloba parte do ter-

Dentro dos limites do Mosaico Bocaina estão

estrutura do Conselho conta ainda com as

PNM Serra do Barbosão, em Tanguá, PNM de

como de Prioridade de Conservação e Uso

da Serra da Mantiqueira, com 434.000 ha

ritório de catorze Municípios localizados no

representados praticamente todos os ecossiste-

Câmaras Técnicas de Populações Tradicionais,

Petrópolis e PNM Montanhas de Teresópolis.

Sustentável Extremamente Alta, e nesta cate-

(4.340 km2) de superfície, que se estende por 16

Vale do Rio Paraíba do Sul, no litoral sul do

mas associados à Mata Atlântica, incluindo

Turismo, Comunicação e Proteção.

Além disso abrange as APAs: Guapi-Guapiaçu,

goria está incluída também a importante região

Municípios de Minas Gerais, por sete Municípios

MOSAICO BOCAINA

MOSAICO MANTIQUEIRA
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de São Paulo e pelo Município de Resende no

do Itatiaia, o Parque Estadual da Pedra Selada,

nativa em parte primária que forma importante

Trata-se ainda de região relevante para a eco-

Este emblemático mico-leão-dourado é um pri-

de Janeiro, avançando sobre pequenas porções

Estado do Rio de Janeiro.

os Parques Naturais Municipais do Rio Pombo

corredor ecológico para o fluxo gênico animal e

nomia nacional, que concentra parte importan-

mata endêmico da Mata Atlântica da baixada

do Município de Mesquita e Nova Iguaçu. No

Em toda a extensão, o Mosaico Mantiqueira é

e da Cachoeira da Fumaça e Jacuba (ambos em

vegetal, além de proteger as escarpas íngre-

te do Produto Interno Bruto do país (PIB). A

litorânea fluminense, ocorrendo naturalmente

Rio de Janeiro, o mosaico engloba os três prin-

composto por dezesseis UCs e seis RPPNs. Entre

Resende), a APA Federal dos Mananciais do Rio

mes dos maciços.

Serra da Mantiqueira e as Unidades de

apenas nessa região. Devido à destruição de

cipais maciços montanhosos da cidade (Tijuca,

as UCs encontram-se dez Parques Naturais

Paraíba do Sul e a APA Municipal da Serrinha

O nome indígena Mantiqueira significa “serra que

Conservação nela inseridas estão localizadas

seu habitat, a espécie encontra-se ameaçada

Pedra Branca e Gericinó-Mendanha) e seus

(nacionais, estaduais e municipais), duas

do Alambari (Resende). As RPPNs são do Alto

chora” e representa como figura de linguagem a

entre os três maiores centros de desenvolvi-

de extinção, hoje, sua distribuição se limita à

contrafortes, representando cerca de 23% do

Florestas Nacionais, dois Monumentos Naturais e

Gamarra, Dois Peões e Jardim de Mukunda,

profusão de nascentes que abastecem inúmeras

mento econômico do país (São Paulo, Rio de

Bacia do Rio São João e adjacências.

território municipal. Ainda contempla paisagens

nove Áreas de Proteção Ambiental.

todas localizadas no Município de Resende.

bacias hidrográficas importantes para a geração

Janeiro e Belo Horizonte). Diante deste forte

Para garantir a sobrevivência do mico-leão-

e ecossistemas costeiros/marinhos, de restin-

Dentro do território fluminense, o Mosaico é

O Mosaico integra ainda o Corredor da

de energia hidrelétrica e abastecimento dos prin-

contexto de antropização, grandes extensões de

dourado e de seu habitat foram criadas diferen-

ga, manguezais e lagunares.

integrado por sete UCs e três RPPNs. Entre as

Biodiversidade da Serra do Mar, onde também

cipais centros de desenvolvimento econômico do

áreas naturais continuam a ser convertidas em

tes UCs, públicas e privadas, que protegem

Um dos grandes projetos em implantação pelo

UCs, além da citada APA da Serra da

estão inseridos os Mosaicos Bocaina e

país. As Bacias do Paraná e Paraíba do Sul, Rio

áreas agrícolas, cidades e complexos indus-

importantes remanescentes florestais na

Mosaico é a Trilha Transcarioca, que sai da

Mantiqueira, encontram-se o Parque Nacional

Central Fluminense.

Grande, Rio Preto, Jaguari, Sapucaí e Sapucaí-

triais, especialmente na região sudeste, onde

região. Conservando as florestas, também

Barra de Guaratiba e cruza a cidade até o Morro

A Serra da Mantiqueira é uma das maiores e

Mirim, entre outras, são abastecidas pela Serra

vive aproximadamente 70% da população do

estão protegidas todas as demais espécies que

da Urca, aos pés do Pão de Açúcar, percorrendo

mais importantes cadeias montanhosas do

da Mantiqueira. Também é considerada a maior

país, e suas maiores cidades.

convivem com o mico-leão-dourado e ainda são

paisagens variadas por aproximadamente 180

Sudeste brasileiro, também considerada área-

província de água mineral do planeta em quanti-

O Conselho Consultivo do Mosaico Mantiqueira é

preservados os serviços ambientais prestados

km. Durante o trajeto, o visitante tem a oportu-

-núcleo da Reserva da Biosfera da Mata

dade e qualidade do recurso. Estima-se que a

constituído por 35 membros, gestores de todas

pela Mata Atlântica, como manutenção das fon-

nidade de apreciar atrativos naturais pouco

Atlântica. Está coberta por vegetação contínua

recarga dos aquíferos ocorra preferencialmente

as UCs que o integram e também por represen-

tes de água, controle climático, purificação do

conhecidos da cidade e descortinar a Cidade

em aproximadamente 200 km, com floresta

nas partes mais altas da serra.

tantes da sociedade civil, preferencialmente indi-

ar, contenção de encostas, produtos florestais

Maravilhosa de ângulos inusitados. A trilha pode

cados pelo Conselho Consultivo de cada UC.

(fibras, resinas, frutos, madeira) e outros.

ser percorrida na integralidade ou em seções,

Botos (Sotalia guianensis)

de acordo com o interesse, a aptidão e a disponibilidade de tempo dos usuários. Outro benefí-

MOSAICO DO MICO-LEÃO-DOURADO

MOSAICO CARIOCA

cio seria a implantação de corredores verdes
ligando as zonas protegidas e os fragmentos

O Mosaico do Mico-Leão-Dourado foi reconhe-

O Mosaico Carioca, reconhecido pela Portaria

florestais da cidade, favorecendo a biodiversida-

cido pela Portaria MMA nº 481 de 14 de

MMA n° 245, de 11 de julho de 2011, é formado

de e potencializando os serviços ambientais

dezembro de 2010. Abrange oito Municípios

por 24 UCs: duas federais, cinco estaduais e

associados à qualidade de vida da população.

fluminenses e suas áreas protegidas se esten-

dezessete municipais.

Como projeto-piloto encontra-se em implanta-

dem por cerca de 209.000 ha (2.090 km ). No

As UCs federais correspondem ao Parque

ção o corredor verde PNM de Marapendi – PNM

interior existem 22 UCs, que incluem catorze

Nacional da Tijuca e ao Monumento Natural

Chico Mendes – PNM Prainha.

RPPNs. As UCs federais são três: Reserva

das Ilhas Cagarras. As cinco UCs estaduais são

Desde sua criação várias ações conjuntas foram

Biológica-REBIO Poço das Antas, REBIO União

os Parques Estaduais da Pedra Branca e do

realizadas em benefício das UCs que o com-

e APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-

Mendanha, a Reserva Biológica de Guaratiba,

põem, especialmente no tocante à questão de

Dourado. A UC estadual corresponde ao

as APAs do Gericinó-Mendanha e de Sepetiba II

fiscalização e capacitação para implantação de

Parque Estadual dos Três Picos. As quatro UCs

e mais recentemente o Parque Estadual do

trilhas para uso público.

locais são os Parques Naturais Municipais da

Mendanha.

Em janeiro de 2014, foi constituído o Conselho

Biquinha, do Córrego da Luz, do Mico-Leão-

Entre as UCs municipais estão os Parques

Consultivo visando consolidar a estrutura admi-

Dourado e do Atalaia.

Naturais Municipais Bosque da Barra, de

nistrativa, o regimento interno, a secretaria exe-

A região é um dos mais importantes polos do

Grumari, da Catacumba e da Freguesia, Apa e

cutiva e ainda um Plano de Ação. Foram criadas

país, em termos quantitativos, de RPPNs. Isso

Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca,

também: 1. Câmara Técnica de Conservação da

se deve aos esforços conjuntos das instituições

além do Monumento Natural dos morros do

Biodiversidade; 2. Câmara Técnica de Turismo,

ambientalistas locais e, sobretudo, à iniciativa

Pão de Açúcar e da Urca e a APA dos morros do

Uso Público e Transcarioca; 3. Câmara Técnica

dos proprietários de proteger não só os rema-

Leme e Urubu.

Sócioambiental e Câmara Técnica de Proteção

nescentes florestais de suas propriedades,

O Mosaico abrange cerca de 35.000 ha de áreas

2

2

como apoiar a preservação do mico-leão-dou-

protegidas (350 km ) e se estende por uma par-

rado (Leontopithecus rosalia).

cela significativa do território da cidade do Rio

Ambiental.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Estação Ecológica Estadual

Estado do Rio de Janeiro, recebendo a denomi-

Possui vegetação nativa característica da Mata

nação de mata sobre tabuleiro terciário, por

Atlântica, classificando-se como floresta estacio-

situar-se em área de planície ou tabuleiro do

nal semidecidual de terras baixas, sendo a cober-

bioma costeiro da região nordeste fluminense.

tura vegetal mais expressiva e importante da

Boa parte da floresta localiza-se em área de

região. Apresenta pouca vegetação herbácea, com

preservação permanente naturalmente cercada

ocorrência de espécies arbóreas raras tal como

por solo brejoso, estando inserida, na porção

jacarandá-da-bahia (DaIbergia nigra) e outras

oeste, na Microbacia Hidrográfica do Brejo da

ameaçadas de extinção, a exemplo da peroba-do-

Cobiça, que deságua no Rio Guaxindiba. Tal fato

campo (Paratecoma peroba), tipicamente encon-

reforçou a necessidade de preservação integral

tradas em matas de tabuleiro. De acordo com os

do remanescente florestal, uma vez que, de

principais estudos efetuados, foi identificado um

maneira estratégica, retém a água das chuvas

total de 36 famílias botânicas, sendo que uma

possibilitando acumulação nas camadas infe-

dezena (Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae,

riores do solo, atuando como mantenedora

Lecythidaceae, Bignoniaceae, Anacardiaceae,

desse importante recurso hídrico, única fonte

Rutaceae, Moraceae, Rubiaceae e Apocynaceae)

de abastecimento para as comunidades estabe-

abrange 67% do total de espécies identificadas. A

lecidas no entorno da UC.

família Fabaceae reuniu o maior número de espé-

Esse fragmento foi incluído na Reserva da

cies, dentre as quais se pode citar monjolo,

Biosfera da Mata Atlântica, internacionalmente
ESTAÇÃO ECOLÓGICA

conhecida como patrimônio da humanidade

ESTADUAL DE GUAXINDIBA (EEEG)

pelo programa Homem e Biosfera da Unesco,

Foi criada pelo Decreto Estadual nº 32.576, de 30
de dezembro de 2002, com o objetivo de proteger
um dos maiores remanescentes de floresta estacional semidecidual no Estado do Rio de Janeiro,
detendo assim o processo de destruição da área,
tristemente chamada de Mata do Carvão. Nome
sugestivo devido à grande quantidade de fornos
para queima de lenha de essências florestais
nobres que ali existiam, como a ameaçada peroba-de-campos. Na década de 1960, a área de
mata ultrapassava 6.000 ha, no entanto já na
década de 1980 havia sido reduzida à metade.
Suas terras estão localizadas nos domínios da
Fazenda São Pedro de Alcântara, situando-se
bem próximas à orla marinha de Guaxindiba.
Após longo e severo histórico de desmatamento, atualmente a cobertura vegetal distribui-se
por uma faixa de cerca de 1.200 ha, com 5 km
de comprimento por aproximadamente 2 km
de largura.
Sua principal característica reside no fato
de ser o maior e mais setentrional remanescente de Mata Atlântica de topografia plana no

49

estando caracterizado como zona-núcleo da

Parque Estadual da Serra da Tiririca

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba
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Vista parcial da Estação Ecológica de Tamoios

angico e pau-ferro. Muitos dos exemplares arbó-

verde na guarita e no auditório, tijolos de solo-

Baía de Guanabara e fauna e flora associada. O

reos lá encontrados se caracterizam como

-cimento na estrutura e vedação como princi-

território de 1.936 ha abrange parte do

madeira de alto valor econômico, tal como pero-

pal sistema construtivo em todas as edifica-

Município de Guapimirim e Itaboraí, na Região

ba, araçá, braúna e óleo-vermelho, o que explica

ções, coletor solar nos postes e refletores,

Metropolitana do Rio de Janeiro.

o histórico de devastação e extrativismo.

reuso de água de chuva, aproveitamento da

Está localizada na parte central da APA de

Com relação à fauna, estudos denotam a exis-

energia solar, aerogerador e tratamento de

Guapimirim, sendo a área mais conservada de

tência de grande diversidade de espécies,

esgoto sanitário com biodigestor.

toda a Baía de Guanabara. Constitui um dos

rio da APA de Guapimirim; as Áreas de

assim como endemismo de outras, tal como

Apresenta Conselho Consultivo instituído pela

últimos trechos de manguezal contínuo de

Preservação Permanente do rio Macacu,

ocorre com o diplópode Rhinocricus padbergi

Portaria Inea/Dibap nº 29, publicada em 6 de

médio porte, além de abrigar espécies ameaça-

Guapimirim, Guaxindiba e Caceribu, mangue-

(do mesmo gênero do gongolo). O gongolo-

dezembro de 2012, com dezenove instituições

das de extinção, no Estado do Rio de Janeiro.

zais do entorno e a área marinha até a Ilha de

gigante (Rhinocricus padbergi), que aparece em

representadas pela sociedade civil e governa-

Observa-se o domínio de espécies típicas da

Paquetá. Grande parte da ZA é formada pelo

algumas publicações como endêmico da UC, na

mental. Teve Plano de Manejo aprovado e publi-

região (Avicennia schaueriana, Rhizophora man-

território de outras UCs tais como: APA

verdade possui distribuição mais ampla, ocor-

cado conforme disposto na Deliberação Condir/

gle e Laguncularia racemosa), onde se abrigam

Municipal Estrela, APA Municipal Guapi-

rendo em áreas de floresta estacional do

Inea n° 7, de 8 de fevereiro de 2010.

espécies ameaçadas de extinção no Estado do

Guapiaçu, APA Municipal Suruí e Parque

Sudeste brasileiro. Dentre os mamíferos, regis-

Rio de Janeiro. A avifauna é variada, sendo

Natural Municipal das Águas de Guapimirim.

tra-se a ocorrência de gambá, tatu-galinha,

registradas mais de 230 espécies entre habitan-

O Plano de Manejo desta UC foi aprovado pela

tes permanentes – com predomínio de garça

Portaria Ibama nº 34 de 2 de março de 2002.

do-mato, gato-maracajá, macaco-prego e

-branca-grande, socó, atobá-pardo, biguá, sara-

Desde a criação, o Conselho Gestor da APA

bugio. Destaca-se, também, preguiça comum e

cura-três-potes e temporários – como da famí-

Guapimirim passou a tratar também dos assun-

lia Caradiidae.

tos relativos à ESEC Guanabara, somente em

Sua Zona de Amortecimento (ZA) abrange

2011, após a Portaria ICMBio n° 42 de 29 de

tamanduá-mirim, ouriço-cacheiro, cachorro-

preguiça-de-coleira (ameaçada de extinção).

Estação Ecológica Federal

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA GUANABARA (ESEC)

Nos brejos, relata-se a presença do jacaréde-papo-amarelo. No que se refere a estudos

A Estação Ecológica da Guanabara foi criada

parte dos territórios do Município de

junho de 2011, foi instituído o Conselho Gestor

da avifauna, grande diversidade de espécies já

pelo Decreto Federal s/n° de 15 de fevereiro de

Guapimirim, Itaboraí, Magé e Guapimirim,

específico da ESEC Guanabara.

foi catalogada, dentre elas papagaio-chauá

2006 e tem como objetivo a conservação dos

apresentando perímetro de 213,45 km e exten-

A gestão da APA Guapimirim e da ESEC

(Amazona rodocorytha), gavião-pombo-pequeno

principais remanescentes de manguezal da

2

são de 218 km . A ZA estão incluídos: o territó-
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Guanabara é realizada de forma integrada.

(Amadonastur lacernulatus) e cabeça-encarnada (Ceratropipra rubrocapilla), todas ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS (ESEC)

A sede da EEEG, situada à Estrada da Cobiça,

área marinha e 3,36% de área terrestre.

Portaria IBAMA nº 101, de 6 de agosto de 2002,

Está inserida na unidade Planalto da Bocaina,

e revisto pela Portaria ICMBio nº 81 de 27 de

composta por escarpas e reversos da Serra do

agosto de 2010.

s/nº, em São Francisco de Itabapoana, apre-

Foi criada em 23 de janeiro de 1990, por meio

Mar, onde predomina relevo constituído por

senta um complexo de edificações integrado

do Decreto Federal nº 98.864, com o objetivo de

topos aguçados, morros e pontões, que drenam

por sede administrativa, centro de visitantes,

proteger, pesquisar e monitorar uma amostra

para os terraços litorais e marinhos. A fauna

alojamento de guarda-parques, alojamento de

representativa de Mata Atlântica situada no

caracteriza-se pela diversidade biológica, prin-

pesquisadores, casa do chefe e guarita, em

ecossistema insular marítimo da Baía da Ilha

cipalmente por inúmeros exemplares da ictio-

área total construída de 830,16 m . Constitui a

Grande. A criação atendeu também a dispositi-

fauna marinha de rara beleza.

RESERVA BIOLÓGICA

primeira unidade projetada inteiramente dentro

vo do Decreto Federal nº 84.973, de 29 de julho

Em dezembro de 2011 a ESEC Tamoios foi inse-

ESTADUAL DE ARARAS (RBA)

dos conceitos de sustentabilidade. A sede

de 1980, relativo à implantação de usinas

rida no Programa Nacional de Voluntariado do

conta com um projeto arquitetônico priorizando

nucleares. Atua como instrumento de preserva-

ICMBio. O programa tem por objetivo apoiar a

Dividida entre o Município de Petrópolis e Miguel

a ventilação e iluminação naturais, telhado

ção ambiental e de monitoramento das ações

equipe da ESEC Tamoios na área de informação

Pereira, a Reserva Biológica de Araras abrange

antrópicas na região.

e educação ambiental, em especial nas campa-

área aproximada de 3.862,33 ha, parcialmente

A ESEC de Tamoios compreende área de 9.361 ha

nhas de divulgação da UC na região de Angra

inserida na APA Federal de Petrópolis, bem

(93,61 Km²), abrangendo 29 pontos geográficos,

dos Reis e Paraty.

como na APA Estadual do Rio Guandu.

entre ilhas, ilhotas, lajes e rochedos, localizados

O Plano de Manejo da unidade foi aprovado pela

A criação desta UC teve como finalidade: asse-

Estação Ecológica da Guanabara, cercada pela

no litoral do Município de Angra dos Reis e de

Portaria Ibama nº 09, de 3 de fevereiro de 2006,

gurar a preservação de remanescentes de Mata

Área de Proteção Ambiental de Guapimirim

Paraty. A abrangência corresponde a 96,64% de

e o Conselho Consultivo foi estabelecido pela

Atlântica presentes no chamado Corredor da

2

Reserva Biológica Estadual
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Biológica. Em 1987, teve a administração trans-

ria, há predominância de três espécies: azeito-

e instituições governamentais. Apresenta Plano

ferida ao Instituto Estadual de Florestas (IEF).

na-do-mato, quaresmeira e capixingui.

de Manejo aprovado e publicado conforme dis-

Em 11 de março de 2010, o Decreto Estadual

No maciço florestal formado pelo Vale do Rio

posto na Deliberação Condir/Inea nº 14/2010,

nº 42.343 ratifica e amplia os limites da

França e na vertente oposta ao Rio Araras,

bem como planos setoriais em execução.

Reserva Biológica de Araras, que passa a ter a

encontra-se a maior concentração de floresta

Com sede localizada no bairro Jardim Araras,

dimensão e localização atual. Em 12 de abril de

primária de toda a reserva. Nesse trecho, é

no distrito de Araras, em Petrópolis, dispõe de

2010 foi aprovado o Plano de Manejo definindo a

bastante representativa a presença de exempla-

infraestrutura para apoiar o desenvolvimento de

zona de amortecimento.

res de curipitã, copaibeira, canjerana, canelas

pesquisas científicas e atividades de interpreta-

Situada na Serra do Mar, apresenta relevo bas-

(Ocotea spp. e Nectandra spp.). Nas margens

ção ambiental com finalidade educacional.

tante acidentado, destacando-se pela presença

do Rio Araras e na encosta sul, há grande con-

de vertentes rochosas íngremes, com declivida-

centração de jacaré ou angico, associado a

de entre 50% e 70% e variações de altitude

ingá-doce (Inga affinis e Inga sessilis), capixin-

RESERVA BIOLÓGICA

entre 1.000 m e 1.766 m (Pico do Couto).

gui e quaresmeira. Segundo registros de pes-

ESTADUAL DE GUARATIBA (RBG)

A rede hidrográfica, formada pelos rios perenes

quisadores do Jardim Botânico do Rio de

Araras, Santana, Cidade e Vargem Grande, se

Janeiro, nos Campos de Altitude são encontra-

Com área de aproximadamente 3.360,18 ha

dirige para o Rio Piabanha, afluente do Rio

das inúmeras espécies endêmicas e/ou amea-

(33,60 km2), a Reserva Biológica Estadual de

Paraíba do Sul. O Córrego Ponte Funda e outros

çadas de extinção, com destaque para rabo-de-

Guaratiba está localizada na Zona Oeste do

de menor porte drenam para o Rio Fagundes,

galo (Worsleya rayneri).

Município do Rio de Janeiro, e na porção leste

também afluente do Paraíba do Sul.

Segundo levantamentos da fauna, constatou-se,

da Baía de Sepetiba, abrangendo importantes

A reserva tem cobertura vegetal formada prin-

entre os mamíferos, a presença de jaguatirica

remanescentes de manguezais e apicuns.

cipalmente pela presença da Floresta Ombrófila

(Leopardus pardalis), suçuarana (Puma conco-

Foi criada pelo Decreto Estadual nº 7.549, de

Densa – mata de encosta e altitude, bem como

lor), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous),

20 de novembro de 1974, com o objetivo de pre-

pontuais ocorrências rupícolas. É composta

gambá (Didelphis aurita), tatu-galinha (Dasypus

servar manguezais e sítios arqueológicos, tendo

principalmente por vegetação secundária média

novemcinctus), furão (Galictis vittata), ouriço-

sido inicialmente denominada Reserva

e avançada, com presença apenas de trechos

cacheiro (Sphiggurus villosus), esquilo

Biológica e Arqueológica de Guaratiba. Passou

de floresta primária. Segundo relato de antigos

(Guerlinguetus ingrami), cateto (Pecari tajacu),

por vários processos de revisão de limites: pri-

moradores, havia um quilombo no vale, situado

irara (Eira Barbara), paca (Cuniculus paca),

meiramente o Decreto Estadual nº 5.415, de 31

junto ao Pico do Couto, que desenvolveu agri-

sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), quati

de março de 1982, promoveu redução de seus

cultura de subsistência de forma intensiva e

(Nasua nasua), bugio (Alouatta guariba), mão

limites. Mais tarde, o Decreto nº 32.365, de 10

pode ter provocado o desmatamento da região.

-pelada (Procyon cancrivorus). Da avifauna,

de dezembro de 2002, ampliou-lhe a área incor-

No entanto, dadas as dificuldades de acesso ao

destaca-se tiê-sangue (Ramphocelus bresilius),

porando os manguezais e terrenos de marinha

vale, a cobertura vegetal da região conseguiu

maitaca (Pionus maximiliani), sabiá-laranjeira

situados entre os rios Piraquê e Piracão.

regenerar-se, sendo hoje formada por floresta

(Turdus rufiventris), trinca-ferro (Saltator simi-

A Lei Estadual nº 5.842, de 3 de dezembro de

Serra do Mar, do Mosaico da Mata Atlântica

entrega da Secretaria de Finanças à Secretaria

Central Fluminense; ampliar o potencial de con-

de Agricultura, Indústria e Comércio. As terras

secundária tendendo ao clímax.

lis), tangará (Chiroxiphia caudata) e a endêmica

2010, mais uma vez alterou os limites, promo-

servação da região serrana fluminense, assegu-

devolutas pertencentes ao Estado, conhecidas

A região destaca-se pela presença de alguns

do Estado do Rio de Janeiro, saudade-de-asa-

vendo a inclusão de áreas remanescentes do

rando a perpetuidade dos benefícios ambientais

como Fazenda de Araras, foram devidamente

talhões de eucaliptos, pereiras e caquis, além

cinza (Tijuca condita).

manguezal denominado Campo do Saco, e a

relacionados à diversidade biológica; proteger

demarcadas, para ser transformadas em um

da existência de inúmeros indivíduos de amei-

A Reserva Biológica de Araras, além de integrar

desafetação de áreas de ocupação urbana con-

populações de animais e plantas nativas e ofere-

horto florestal. Em 1950, o governo federal decla-

xa-amarela, champaca-fragante (ou champaca

o Mosaico Central Fluminense da Mata

solidada tais como, o Caminho do Abreu,

cer refúgio para espécies raras, vulneráveis,

rou as matas como Florestas Protetoras dos

-laranja), pinheiro, pinheiro-do-paraná, abaca-

Atlântica, está inserida na Reserva da Biosfera

Araçatiba e alguns trechos ao longo da Estrada

endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e

Mananciais do Rio Araras. Em 1974, a área rece-

teiro e sobrasil (ou sobragi). Nas áreas mais

da Mata Atlântica.

Roberto Burle Marx além das instalações do

flora nativa; preservar montanhas, rios e demais

beu nova denominação, transformando o Horto

degradadas, onde foram desenvolvidas ativida-

Possui Conselho Consultivo instituído desde

Centro Tecnológico do Exército (CTEx).

paisagens notáveis contidas nos limites; e asse-

Florestal de Araras em Estação Experimental de

des agropastoris e sistemas arcaicos de mane-

2002 pela Portaria IEF/RJ/PR 118, que foi reno-

Promoveu também a recategorização da UC,

gurar a continuidade dos serviços ambientais.

Horticultura. Somente em 1977, com a Resolução

jo, predominam aglomerados de samambaia-

vado pela Portaria Inea/Dibap nº 30/2012, publi-

enquadrando-a à Lei nº 9.985/2000 do SNUC,

Como poucas UCs, a reserva foi criada com situ-

nº 59 da Secretaria de Agricultura e

do-barranco, tapera e capim-gordura, dentre

cada em 7 de janeiro de 2013, com a participa-

passando a denominar-se Reserva Biológica

ação fundiária regularizada por meio de termo de

Abastecimento, passa à categoria de Reserva

outras. Nos locais de capoeira e mata secundá-

ção de dezoito representantes da sociedade civil

Estadual de Guaratiba.

Reserva Biológica de Araras
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A região foi o último local de ocorrência no Rio

porte arbóreo, que chega a atingir 8 m de altu-

ga, laguna e costão rochoso, constituindo-se

de Janeiro do guará, ave que originou o topôni-

ra. Na zona de transição entre o mangue e a

no conjunto mais bem preservado de ecossis-

mo Guaratiba, que significa “abundância de

terra firme surgem espécies típicas de matas

temas naturais do Estado. Situa-se a sudoeste

guarás”. Nos limites da área foram encontrados

alagadas ou de restingas, como taboa e

da Ilha Grande, no Município de Angra dos

34 sambaquis, vestígios de grupos humanos

pau-de-tamanco, entre outros.

Reis, com área de 3.502 ha (350,2 km2).

pré-históricos de tradição Tupi-guarani que

Nesses manguezais é possível encontrar espé-

A presença de importantes jazidas arqueológicas

habitavam a área em regime de seminomadis-

cies de fauna associadas tanto ao substrato

também norteou a preservação da área.

mo. Os artefatos arqueológicos encontrados

inconsolidado quanto ao mais firme como

Prospecções realizadas por pesquisadores do

nesses sambaquis estão sob guarda do Museu

mexilhão, ostra, caranguejos típicos como

Museu Nacional do Rio de Janeiro identificaram

Nacional, na Quinta da Boa Vista.

guaiamum (Cardisoma guanhumi), uçá (Ucides

quatro sítios que foram ocupados por grupa-

Protege importante remanescente de mangue-

cordatus), chama-marés (Uca leptodactylla, U.

mentos pré-históricos, além de inúmeros amo-

zal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

Marcovanii e U. rapax), e siris (Callinectis

ladores, sulcos encontrados nos costões rocho-

ao fundo da Baía de Sepetiba. Trata-se de ecos-

danae e C. Sapidus).

sos originados do ato de polir e afiar instrumen-

sistema de grande valor ambiental, econômico

A avifauna é riquíssima e abriga espécies raras,

tos líticos, espalhados nas praias também

e social, por oferecer inúmeros serviços

como colhereiro (Platalea ajaja). É área de nidi-

encontrados no Parque Estadual da Ilha Grande.

ambientais, dentre os quais a manutenção da

ficação de aves paludícolas e ponto de repouso

0 histórico de ocupação da região revela intensa

diversidade biológica; a oferta de pontos de

e alimentação de aves migratórias. Lá, pode ser

atividade agropastoril nos fins do século XIX e

repouso e alimentação para diversas espécies

encontrado com frequência figuinha-do-man-

início do século XX. Há notícia que as fazendas

de aves migratórias; a prevenção de inunda-

gue, pica-pau-anão-barrado, viuvinha e socó-

Capivari, Grande, Cachoeira Grande, do Leste e

ções; além de servir como fonte de matéria

dorminhoco. Entre as espécies migratórias,

do Fidélis ocupavam o anfiteatro da Praia do

orgânica para águas adjacentes, constituindo a

maçarico-de-asa-branca, maçarico-vira-pedra e

Leste e do Sul. Ainda assim, são encontrados

base da cadeia trófica (de alimentação) de

batuiruçu-de-axila-preta.

remanescentes de mata primária, apesar de

espécies de importância econômica e ecológica.

O maior destaque entre os répteis é o jacaré-

bastante desfalcadas da madeira de lei que lá

As florestas de mangue respondem por

de-papo-amarelo, também ameaçado de extin-

ocorria no século XIX. Na linha de cumeada das

1.601,34 ha da área da RBG; planícies hipersali-

ção. Entre os mamíferos a irara e a lontra, que

montanhas, está o conjunto de árvores de

nas ou apicuns cobrem cerca de 704,10 ha,

encontra na reserva um dos últimos redutos.

maior porte, de até 35 m de altura, representa-

além de áreas úmidas e áreas alteradas em

Integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

do por canjerana (Cabralea canjerana), tapiá

diferentes estágios de regeneração. As espé-

e o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar

(Alchornea triplinervia) e cinco-chagas

cies frequentes são o mangue-vermelho

e o Mosaico Carioca, este último criado por meio

(Sparattosperma leucanthum) entre outras.

(Rhizophora mangle), na faixa mais próxima da

da Portaria MMA nº 245 de 11 de julho de 2011.

Caracterizando uma das principais unidades

água, o mangue-branco (Laguncularia racemo-

Tem sede localizada na Estrada da Matriz,

florestais, pode-se observar na Bacia do Rio

sa), localizado na faixa intermediária do man-

nº 4.485, no bairro de Guaratiba, Rio de Janeiro.

Canoada, região ocupada por antigas fazendas,

guezal, além do mangue-siriúba ou mangue

O Conselho Consultivo foi instituído desde 2008,

uma recomposição florística acelerada, onde há

-preto (Avicennia schaueriana), que se fixa nas

pela Portaria IEF nº 264, publicada em 12 de

árvores como o ameaçado rabo-de-tucano e

áreas mais próximas da terra firme. A vegeta-

dezembro de 2008. Apresenta Plano de Manejo

cedro, além de espécies exóticas e invasoras

ção de mangue apresenta elevado grau de

aprovado e publicado conforme disposto na

como jaqueira (Artocarpus heterophyllus),

heterogeneidade estrutural, com grande rique-

Resolução Inea nº 75 de 20 de agosto de 2013.

coqueiro (Cocus nucifera), amendoeira

za de fisionomias vegetais. Nos meandros dos

(Terminada catappa), mangueira (Mangifera

rios, encontra-se vegetação de manguezal de

indica) e bananeira (Musa sp.).
RESERVA BIOLÓGICA DA PRAIA DO SUL (RBPS)

A Bacia do Rio Capivari apresenta excelente
estado de conservação da cobertura vegetal.

Reserva Biológica de Guaratiba

A Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul,

Cerca de 23% da área total da reserva, aproxi-

criada pelo Decreto Estadual n° 4.972, de 2 de

madamente 800 ha, são ocupados por matas de

dezembro de 1981, é formada por cinco ecos-

restinga. As espécies comumente encontradas

sistemas: mata de encosta, manguezal, restin-

são: Phitoxerus portucaioides, salsa-de-praia
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passou a integrar a porção terrestre da Reserva

Na configuração original, a Reserva Biológica
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Os remanescentes florestais encontram-se

do país. O desenvolvimento de pesquisas é um

(Panicum racemosu). O cordão externo da res-

insular e da caça, que exterminou a maioria das

de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Estadual

de Poço das Antas abrangia 3.000 ha (30 km ),

bastante dispersos e fracionados. A vegetação

dos principais objetivos de criação e tem ajuda-

tinga, coberto por uma floresta baixa de 10 m

espécies de grande porte, apresenta elementos

do Aventureiro. A lei também efetivou a recate-

extensão ampliada para 5.052 ha no ano

predominante é de Floresta Ombrófila Densa,

do o ICMBio dando subsídios nas decisões de

de altura, com troncos finos e contínuos, cria

da fauna original como tatu (Dasypus novem-

gorização do Parque Estadual Marinho do

seguinte. Está localizada às margens da

compartimentada na formação Submontana e

manejo. Na Reserva, as pesquisas tiveram iní-

ambiente para formação de um estrato inferior

cinctus), paca (Cuniculus paca), cutia

Aventureiro, transformando-o em parte mari-

BR-101 e inserida integralmente dentro dos

de Terras Baixas, em diferentes estágios suces-

cio em 1983 com o projeto para a Conservação

composto de gravatás (Bilbergia amoena e

(Dasyprocta leporina), ouriço-caxeiro

nha da citada RDS Aventureiro. 0 objetivo cen-

limites daquele Município.

sionais e circundada por extensas áreas cam-

Mico-Leão-Dourado. Além deste, outros proje-

Quesnelia quesneliana), além de samam-baia e

(Sphiggurus villosus), macuco (Tinamus solita-

tral da lei foi sanar uma incompatibilidade jurí-

A criação da Reserva Biológica representou

pestres impactadas pelo fogo. Nos trechos mais

tos têm destaque, como o Programa Mata

arbustos. Encontram-se árvores características

rius), caxinguelê (Guerlinguetus ingrami), bugio

dica existente desde 1981, visando regularizar a

grande vitória para aqueles que se vinham

bem preservados, a vegetação com fisionomia

Atlântica, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,

da restinga arbórea, tais como bacopari

(Alouatta guariba), lontra (Lontra longicaudis),

permanência de uma população caiçara de

empenhando em proteger um dos últimos habi-

arbórea dominante é representada por jequiti-

em atividade desde 1992.

(Garcinia brasiliensis), cupiúba (Tapirira guia-

além de macaco-prego (Sapajus nigritus) e

aproximadamente 100 pessoas, e seu modo de

tats das espécies ameaçadas de extinção que

bá-branco, vinhático, jaracatiá, garapa, carra-

A REBIO dispõe na infraestrutura de sede

nensis) e caixeta (Tabebeuia cassinoides).

mico-estrela (Callithrix sp.), espécies exóticas

vida e cultura tradicional, que lá residiam antes

viviam dispersas pela planície fluminense na

peta, jacatirão, figueira-bravas, tabebuia ou

administrativa, centro educativo com trilha

No manguezal há exemplares de mangue-ver-

(invasoras bastante difundidas no Estado (só os

da criação da RBPS.

região de Araruama, Cabo Frio, Saquarema,

pau-de-tamanco, uanani e guanandi.

interpretativa, alojamento de pesquisadores,

melho (Rhizophora mangle), mangue-branco

dois últimos são exóticos).

Faz parte do grupo de UCs que compõem o

São Pedro da Aldeia, Rio Bonito, Cachoeiras de

Avalia-se que até meados do século XX a área,

centro de operações e uma base avançada de

(Laguncularia racemosa), siriúba (Avicennia

Entre a avifauna foram identificadas várias

chamado Mosaico Bocaina e integra o Corredor

Macacu, Casimiro de Abreu e Silva Jardim.

coberta por densa mata, abrigava rico patrimô-

fiscalização e manejo. A sede da UC abriga

schaueriana), cujos galhos são carregados de

espécies raras e ameaçadas de extinção, como

de Biodiversidade da Serra do Mar. Quanto à

A preocupação com a sobrevivência dessas

nio faunístico. A ação antrópica, representada

também o núcleo da APA da Bacia do Rio São

epífitas, ocorrência rara em outros manguezais

pavó (Pyroderus scutatus), chauá (Amazona

infraestrutura, dispõe de sede administrativa,

espécies data de 1967, como resultado de proje-

por desmatamentos para cultivo e pastagem,

João e a Associação Mico-Leão-Dourado, que

do Rio de Janeiro. Na transição do mangue

rhodocorytha), gavião-pombo-grande

casa funcional e alojamento para pesquisado-

to de pesquisa do Prof. Adelmar Faria Coimbra

abertura de estradas, execução de obras de dre-

realizam atividades integradas com a REBIO.

para terra firme, destacam-se espécies arbus-

(Pseudastur polionotus). E aves que habitam a

res, sendo que as edificações foram reformadas

Filho, que buscava identificar áreas na região do

nagem de baixadas e retificação de afluentes da

É permitida a visitação com fins educacionais,

tivas como algodão-da-praia (Hibiscus per-

copa das árvores, tais como araponga (Procnias

em 2014 para melhorar a gestão da UC. Está

Vale do Rio São João destinadas a abrigar e pro-

Lagoa de Juturnaíba, além do Rio São João e Rio

e no programa de Educação Ambiental são

nambucensis).

nudicolis), capitão-de-saíra (Attila rufus), suru-

administrada de forma conjunta com o Parque

teger o mico-leão-dourado e a preguiça-de-

Aldeia Velha, construção da Barragem de

desenvolvidas ações de sensibilização e cons-

Levantamento florístico realizado na REBIO

cuá-de-barriga-amarela (Trogon viridis), tiri-

Estadual da Ilha Grande, que tem sede na Vila

coleira. Em estudo de 1969, o pesquisador regis-

Juturnaíba e ação de caçadores, foi determinan-

cientização sobre a conservação do mico-leão-

identificou uma lista de 265 espécies vegetais,

ba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis) e

do Abrão, e portanto não tem instituído

trou que grupos sobreviventes dessas espécies

te para a modificação do quadro original.

dourado e da Mata Atlântica, voltado principal-

onde se destacam bromélias, como Aechmea

tuim (Forpus xanthopterygius).

Conselho Consultivo.

encontravam refúgio nas matas das pequenas

Além do mico-leão-dourado, existem na reserva

mente a escolas e comunidades locais.

distachantha, Aechmea gracilis, Quesnelia

Com a publicação da Lei Estadual n° 6.793, de

elevações e várzeas alagáveis do Rio Aldeia

outros dois primatas: macaco-prego e bugio,

Seu Plano de Manejo foi aprovado em 1981,

arvensis, Nidularium innocentii var paxianum.

28 de maio de 2014, 2,7% da área da REBIO

Velha e nas florestas marginais do Rio São João.

este também ameaçado de extinção. A área é

sendo revisado em 2005 e divulgado pela publi-

A tese ganhou a adesão de Alceo Magnanini, do

refúgio para espécies ameaçadas, como lontra,

cação da Portaria Ibama n° 29, de 28 de abril

extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

preguiça-de-coleira, borboleta-da-praia e jaca-

de 2005. O Conselho Consultivo foi instituído

Florestal (IBDF), que, junto com o Prof. Adelmar,

ré-de-papo-amarelo. Podem ainda ser encontra-

pela Portaria Ibama n° 103 de 6 de agosto de

RESERVA BIOLÓGICA

se dedicou integralmente à criação de uma

dos capivara, veado, jaguatirica, tatu e ouriço-

2002 e alterado por meio da Portaria ICMBio

DE POÇO DAS ANTAS (REBIO)

reserva que constituísse habitat adequado para

cacheiro. Com relação à avifauna, confirmou-se

n° 124 de 8 de novembro de 2012.

as espécies. A iniciativa ganhou aliados institu-

a presença de 222 espécies, incluindo 24 endê-

A Reserva Biológica de Poço das Antas, no

cionais, estaduais e federais, além de entidades

micas da Mata Atlântica e seis ameaçadas de

Município de Silva Jardim, foi a primeira UC da

preservacionistas nacionais e internacionais.

extinção (SCOTT; BROOKE, 1985). A essas espé-

categoria no Brasil. A criação, por meio do

A área de domínio da reserva está localizada na

cies foram acrescentadas outras vinte, sendo

Decreto Federal n° 73.79, de 11 de março de

Bacia do Rio São João, caracterizada por mor-

três ameaçadas de extinção (CASTRO ASTOR et

A Reserva Biológica do Tinguá abriga um dos

1974, visou preservar o ecossistema de Mata

ros baixos de perfil arredondado, sendo comum

al, dados não publicados). Entre as aves, desta-

mais significativos remanescentes de Mata

Atlântica costeira, proteger a fauna nativa e

a forma de meia laranja, e por baixadas aluvio-

cam-se, além de muitas endêmicas da Mata

Atlântica do Estado, onde estão conservados

assegurar a sobrevivência do mico-leão-doura-

nares compostas por faixas meândricas e vár-

Atlântica e ameaçadas de extinção, as seguintes

importantes recursos hídricos e uma rica biodi-

do (Leontopithecus rosalia) e da preguiça-de-

zeas internas e externas permanentemente

espécies: tiê-sangue, gavião-pombo-pequeno,

versidade, presentes na exuberante Floresta

coleira (Bradypus torquatus).

inundadas e/ou inundadas nos períodos chuvo-

beija-flor-rajado, rabo-branco-mirim, beija-flor

Ombrófila Densa. Os remanescentes florestais

sos. A vegetação é classificada como Mata

-preto-e-branco, picapauzinho-de-testa-pintada,

também proporcionam amenização climática para

Atlântica Litorânea de Baixada, cuja fragmenta-

choquinha-pequena, chupa-dente-de-máscara,

as aglomerações urbanas da Baixada Fluminense,

ção proporciona a existência de campos antró-

dançador-de-cabeça-encarnada, chibante.

localizadas no sopé do Maciço do Tinguá.

picos e formações florestais em diversos está-

Apresenta intensa atividade de pesquisa na

Criada pelo Decreto Federal n° 97.780, de 23 de

gios de regeneração.

área, sendo uma das UCs mais bem estudadas

maio de 1989, a REBIO se estende por mais de

Reserva Biológica Federal

Reserva Biológica de Poço das Antas

RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ (REBIO)
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Reserva Biológica do Tinguá

abastecimento d’água da época. No início da

processo iniciado em 1996 pelo governo federal

Diversas nascentes locais formam os principais

década de 1990, o governo estadual tombou o

para a privatização da RFFSA enfrentou o cla-

cursos d’água da reserva – o Rio Purgatório e

conjunto do Rio d’Ouro, que envolve a antiga

mor de instituições científicas, ONGs e conser-

Dourado, que, por sua vez, contribuem para a

estação ferroviária, o pavilhão de manobras,

vacionistas nacionais e estrangeiros que lutavam

Bacia do Rio Macaé e Bacia do Rio São João.

uma fonte com duas aguadeiras de bronze e o

pela preservação do mico-leão-dourado e seu

Pesquisas realizadas na REBIO registram que a

reservatório de água.

habitat e propunham a destinação de toda a área

Mata Atlântica apresenta a maior riqueza e

ribá, imbuia e o raro pau-brasil. Entre as epífi-

Seu Plano de Manejo foi aprovado pela Portaria

da fazenda para a conservação da espécie. A pri-

diversidade vegetal entre todos os remanescen-

tas, verifica-se a abundância de orquídeas do

Ibama n° 68, de 19 de setembro de 2006. O

vatização foi suspensa, e o governo federal deci-

tes estudados no Estado. Importante destacar

gênero Cattleya e Laelia.

Conselho Consultivo foi estabelecido pela Portaria

diu pela criação da REBIO, concretizada dois

que a floresta exótica de eucaliptos, introduzida

A área da Reserva Biológica do Tinguá produziu

Ibama n° 100, de 6 de agosto de 2002, e renovado

depois. Na verdade, desde 1993 a espécie já

na antiga Fazenda União, está sendo eliminada;

vários estudos, muitos datam de 1880, que

pela Portaria ICMBio n° 68, de 30 de junho de

vinha sendo reintroduzida no local, quando a

e a Mata Atlântica vem sendo reestabelecida

resultaram em mais de 2.000 coletas de mate-

2011, desenvolvendo diferentes atividades, além

pesquisadora Cecília Kierulff iniciou o repovoa-

rial botânico, catalogadas na biblioteca da

atuar com câmaras técnicas de educação

mento, durante dois anos, com autorização do

reserva, tendo sido depositadas no Museu

ambiental, projetos, comunicação e pesquisas.

Ibama, fazendo a translocação de seis grupos

Nacional, no Jardim Botânico e na Universidade

(63 indivíduos) para a então Fazenda União.

Federal Rural do Rio de Janeiro. É estudada por

A topografia da área apresenta-se acidentada,

pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de

RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO (REBIO)

Janeiro e, principalmente, por universidades
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fluminenses e paulistas, que se têm dedicado a

A criação da Reserva Biológica União, em 22 de

trabalhar com quirópteros e dípteros, as espé-

abril de 1998, teve por objetivo assegurar a pro-

cies do gênero Anthurum Schott, Rutaceae

teção e a recuperação de remanescentes de

(Cuspariine e Zanthoxylum) os Opilones neotro-

Mata Atlântica e das formações associadas,

26.000 ha (260 km ), desde o Maciço do Tinguá

O grau de conservação em que se encontravam

picais, a ecologia dos mosquitos

assim como uma das maiores populações de

até a região de Macaé de Cima, incluindo parte

as matas quando da criação da REBIO se

Dipteracuíicidae, a biologia reprodutiva de

mico-leão-dourado.

leste da Baía de Guanabara e abrangendo o

deveu, entre outros fatores, ao primeiro ato de

Bromeliaceae da Floresta Atlântica, ecologia e

A REBIO se estende por uma área de 3.126 ha

Município de Duque de Caxias, Japeri, Miguel

proteção da região. Em 1833, Dom Pedro II

conservação, entre outros trabalhos.

(31,26 km2), dos quais 2.922,92 ha (29,229 km2)

Pereira, Nova Iguaçu, Petrópolis e Queimados.

declarou como Floresta Protetora a área que

Estudos realizados por Scott e Brooke (1985)

são de mata contínua bem preservada. Abrange

A UC é reconhecida como Patrimônio Natural

englobava as fazendas da Conceição, Taboleiro

obtiveram como resultado a identificação de

territórios do Município de Rio das Ostras

da Humanidade pela Unesco desde 1993.

e Provedor, com a finalidade de preservar os

296 espécies de aves, endêmicas da Mata

(53%), Casimiro de Abreu (66%) e Macaé (1 %).

A criação resultou de mobilização de entidades

mananciais do Maciço do Tinguá, que na época

Atlântica e ameaçadas de extinção, como

A reserva ocupa terras da antiga Fazenda

comunitárias de Nova Iguaçu que propunham

serviam ao abastecimento da cidade do Rio de

gavião-pombo-grande, pula-pula-assobiador,

União, que, no século XIX, foi propriedade de

medidas protecionistas mas se dividiam entre a

Janeiro. A Fazenda da Conceição foi incorpora-

águia-cinzenta, araponga-do-horto, pavão-

Joaquim Luiz Pereira de Souza, pai de

alternativa de uma reserva e criação de um

da à União em 1833, por meio de doação feita

do-mato e macuco.

Washington Luís, presidente da República entre

parque nacional, dada a manutenção de ativida-

por Francisco Pinto Duarte, barão de Tinguá,

Além da relevância ambiental, a criação da

1926 e 1930. Desde 1939 a área pertencia à

des de recreação ali praticadas e o incremento

enquanto as duas outras foram adquiridas por

reserva preservou obras históricas do século

companhia ferroviária inglesa The Leopoldina

turístico que a segunda alternativa possibilita-

desapropriação. O sistema de abastecimento

XIX: uma extensão de 6 km do velho calçamento

Railway Company Limited S/A, que vinha explo-

ria. Decidindo-se pela primeira alternativa, a

implantado representou grande feito para a

da Estrada do Comércio, que ligava a Vila do

rando a madeira nativa da região a fim de ali-

REBIO foi criada dentro dos limites das

engenharia da época.

Iguaçu às localidades de Valença e Vassouras,

mentar as caldeiras das locomotivas a vapor.

Florestas Protetoras da União então existentes

A exuberante mata nativa, considerada de

que compõem uma rede de antigos caminhos

Em 1951, todos os bens foram transferidos à

– Tinguá, Xerém e Mantiqueira, todas terras de

excepcional valor por abrigar rica flora, propor-

que ligavam o recôncavo da Baía de Guanabara

União, que os repassou à Rede Ferroviária

domínio público federal. Os mananciais nelas

ciona refúgio a várias espécies animais, como

ao interior do Estado. Por ela passaram muitos

Federal S/A (RFFSA). Após a transformação do

localizados, denominados Serra Velha, Boa

bugio, tamanduá-mirim, tapiti, onça-parda,

naturalistas, como Saint Hilaire, e viajantes

sistema das locomotivas – de vapor para óleo –

Esperança e Bacurubu, até hoje contribuem

catetu, queixada e sapo-pulga.

famosos, como John Fox Bunbury e Ribeyrolles.

na década de 1960, a companhia promoveu o

para o abastecimento de água de boa parte da

As espécies arbóreas de maior importância são

Também se encontram conservadas as edifica-

plantio e o beneficiamento de eucaliptos para

Baixada Fluminense.

jequitibá, que atinge 50 m de altura, cedro, ara-

ções e obras de arte integrantes do sistema de

ser utilizados como dormentes na linha férrea. O

com altitudes variando entre 50 m e 376 m.

Reserva Biológica União
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e Montana, em diferentes estágios de regenera-

Cachoeira do Saco Bravo, localizada próxima à

O PECH mantém uma das últimas áreas de

ção e formações litorâneas, como mangue e

região da Ponta Negra. No verão existe grande

mata do bairro de Copacabana, formado por

restinga, com grande biodiversidade.

procura para visita aos mirantes naturais, desta-

terrenos que pertenciam às faixas de proteção

de mata apresentam elementos primários,

dades nacionais e estrangeiras, instituições de

como jequitibá (Cariniana estrellensis), vinháti-

pesquisa e a Associação Mico-Leão-Dourado.

co (Plathymenia foliolosa), xaxim ou samam-

A Reserva Biológica dispõe de centro de vivên-

RESERVA ECOLÓGICA

Destacam-se entre as árvores de grande porte

cando-se o mirante do Pão-de-Açúcar, no Saco

das instalações militares, pelo penedo da Rua

baiaçu (Dicksonia sellowiana), palmito (Euterpe

cia, com capacidade para até 100 pessoas, utili-

ESTADUAL DA JUATINGA (REJ)

jacarandá (Dalbergia nigraVell.), timbuíba

do Mamanguá, Pedrão das Araras, na região do

Barata Ribeiro e antiga Rua Suzano e pelas gle-

edulis), além de ipê, cedro, bromélia, orquídea

zado para encontros e troca de experiências

(Enterolobium contortisiliquumVell.), cedro

Pouso da Cajaíba, Farol na Ponta da Juatinga e

bas da antiga chácara do Leme, situada junto à

e liana, entre outros.

durante as visitações com finalidade educativa

A Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, criada

(Cedrela fesVell), canela (Ocofea spixiana), louro

Miranda, na região de Martim de Sá.

fortaleza conhecida como Chacrinha. A partir

A fauna é diversificada, apresentando, além do

e científica, palestras, reuniões e eventos de

pelo Decreto Estadual n° 17.981, de 30 de outubro

(Ocofea spp.), caxeta (Tabebuia cassinoides

A Travessia da Juatinga, considerada o grande

de 1961, com a transferência da capital federal

mico-leão-dourado, outras espécies ameaçadas

capacitação ligados à área ambiental.

de 1992, fica localizada no extremo sul do Estado,

Lam.) e ipê (Tabebuia chrysotricha); sendo o

atrativo da REEJ, tem cerca de 70 km e conecta

do Rio de Janeiro para Brasília, as terras, que

de extinção, como preguiça-de-coleira

Conta ainda com trilha interpretativa, com

no Município de Paraty, inserida nos limites da

extrato arbóreo inferior constituído por palmei-

todas as comunidades e praias da península,

eram de propriedade da União, passaram para

(Bradypus torquatus), jaguatirica (Leopardus

extensão de 3.300 m, onde se pode observar

APA do Cairuçu. Orgulha-se de ter sido a primei-

ras como tucum (Bactrís sefosa), pati (Syagrus

podendo ser percorrida em quatro ou cinco dias.

o domínio do Estado da Guanabara.

pardalis), lontra (Lontra longicaudis), surucucu

parte da rica biodiversidade da Mata Atlântica.

ra UC criada com o expresso objetivo de fomentar

Botryophora), indaiá (Attalea compfa), brejaúva

Os pontos de apoio onde se pode acampar e com-

Em 1969, pelo Decreto Estadual “E” nº 2853, o

-pico-de-jaca (Lachesis muta), jacaré-de-papo

Os primeiros 1.000 espaço m da trilha interpre-

a cultura caiçara local, compatibilizando-a com a

(Astrocaryum aculeatissimum) e juçara

prar alimentos e água são as comunidades e

governo do antigo Estado da Guanabara desti-

-amarelo (Caiman latirostris), entre outras.

tativa são adaptados para pessoas com defici-

utilização dos recursos naturais.

(Euterpe edulis). As vertentes apresentam aflo-

núcleos de ocupação caiçara ao longo do litoral.

nou a área para criação de um parque público.
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A REBIO União constitui excepcional ambiente

ência e pessoas com mobilidade reduzida

Possui área de cerca de 9.700 ha (97 km ) e

ramentos rochosos cobertos por flora caracte-

O trecho entre Martim de Sá e Ponta Negra

Somente em 1986, o PE foi efetivamente

para manejo e proteção não só do mico-leão-

como, por exemplo, os idosos. O percurso, em

abriga oito comunidades e doze núcleos de

rística, constituída principalmente por gramíne-

deve ser feito sempre em companhia de um

implantado, com base em projeto da Fundação

dourado, mas também de uma série de outras

ambiente natural, permite a integração de

ocupação de populações tradicionais, que se

as, Araceas, bromeliáceas e orquidáceas.

guia local ou de pessoas mais experientes.

Parques e Jardins da Prefeitura Municipal do

espécies características da região. É considera-

todos os visitantes e a fruição dos benefícios

distribuem ao longo do litoral e vivem da pesca

Apesar de inexistir estudos detalhados sobre a

Tendo em vista que Reserva Ecológica não se

Rio de Janeiro e com a liberação da área pela

da área importante para preservação da biodi-

proporcionados pelo rico bioma existente.

artesanal e embarcada, agricultura de subsis-

fauna, são frequentemente encontrados ani-

enquadra nas categorias elencadas no SNUC, o

população. Por meio do Decreto Estadual

versidade de Mata Atlântica de baixada, estando

O Plano de Manejo da Reserva foi aprovado pela

tência e turismo.

mais característicos de mata pluvial, como paca

Inea iniciou em 2010 estudos técnicos visando à

nº 32.574, de 30 de dezembro de 2002, passou à

incluída no mapeamento de áreas-chave para

Portaria ICMBio n° 31, de 21 de maio de 2008,

A vegetação natural da região é formada por

(Agouti paca), cutia (Dasyprocta leporina), tatu-

recategorização da UC, com ampla participação

denominação de Parque Estadual da Chacrinha,

proteção de aves endêmicas, raras e ameaça-

sendo o Conselho Consultivo instituído pela

floresta atlântica, apresentando a formação

galinha (Dasypus novemcinctus), catetu (Pecari

da população local, o que permitiu identificar

com cerca de 13 ha.

das de extinção (WEG et al, 1995).

Portaria Ibama n° 99, de 6 de agosto de 2002.

Ombrófila Densa de Terras Baixas, Submontana

tacaju), felinos de grande porte e primatas,

ocupações atuais, atividades tradicionais e usos

Apesar da proximidade com uma área urbana

A REBIO conta com inúmeros projetos de pes-

incluindo o muriqui-do-sul (Brachyteles arach-

potenciais que servirão de base para a defini-

tão densamente ocupada, como é o bairro de

quisa, incluindo manejo da fauna e flora, tais

noides). Registros das comunidades de pesca-

ção técnica da categoria de UC mais adequada

Copacabana, trata-se de mata importante para

como biologia e ecologia do mico-leão-dourado,

dores e de pesquisadores identificaram na

ao futuro da região.

a amenização climática da região e para a pre-

estudos do efeito da plantação de eucaliptos

região uma riqueza da fauna marinha como

A REEJ possui sede administrativa funcionando

servação de remanescentes dos ecossistemas

sobre a vegetação nativa, efeito de borda causa-

garoupa, espada, sardinha, enchova, galo, cor-

no Centro de Paraty, mas estudos estão sendo

ali encontrados.

do por linhas de transmissão elétrica, gasoduto

vina, xerelete, cação, lula entre outros.

executados em Paraty Mirim, um dos principais

A área do Parque Estadual da Chacrinha foi

e oleoduto, levantamento de solos associados a

Fortemente presente em todo o litoral, os cos-

pontos de acesso, visando à elaboração de pro-

tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio

hidrografia, pesquisas com répteis e anfíbios,

tões rochosos merecem destaque na Ponta da

jetos arquitetônicos para implantação da futura

Cultural (Inepac) em 30 de dezembro de 2002,

levantamento de dados sobre a circulação do

Cajaíba e em toda a região de mar aberto desde

sede em terreno estadual doado ao Inea.

pelo Processo E-18/001.682/2002.

Trypanosoma cruzi no ecótopo silvestre e a

a Ponta da Juatinga até o limite sul da reserva,

Das espécies arbóreas existentes, destaca-se

caracterização da biodiversidade de aves, entre

área compreendida entre as praias do Sono e da

carrapateira (Guarea guidonea), embaúba

vários outros temas.

Fazenda. Os atrativos mais procurados e fre-

Para cumprir seus objetivos, tanto no que se

quentados pelos visitantes são praias e cachoei-

ramiflorum), imbira (Pseudobombax grandiflo-

refere a levantamento de dados científicos como

ras. No entanto, é preciso ir de barco para che-

rum) e paineira (Chorisia speciosa). Nas proxi-

para fins de educação ambiental, a REBIO conta

gar à maior parte das praias, por se tratar de

Parque Estadual

PARQUE ESTADUAL DA CHACRINHA (PECH)

midades do centro de visitantes, pode ser
observada a jurubeba (Solanum spp.), árvore

região remota. Dentre as praias destacam-se a

Reserva Ecológica da Juatinga

(Cecropia lyratiloba), guatambu (Aspidosperma

do Sono, Ponta Negra, Martim de Sá, Sumaca,

Localizado na vertente sul do Morro de São

nativa do Norte e Nordeste do Brasil, além de

Pouso da Cajaíba, Itanema, Itaoca, Grande da

João, Zona Sul do Município do Rio de Janeiro,

figueira (Ficus elastica), abacateiro (Persia

Cajaíba, Deserta, Sobrado e Cruzeiro. As cacho-

estende-se ao longo da Ladeira do Leme, desde

americana) e jaqueira (Artocarpus hetero-

eiras também estão presentes em grande núme-

a Praça Cardeal Arcoverde até o antigo pórtico

phyllus), espécies exóticas. No subosque pode

ro, com destaque para Rio Grande, no fundo do

do reduto do Leme, a fortaleza que controlava o

ser observada a orquídea Oeceoclades macula-

Saco do Mamanguá, Praia Grande e a belíssima

acesso de Copacabana a Botafogo.

ta, asplênio (Asplenium sp.), pita (Fourcroya
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gigantera) e poucos exemplares do caiapiá

outros locais. O grande endemismo, associado

mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), pri-

das dentro de um sistema de cordões arenosos

(Dorstenia arifolia), ameaçado de extinção. Na

à elevada riqueza vegetal, deu à região a classi-

mata que ocorre em remanescentes de Mata

do Pleistoceno (com formação entre 7.200 e

área de recreação, foi plantado um exemplar de

ficação de Centro de Diversidade Vegetal de

Atlântica da região costeira do Estado, considera-

6.000 anos A.P.), com presença de estromatóli-

Eugenia copacabanesis, espécie de pitangueira

Cabo Frio, um dos catorze centros de alta

do “Em perigo” na Lista de Espécies Ameaçadas

tos, a saber, vestígios minerais de atividade

que no passado era muito comum no bairro,

diversidade indicados para o Brasil (ARAÚJO,

da IUCN e Brasileira (MACHADO et al., 2005).

microbiana excepcionalmente antiga que, ape-

fato que deu o nome à espécie.

1997). O objetivo da indicação desses centros é

Também por essa razão escolhido para símbolo

sar de fenômeno existente há mais de 3 bilhões

Entre os mamíferos encontrados estão a espécie

chamar atenção para os pontos do globo ter-

do parque é o formigueiro-do-litoral (Formicivora

de anos, atualmente ocorre em poucas localida-

exótica de mico-estrela (Callithrix sp.), gambá

restre com alta diversidade vegetal e seriamen-

littoralis), cuja relevância resultou na proposição

des do mundo e cujo estudo permite conhecer a

(Didelphis aurita), tatu (Dasypus novencinctus),

te ameaçados, com o intuito de preservar áreas

de um Plano Nacional de Conservação da espé-

história evolutiva do planeta.

rato-do-mato (Oryzomys sp.) e morcegos

com o maior número de espécies possível. A

cie. Outro exemplo é o sabiá-da-praia (Mimus gil-

O Conselho Consultivo do PECS foi constituído

(Artibeus lituratus, Stunira lilium e Myostis nigri-

região é também indicada entre as Áreas

vus), extremamente abundante nas restingas de

pela Portaria Inea/Dibap nº 21, de 15 de feve-

cans). A avifauna está representada por gavião-

Prioritárias para a Conservação, Utilização

todo o Estado e hoje restrito a poucos locais,

reiro de 2012, publicada em 23 de fevereiro de

carijó (Rupornis magnirostris), coruja (Otus choli-

Sustentável e Repartição de Benefícios da

como na Restinga de Massambaba.

2012, integrado por 24 instituições. O estudo

ba), anu-branco (Guira guira), anu-preto

Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias

Em Massambaba foram descritas dez forma-

para elaboração do Plano de Manejo foi contra-

(Crotophaga ani), sanhaço (Thraupis sayaca), a

para a Biodiversidade, estando destacada como

ções vegetais distintas só para áreas de restin-

tado pelo Inea em 2014. A gestão é realizada de

migratória saí-andorinha (Tersina viridis), coruji-

“extremamente alta”, tanto na classe de

ga e 664 espécies de plantas vasculares distri-

forma integrada com a APA do Pau-Brasil e

nha-do-mato (Megascops choliba), sanhaçu-cin-

Importância Biológica quanto em Prioridade de

buídas em 118 famílias, além de, pelo menos,

APA da Serra de Sapiatiba.

zento (Tangara sayaca) e tiriba-de-testa-vermelha

Ação (MMA/Portaria N° 9 de 23/01/2007).

doze espécies endêmicas da restinga fluminen-

(Pyrrhura frontalis). Já foi registrada a presença

O parque engloba grandes extensões úmidas, de

se e mais catorze que só ocorrem na Mata

também de jacu (Penelope superciliaris) e tuca-

fundamental importância para uma variada

Atlântica do Estado. Das espécies consideradas

no-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus ariel).

fauna. As lagunas e brejos existentes são essen-

ameaçadas pela Lista da Flora Brasileira

Sob administração da prefeitura do Rio de Janeiro,

ciais refúgios para aves migratórias, como

Ameaçada de Extinção, Araújo et al. (2009)

O Parque Estadual Cunhambebe, criado pelo

maçarico e batuíra. São comuns os batuíras

apontam diversas na categoria “Vulnerável”

Decreto Estadual nº 41.358, de 13 de junho de

PARQUE ESTADUAL DE CUNHAMBEBE (PEC)

desde o início de 2007 a sede está localizada na

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo

Rua Guimarães Natal, s/nº, bairro de Copacabana,

Frio, Saquarema e São Pedro da Aldeia, na

(Charadrius collaris e Charadrius semipalma-

(Melocactus violaceus, Banisteriopsis sellowia-

2008, possui área de 38.053,5 ha, abrangen-

com Plano de Manejo aprovado pela Portaria IEF/

região dos lagos fluminense. É uma proposta

tus), maçaricos (Calidris pusillus, Calidris alba,

na, Pavonia alnifolia, Odontocarya vitis,

do parte do Município de Angra dos Reis,

RJ n° 189, de 12 de dezembro de 2006.

pioneira no Brasil por tratar-se de um parque

Actitis macularis, Tringa melanoleuca, Tringa

Mollinedia glabra), cinco na categoria “Em peri-

Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.

O PECH integra hoje o Setor Chacrinha do Parque

constituído de áreas descontínuas, como já

flavipes e Tringa solitaria), além do mergulhão

go” (Caesalpinia echinata, Ditassa maricaensis,

A criação desta UC teve como finalidade asse-

Natural Municipal Paisagem Carioca, criado pelo

ocorre em países como Canadá e Estados

(Tachybaptus dominicus) e mergulhão-caçador

Gonolobus dorothyanus, Nidularium rosulatum,

gurar a preservação de remanescentes de Mata

Decreto Municipal nº 37.231, de 5 de junho de

Unidos. O local, desde 1992, integra a Reserva

meio ambiente. Pode-se dizer que esse é um

(Podilymbus podiceps). Também nas lagunas e

Plinia ilhensis) e uma “Criticamente em perigo”

Atlântica da região sul-fluminense da Serra do

2013, após o reconhecimento, pela Unesco,

da Biosfera da Mata Atlântica do Rio de Janeiro,

dos maiores desafios para a gestão do PECS.

brejos, o fino espelho d’água e a vasa lodosa,

(Vriesea sucrei). Espécies novas também foram

Mar, permitindo a conectividade do maciço da

da paisagem carioca como Patrimônio Mundial da

reconhecida pela Unesco.

O parque contempla uma diversidade de

rica em micro-organismos, são responsáveis

encontradas, principalmente na floresta não

Bocaina e do Tinguá, a fim de garantir a con-

Humanidade, na categoria Paisagem Cultural.

Considerando os atrativos e a potencialidade

ambientes como manguezais, restingas em

pela grande variedade e quantidade de micro-

inundável de Jacarepiá, onde se destacam:

servação de uma das principais fontes de abas-

Esta UC de proteção integral engloba o Morro do

para visitação, o parque é um importante ins-

diversas tipologias, lagoas, lagunas, brejos,

crustáceos, larvas de insetos, girinos, alevinos e

Serjania fluminensis, Passiflora farneyi e

tecimento de água para a população do sul do

Leme, Urubus, Babilônia e São João, tendo sido

trumento para o desenvolvimento econômico

dunas e cordões arenosos, costões rochosos e

outros pequenos animais que constituem o prin-

Bauhinia microstachya var. massambabensis.

Estado, além de promover a proteção da fauna

ratificada em virtude da necessidade de maior

sustentável, assegurando espaço para lazer e

praias. A região se caracteriza por ser objeto de

cipal atrativo alimentar para as aves mais fre-

É importante também considerar o aspecto geo-

e flora nativa, preservação de montanhas,

proteção ambiental e paisagística da região.

recreação e manutenção da biodiversidade. A

interesse diverso, destacando-se a especulação

quentes: frango-d’água (Gallinula galeata), socó

lógico e geomorfológico da região, com lagunas

cachoeiras e demais paisagens.

Integra o Mosaico Carioca.

população dos seis Municípios que compõem o

imobiliária a partir da implantação de condomí-

(Butorides striatus), sanã-carijó (Porzana albi-

remanescentes e formações eólicas (dunas),

O nome Cunhambebe foi escolhido como modo

parque é de aproximadamente 500.000 pessoas,

nios e loteamentos, complexos turísticos, ocu-

collis), garça-branca-grande (Ardea alba) e

que se apresenta no Estado do Rio de Janeiro, e

de homenagear o grande cacique tupinambá

segundo dados do Censo de 2010 (IBGE), con-

pações de baixa renda, concentradas em áreas

jaçanã (Jacana jacana). Há registros também da

mesmo no país, como um dos últimos redutos

líder da Confederação dos Tamoios e responsá-

tingente que triplica no período de alta tempo-

úmidas e manguezais e complexos industriais.

ocorrência do colhereiro (Ajaia ajaja) na Lagoa

preservados onde ocorrem indícios valiosos

vel por unir chefes indígenas de diferentes tri-

rada no verão, causando significativo impacto

Desde o extremo oeste da área do PECS, na

Brejo do Espinho, em Araruama.

para a compreensão de mudanças climáticas e

bos da região do litoral norte de São Paulo e do

O Parque Estadual da Costa do Sol (PECS) foi

em especial sobre áreas do parque. O aumento

região de Jacarepiá, em Saquarema, até o

As restingas abrigam diversas espécies de ani-

variações do nível do mar na história geológica

sul fluminense para lutar contra a ação violenta

criado pelo Decreto Estadual nº 42.929, de 18

sazonal da população causa reflexos em impor-

extremo leste, próximo a Arraial do Cabo,

mais endêmicos, tais como borboleta-da-praia

sub-recente. Além disso, merece destaque a

dos portugueses. Sua aldeia se localizava em

de abril de 2011, com área de 9.837 ha, abran-

tantes setores, como saneamento, infraestrutu-

encontram-se inúmeras espécies endêmicas da

(Parides ascanius) e lagartixa-da-areia

presença de lagunas hipersalinas, tais como a

terras que hoje pertencem ao Município de

gendo parte do Município de Araruama,

ra viária e transportes, segurança, saúde e

flora, como orquídeas não mais existentes em

(Liolaemus lutzae). Outra espécie ameaçada é o

Lagoa Vermelha e o Brejo do Espinho, localiza-

Angra dos Reis.

PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL (PECS)

Parque Estadual da Costa do Sol
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fauna rica, com algumas espécies em determi-

além de casa funcional do chefe, pórtico e gua-

com altitude de 1.761 m, São Mateus, com 1.576

ocorrem geralmente acima da cota altimétrica

nadas categorias de ameaça, como onça-parda

rita. Juntamente com a sede administrativa,

m, e Pedra da Agulha, com 1.080 m. Os vales são

dos 1.600 m, além de uma faixa de mata esta-

(Puma concolor), jaguatirica (Leopardus parda-

foram implantadas trilhas interpretativas com

alongados, com segmentos de drenagem retilíne-

cional semidecidual. Apesar do elevado grau de

lis), gato-maracajá (Leopardus wiedii). Além

enfoque na visitação e educação ambiental.

os e linhas de cristas paralelas.

desmatamento do entorno, a área é coberta por

dessas espécies, pode-se encontrar preguiça

O Conselho Consultivo foi instituído pela

Numerosos cursos d’água têm nascente no

florestas naturais com grandes reservas de

(Bradypus variegatus), tamanduá-mirim

Portaria Inea/Dibap nº 16/2011 e publicada em

interior do parque, sendo alguns responsáveis

madeira de lei, como canela-santa (Vochysia

(Tamandua tetradactyla), quati (Nasua nasua),

25 de agosto de 2011. Em 2014, pela Portaria

pelo abastecimento do Município de Santa

laurifolia), baguaçu (Talauma organensis),

mão-pelada (Procyon cancrivorus), entre

Inea/Dibap nº 41, publicada em 26 de março,

Maria Madalena, São Fidélis e Campos. Os rios

jequitibá (Cariniana spp.), canela (Ocotea sp.,

outras. Foram identificadas cerca de 250 espé-

teve renovada a composição, com 29 institui-

mais conhecidos são o Rio Grande e afluentes –

Nectandra sp.), entre outras espécies da família

cies de aves, representando aproximadamente

ções representadas.

Ribeirão Macapá e Santíssimo, Rio do Colégio,

Rubiaceae, Myrtaceae e Melastomataceae, pal-

30% com ocorrência para o Estado do Rio de

Segundo do Norte, Morumbeca, Aleluia e

máceas (palmiteiro, tucum), pteridófitas

Janeiro. Dentre as espécies avistadas pode-se

Mocotó, afluentes do Rio Imbé. Este deságua na

(samambaia, avencas), bromélias, orquídeas,

Lagoa de Cima, que, por sua vez, por um san-

além de grande quantidade de epífitas e lianas.

gradouro formado pelo Rio Ururaí, flui para a

O parque constitui grande refúgio para a fauna

Lagoa Feia. São também atrativos do parque,

silvestre da região, devido aos raros fragmentos

citar suiriri (Tyrannus melancholicus), bem-te-

PARQUE ESTADUAL DO DESENGANO (PED)

vi (Pitangus sulphuratus), jacu (Penelope super-

ciliaris), murucututu (Pulsatrix koeniswaldiana),

O Parque Estadual do Desengano, abrangendo
2

pica-pau-rei (Campephilus robustus), pimentão

área de 22.400 ha (224 km ), constitui o último

pela exuberância dos cenários naturais e

florestais do norte e noroeste do Estado, além

(Saltator fuliginosus), coleiro (Sporophila caeru-

remanescente contínuo de Mata Atlântica

numerosas cachoeiras, destacando-se Cascata,

do alto grau de preservação, disponibilidade de

lescens), gavião-pombo-pequeno (Amadonastur

numa ampla região. Seus domínios se esten-

Bonita, Maracanã e Tombo d’Água.

água e diversidade fitofisionômica.

lacernulatus), que estão na lista de espécies

dem pelo Município de Santa Maria Madalena,

A cobertura vegetal é formada por Floresta

ameaçadas. Com relação aos anfíbios, estão

situado na região serrana, a Campos e São

Ombrófila Densa Montana e Submontana e

presentes espécies como Haddadus binotatus e

Fidélis, localizados na região norte-fluminense.

Campos de Altitude. A Floresta Submontana

Ischnocnema guentheri. Numa recente pesqui-

O entorno é ocupado por pequenas localidades

reveste as terras até a cota altimétrica de 500

altas e íngremes, localizadas principalmente

sa, foi descoberta uma nova espécie

rurais, como Terras Frias, Renascença, São

m, ao passo que a floresta montana se situa

nas vertentes voltadas para o oceano. No rever-

Cycloramphus eleupherodactylus, indicando

Pedro, Santo Antônio do Imbé, Sossego do

entre 500 e 1.500 m. Os Campos de Altitude

so da serra encontra-se uma vegetação mais

possibilidade de novas descobertas.

Imbé, Rio Preto, Itacolomi, Bela Joana, São

semelhante à de florestas estacionais semide-

Com grande potencial de visitação, o parque é

Mateus, Babilônia e Mocotó.

ciduais, associada a áreas de baixa umidade e a

dotado de diversos atrativos já bastante conhe-

Criado pelo Decreto-Lei Estadual nº 250, de 13

uma dupla sazonalidade climática, isto é, um

cidos pela população. Destaca-se a Cachoeira

de abril de 1970, em 1983 o Decreto Estadual nº

Localizado na porção montanhosa da Serra do

verão intensamente chuvoso contrastando com

do Itimirim, Itinguçu, Espelho e Véu da Noiva.

7.121, republicado em 18 de janeiro de 1984, insti-

Mar, apresenta um maciço escarpado localmente

um inverno de estiagem acentuada.

As trilhas permeiam diversos setores do par-

tuiu ali uma Área de Proteção Ambiental, incluin-

conhecido por Serra das Lajes, Três Orelhas,

Na região das escarpas voltadas para o litoral é

que, sendo as mais conhecidas: Pedra Chata,

do nos limites o Parque Estadual do Desengano.

Piloto, São Brás, Mazomba entre outras denomi-

comum encontrar grande variedade de espécies

Pão de Açúcar, Papagaio e a travessia do Sahy–

Dentre os aspectos mais relevantes que colabora-

nações. Com 1.692 m, o Morro das Lajes, na

arbóreas de diferentes grupos, inclusive repre-

Rubião e de Angra dos Reis–Lídice, onde é pos-

ram para a criação do PE, destaca-se a expressão

Serra de Lajes se caracteriza como ponto culmi-

sentantes de estágio avançado da Mata

sível contemplar a linda vista da Baía de

orográfica com formações rochosas de grande

nante do parque. A geomorfologia local tem inter-

Atlântica como cedros (Cedrela odorata e

Sepetiba, Mangaratiba e Ilha Grande.

imponência e beleza cênica, que contribuem para

ferência direta sobre a pluviosidade, umidade,

Cedrela fissilis), angico (Piptadenia sp.), canela

Agregando valor cultural e histórico, é possível

a caracterização de diferentes tipologias florísti-

distribuição do clima, solos, vegetação e fauna.

-branca (Cryptocaria moschata), jatobá

encontrar nos limites do parque e no entorno

cas representativa do bioma Mata Atlântica e

A vegetação é composta por uma floresta típica

(Hymenaea coubaril), peroba (Aspidosperma sp.),

importantes sítios arqueológicos.

ecossistemas associados, que abrigam significati-

do bioma Mata Atlântica e apresenta-se nas

canela-preta (Nectandra mollis), jequitibá

No que se refere a infraestrutura, o parque foi

vos exemplares da fauna e flora nativa, além de

formas de Floresta Ombrófila Densa nos res-

(Cariniana estrellensis), entre muitas outras.

contemplado com a implantação do complexo

proteger importante e estratégico manancial

pectivos gradientes de submontana, montana e

No subosque é possível ver espécies ameaça-

administrativo, projetado inteiramente dentro

hídrico para a região norte-fluminense.

altomontana e floresta estacional semidecidual

das de extinção como palmito-juçara (Euterpe

dos conceitos de construção sustentável.

A topografia é acidentada, com presença de

submontana e montana. As formações de

edulis) e xaxim (Dicksonia sellowiana).

Localizado em Mangaratiba, é composto de

rochas gnáissicas derivadas de granitos (porfiríti-

Floresta Ombrófila Densa Montana e

Apesar das poucas informações sobre mamífe-

sede administrativa, centro de visitantes, aloja-

co, charnockito e leucogranito) que formam gran-

Submontana ocupam grande parte das áreas

ros, os registros existentes apontam para uma

mentos de pesquisadores e de guarda-parques,

des maciços. Sobressai o Pico do Desengano,

Parque Estadual de Cunhambebe

Parque Estadual do Desengano
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Estima-se que existam mais de 500 espécies de

dezembro de 2010, apresentando 29 institui-

tantes espécies como: cachorro-do-mato

aves no PED, sendo algumas ameaçadas de

ções. Em 2014, sofreu revisão, sendo reduzido

(Cerdocyon thous), preá-do-mato (Cavia ape-

extinção, como papagaio-chauá (Amazona rho-

para vinte representantes.

rea), mico-estrela (Callithrix sp.), espécie exóti-

docorytha), sabiá-pimenta (Carponis melano-

ca, morcegos (Sturnira lilium e Desmodus

cephala), apuim-de-cauda-amarela (Touit sur-

rotundus), cuíca (Marmosa paraguayana), entre

dus), apuim-de-costas-pretas (Touit melanono-

PARQUE ESTADUAL DO GRAJAÚ (PEG)

tus), macuco (Tinamus solitarius), choquinha-

67

outros. As aves mais encontradas na região são
saíra-azul (Dacnis cayana), saíra-amarela

de-rabo-cintado (Myrmotherula urosticta),

Inicialmente foi criada a Reserva Florestal do

(Tangara cayana), juriti (Leptotila verreauxi),

anambé-de-asa-branca (Xipholena atropurpu-

Grajaú, por meio do Decreto Estadual nº 1.921,

beija-flores (Amazilia fimbriata e Eupetomena

rea), tiriba-grande (Pyrrhura cruentata) e tiriba-

de 22 de junho de 1978, atendendo a uma reivin-

macroura), urubu-caçador (Cathartes aura),

de-orelha-branca (Pyrrhura leucotis). Aves de

dicação dos moradores do bairro de mesmo

gavião-carijó (Rupornis magnirostris) e tiriba

rapina também estão ameaçadas, como gavião

nome e da Sociedade dos Amigos da Reserva do

(Pyrrhura frontalis), dentre outras.

-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus) e

Grajaú. A denominação foi alterada para Parque

Desde janeiro de 2007, o PEG está sob a adminis-

gavião-pombo-grande (Pseudastur polionotus).

Estadual do Grajaú pelo Decreto Estadual nº

tração da Prefeitura do Rio de Janeiro, cuja sede

Há registros históricos ainda não confirmados

32.017, de 15 de outubro de 2002, em razão do

se situa na Rua Comendador Martinelli, n° 742,

de jacutinga (Aburria jacutinga).

artigo 55 da Lei Federal nº 9.985/00, que insti-

no bairro do Grajaú, Rio de Janeiro. Possui Plano

Entre os mamíferos, destacam-se diversas

tuiu o SNUC.

de Manejo aprovado pela Portaria IEF/RJ n° 190,

espécies de médio e grande porte, tais como

Localizado no bairro da Zona Norte da cidade

de 12 de dezembro de 2006.

preguiça comum (Bradypus variegatus), quati

do Rio de Janeiro, estende-se sobre a encosta

(Nasua nasua), mão-pelada (Procyon cancrivo-

nordeste da serra dos Três Rios até os limites

rus), paca (Cuniculus paca), barbado (Alouatta

do Parque Nacional da Tijuca. O Pico do

guariba), macaco-prego (Sapajus nigritus), tatu-

Perdido ou Pedra do Andaraí, com altitude de

galinha (Dasypus novencinctus), irara (Eira bar-

444 m, é o marco notável.

O Parque Estadual da Ilha Grande foi criado pelo

bara), lontra (Lontra longicaudis), furão (Galictis

A área, de aproximadamente 55 ha, era de pro-

Decreto Estadual nº 15.273, de 26 de junho de

cuja). Entre as espécies ameaçadas de extinção

priedade de uma companhia imobiliária até

1971, com aproximadamente 15 mil ha, abran-

estão felinos como gato-do-mato-pequeno

1975, quando foi transferida para o Estado em

gendo terras situadas na Ilha Grande, Município

(Leopardus tigrinus), gato-maracajá (Leopardus

pagamento de dívidas da empresa com o gover-

de Angra dos Reis. Em 25 de agosto de 1978, o

wiedii), jaguatirica (Leopardus pardalis), jagua-

no estadual. Mais tarde, iniciou-se o refloresta-

Decreto Estadual n° 2.062 reduziu a área para

que foi instituído pelo Ministério do Meio

tena de passageiros com doenças que vinham do

rundi (Puma yaguarundi) e onça-parda (Puma

mento das encostas, que tinham sofrido graves

5.600 ha, passando a abranger apenas os terre-

Ambiente através da Portaria nº 349, de 11 de

exterior. Na mesma época, foi construída uma

concolor). É possível encontrar outras espécies

deslizamentos com as fortes chuvas do ano de

nos de propriedade do Estado.

dezembro de 2006, e integra o Corredor de

barragem no Córrego do Abraão e um aqueduto

ameaçadas, tais como preguiça-de-coleira

1966 e com a desocupação do local.

Em 1986, a Ilha Grande passou a integrar a APA

Biodiversidade da Serra do Mar.

para abastecer o Lazareto, obras de rara beleza

(Bradypus torquatus), o primata sauá

A cobertura florestal mais significativa se res-

Estadual de Tamoios e em 1987 foi tombada

A Ilha Grande, denominada como Ipaum Guaçu

arquitetônica que passaram a integrar a paisa-

(Callicebus personatus) e cateto (Pecari tacaju).

tringe ao trecho inferior do vale do Rio dos

como patrimônio estadual pela Secretaria de

pelos índios tamoios, os habitantes à época do

gem do parque. O aqueduto, de pedra, erguido no

as instalações da Fazenda Dois Rios, que sofreu

Em julho de 1999, foi avistado mono-carvoeiro

Urubus, onde são encontradas muitas espécies

Estado de Cultura (Resolução nº 29, de

Descobrimento, era rota preferencial de navegan-

final do século XIX, é considerado uma das mais

seguidas reformas e ampliações, e depois, como

ou muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides),

exóticas convivendo com as nativas. As espécies

14/10/87). Em 1992 recebeu status internacio-

tes portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e

belas edificações da região.

Instituto Penal Cândido Mendes, teve as instala-

o maior primata das Américas ameaçado de

nativas mais comuns são: embaúba (Cecropia

nal de proteção ao ser reconhecida pela Unesco

holandeses. Em 1559, o reino de Portugal autori-

No início do século XX, o Lazareto foi desativado,

ções implodidas em 1994, no governo Leonel

extinção e símbolo do parque.

lyratiloba), carrapateira (Guarea guidonea), ipê

como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

zou D. Vicente da Fonseca a se apossar da ilha e

passando a funcionar como presídio político.

Brizola. Dentre personalidades famosas que

A sede administrativa do PED localiza-se no

-amarelo (Tabebuia chrysotricha), cedro-branco

O Decreto Estadual nº 40.602, de 12 de feverei-

administrá-la. No entanto, a colonização se deu,

Veio a ser parcialmente demolido em 1932,

ficaram reclusas no Instituto Penal se destacam:

Município de Santa Maria Madalena, dentro do

(Cedrela fissilis) e pau-d’alho (Gallesia integri-

ro de 2007, ampliou e consolidou como parque

efetivamente, a partir do início do século XVIII,

durante a Revolução Constitucionalista. As ruí-

Graciliano Ramos, Agildo Barata, Carlos

Horto Florestal Central Santos Lima, também do

folia). No interior da mata, pode-se avistar com

a área total aproximada de 12.052 ha, acrescen-

com o cultivo da cana de açúcar. Posteriormente,

nas, localizadas na Praia Preta junto à desembo-

Marighella, Gregório Bezerra, Fernando Gabeira,

Inea e conta com área de lazer, centro de visitantes

frequência a orquídea Oceoclades maculata, a

tando todas as demais terras localizadas acima

até meados do século XIX, a ilha tornou-se ponto

cadura do Córrego do Abraão, remanescentes da

Nelson Rodrigues Filho, cientistas como o orni-

com exposição permanente, auditório, anfiteatro,

jurubeba (Solanum sp.) e o caiapiá (Dorstenia

da cota de altimetria de 100 m, excetuando-se

de desembarque de viajantes que chegavam ao

última demolição feita nos anos 1960, contam

tólogo Helmut Sick e o geógrafo Reinhard

alojamento de guarda-parques e casa do chefe.

arifolia), ameaçado de extinção.

aquelas pertencentes à Reserva Estadual

país. Para tanto, D. Pedro II adquiriu as fazendas

com vestígios de inscrições dos presidiários.

Maack. Também são citados: João Francisco dos

Possui Conselho Consultivo instituído pela

A fauna, apesar de bastante reduzida devido à

Biológica da Praia do Sul.

do Holandês, atual localidade do Abraão, na qual

Na vila de Dois Rios foi erguida a então Colônia

Santos, conhecido como Madame Satã; o ex-po-

Portaria Inea/Dibap n° 30 publicada em 10 de

perda de cobertura vegetal, ainda reúne impor-

Faz parte do grupo de UCs do Mosaico Bocaina,

construiu o Lazareto, local de triagem e quaren-

Correccional de Dous Rios (1894), aproveitando

licial Mariel Mariscot; Lúcio Flávio; José Carlos

PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE (PEIG)

Parque Estadual da Ilha Grande
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dos Reis Encina, o Escadinha; Natal da Portela e

sis) e rabo-de-tucano (Vochysia sp.). Também

ta-se socó-boi (Tigrisoma lineatum), atobá

vas áreas alagadas, especialmente a Lagoa do

tes dois Municípios, além da restinga, encontra-

(Penelope superciliaris), tapicuru-de-cara-pela-

Castor de Andrade, dentre outros.

foram registradas espécies consideras ameaça-

(Sula leucogaster), tesourão (Fregata magnifi-

Açu e o Banhado da Boa Vista, redutos de espé-

se também o manguezal mais atípico da ecorre-

da (Phimosus infuscatus) e sabiá-da-praia

O relevo é acidentado, com declividades que

das em diversas categorias, como Tibouchina

cens) e maguari (Ciconia maguari). Dentre os

cies endêmicas da ictiofauna e sítios de pouso e

gião. Ali, manguezal e restinga se interpene-

(Mimus gilvus). Gaivota-de-cabeça-cinza

chegam a 57 graus, principalmente na vertente

thereminiana, Chrysophyllum flexuosum e

passariformes, cabe destacar joão-de-barro

nidificação de aves migratórias. A presença de

tram, de forma que, ombro a ombro, são vistas

(Chroicocephalus cirrocephalus), colhereiro

continental, podendo atingir, em alguns pontos,

canela-sassafrás (Ocotea odorífera). Como tes-

(Furnarius rufus), tangará (Chiroxiphia caudata),

estromatólitos, a saber, vestígios minerais de

clúsias, pitangueiras, cactáceas, bromeliáceas,

(Platalea ajaja) e talha-mar (Rhynchops niger)

declividade superior a 80%, conferindo aos cur-

temunho da antiga ocupação, podem ser vistas

diversas espécies de beija-flor, sabiá-laranjeira

atividade microbiana excepcionalmente antiga,

mangue-branco, mangue-de-botão e guaxuma.

ocorrem ocasionalmente na primavera e no

sos d’água alta suscetibilidade a processos de

as exóticas jaqueira (Artocarpus heterophyllus),

(Turdus rufiventris), dentre outros.

torna a região de importância ímpar como sítio

Graças a essa singularidade, a biodiversidade

verão. A área é utilizada por aves em rotas

cheias e erosão. Os picos mais elevados são

coqueiro (Cocus nucifera), amendoeira (Terminalia

Teve Plano de Manejo aprovado pela Resolução

geológico e paleontológico. Apresentando todas

vegetal é das mais notáveis.

migratórias transcontinentais, que encontram

Pedra d’Água, com 1.031 m de altitude, o mais

catappa) e mangueira (Mangifera indica), dentre

Inea nº 39, de 17 de agosto de 2011, e publicado

as tipologias de restinga definidas pelo Decreto

A fauna apresenta-se bastante diversificada

nas áreas úmidas sítio ideal para alimentação e

alto, de onde se vislumbra o vale do Córrego da

outras. Nos manguezais, encontra-se mangue-

em 19 de agosto de 2011. O Conselho Consultivo

Estadual n° 41.612/2008, a área de restinga da

devido à variedade de habitats, que vão desde

descanso. As restingas, além de concentrar

Andorinha; o Morro do Papagaio, com 959 m;

vermelho (Rhizophora mangle) e mangue-bran-

encontra-se em atividade desde 2005 e foi reno-

região foi considerada a segunda mais ameaça-

vegetação rasteira até arbórea, passando por

além do Morro do Ferreira, com 735 m.

co (Laguncularia racemosa), siriúba (Avicennia

vado pela Portaria Inea/Dibap nº 18, de 12 de

da do país por um estudo da Universidade

córregos, lagoas, brejos e praias. A avifauna é

A cobertura vegetal é composta de Floresta

schaueriana) e, na transição, algodão-da-praia

setembro de 2011, com 26 instituições partici-

Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Seus domínios

de maior expressividade em espécies, desta-

Ombrófila Densa Submontana (75,5%), Floresta

(Hibiscus pernambucensis).

pantes e regimento interno aprovado.

se estendem pelos territórios de São João da

cando-se aves migratórias como maçarico-pin-

Ombrófila Densa Montana (21,43%), Floresta

Do ponto de vista faunístico, a Ilha Grande exerce

A sede administrativa do parque está localizada

Barra e Campos dos Goytacazes, localizados na

tado (Actitis macularius) e batuíra (Charadrius

Ombrófila Densa de Terras Baixas (2,5%), res-

importante papel não só de refúgio natural

na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Desde 2013,

região norte-fluminense. Na área costeira des-

sp.). Outras espécies de destaque são jacu

tinga e comunidade aluvial (0,57%). Atualmente,

expressivo como na proteção de recursos genéti-

e até 2016, a edificação que abriga a sede e o

a vegetação que recobre o parque se apresenta

cos de espécies típicas de formações atlânticas.

centro de visitantes vem sendo totalmente

bastante alterada em relação à formação primi-

Cabe ainda ressaltar a presença de inúmeras

reformada e modernizada, guardando as carac-

tiva, em razão da ação antrópica ao longo dos

espécies listadas como raras ou em risco de

terísticas históricas. Na Vila do Abrão também

diferentes movimentos de ocupação da ilha. A

extinção como, por exemplo, bugio (Alouatta gua-

se localizam o alojamento de funcionários e

vegetação das vertentes voltadas para o conti-

riba), animal símbolo do Parque, jaguatirica

pesquisadores, galpão para depósito de mate-

nente é menos exuberante que da vertente oce-

(Leopardus pardalis) e lontra (Lontra longicaudis).

riais, casa funcional para o chefe do parque e

ânica, mais beneficiada pela exposição aos ven-

A mastofauna é dominada por roedores como

viveiros de mudas. Existe no chamado Circuito

tos carregados de umidade do quadrante sul. A

preá (Cavia aperea), rato-soiá (Proeehimys sp.),

Abraão uma trilha interpretativa implantada e

regeneração de capoeiras e etapas posteriores

rato-do-mato (Oligoryzomys sp.), cutia

manejada, com pórtico, guarita e sinalização

de sucessão vegetal ocorreu naturalmente após

(Dasyprocta leporina) e paca (Agouti paca). É fre-

dos atrativos, que é considerada um dos princi-

o declínio das atividades agrícolas. Antes da

quente a presença de quati (Nasua nasua), tatu-

pais pontos de visitação do PEIG. Na vila de

vocação turística, a ilha desenvolvia atividade

galinha (Dasypus novencinctus), mão-pelada

Dois Rios há uma edificação de apoio às equi-

pesqueira, durante a qual foram construídas

(Procyon cancrivorus), furão (Galictis vittata),

pes em atividades de campo.

fábricas para processamento de derivados de

caxinguelê (Guerlinguetus ingrami), macaco-pre-

pescado ao longo da costa interiorana.

go (Sapajus nigritus) e mico-estrela (Callithrix

As espécies arbóreas mais frequentes são cobi

sp.), espécie exótica e invasora bastante propaga-

(Anadenanthera colubrina), jacatirão (Miconia

da na ilha e em outras regiões do Estado. Entre

cinnamomifolia) de coloração lilás-rósea e

os ofídios destacam-se três espécies de cobras

O Parque Estadual da Lagoa do Açu, criado em

branca, ipê-cinco-chagas (Sparattosperma leu-

peçonhentas: jararaca (Bothrops jararaca), jara-

20 de março de 2012 pelo Decreto Estadual

canthum), embaúba-branca e embaúba-prata

racuçu (Bothrops jararacussu) e coral-verdadeira

n° 43522, abrange área de 8.251,45 ha. Sua cria-

(Cecropia spp.), cedro-rosa (Cedrela fissilis),

(Micrurus corallinus).

ção foi fundamental para a preservação de uma

canela (Nectandra membranacea) e tapiá

Na avifauna, as espécies mais abundantes são

região que, em 1992, foi incluída nos limites da

(Alchornea sp.). O guapuruvu (Schizolobium

inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus),

Reserva da Biosfera pela Unesco e, em 27 de

parahyba), espécie antes característica da ilha,

gavião-carcará (Caracara plancus), jacu

maio de 2004, passou a ser considerada como

vem segundo pesquisas científicas apresentan-

(Penelope obscura), maitaca (Pionus maximilia-

de alta prioridade para proteção pela Portaria

do indícios de redução de população. Nas for-

ni), tiriba (Pyrrhura frontalis), martim-pescador

n° 126/2004 do Ministério do Meio Ambiente.

mações mais tardias destacam-se os “gigan-

(Ceryle torquata) e bacurau (Hydropsalis sp.).

Em termos de preservação, além da rica biodi-

tes” da floresta: jequitibá (Cariniana estrellen-

Nas regiões praianas ou junto ao mangue, avis-

versidade, é destaque a presença de significati-

PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO AÇU (PELAG)

Parque Estadual da Lagoa do Açu
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grande número de vertebrados endêmicos, alo-

tempo a preservação do ambiente e da cultura

Sua criação teve como objetivo assegurar a

jam áreas de visitação das cinco espécies de

das populações que ali habitam e sobrevivem

proteção do ambiente natural das paisagens de

tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil e

há muitas décadas, foi assinado um termo de

grande beleza cênica e dos sistemas geo-hidro-

utilizam a área do parque para alimentar-se e

compromisso entre o Inea e os pescadores per-

lógicos da região, que abrigam, em área densa-

eventualmente para desova. Dentre elas, a tar-

mitindo a continuidade temporária do uso direto

mente florestada, espécies biológicas raras e

taruga-cabeçuda (Caretta caretta), considerada

dos recursos pesqueiros do parque para a

ameaçadas de extinção, bem como chaminés

vulnerável e símbolo do Parque.

pesca artesanal. Trabalho exitoso resultante de

vulcânicas e nascentes de inúmeros cursos

0 relevo é praticamente plano, com pequenas

um processo dinâmico e coletivo, construído

d’água contribuintes do Rio Guandu, que abas-

elevações longitudinais representadas pelos

com a contribuição da sociedade civil e de

tece o Município do Rio de Janeiro e parte da

cordões litorâneos paralelos, de 1 m a 5 m de

diversas instituições, como o Instituto Chico

região metropolitana do Estado do Rio de

altura. A área do parque está inserida numa

Mendes de Conservação da Biodiversidade

Janeiro, incluindo a recuperação de áreas

planície costeira de origem fluviomarinha, for-

(ICMBio), por intermédio do Projeto Tamar, das

degradadas ali existentes.

mada por sucessivas transgressões e regres-

representações envolvidas na implantação do

A origem do nome Mendanha está ligada ao

sões do mar ocorridas no Quaternário

Projeto Orla local e, sobretudo, dos próprios

primeiro fazendeiro local, o sargento-mor Luiz

(Pleistoceno). Nesse período geológico, as

pescadores artesanais.

Vieira Mendanha, produtor de açúcar, café e

linhas de preamar se foram sucedendo e dei-

0 PE possui Conselho Consultivo instituído pela

aguardente e dono de grande número de

xando um testemunho conspícuo do evento

Portaria Inea/Dibap n° 33, publicada em 31 de

escravos. A Fazenda do Mendanha ganhou

geológico, na forma de cordões arenosos depo-

agosto em 2013, com a composição de 24 institui-

notoriedade por ter sido uma das primeiras

sitados paralelamente à costa.

ções representadas e regimento interno aprovado.

terras cariocas a desenvolver o cultivo do café

Simultaneamente, o Rio Paraíba do Sul foi

e, posteriormente, por fornecer matrizes para

sofrendo alterações no curso natural, posicio-

os maiores cafezais fluminenses, que seguiram

nando a foz ora ao sul, ora ao norte em relação

PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA (PEM)

à posição atual. Tais fenômenos geológicos
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o ciclo em direção ao Vale do Paraíba.
Destacou-se também, juntamente com o

resultaram na maior faixa de depósito arenoso

0 Parque Estadual do Mendanha foi criado pelo

Maciço da Pedra Branca, como geradora das

do litoral fluminense.

Decreto Estadual n° 44.342, de 22 de agosto

mudas utilizadas no reflorestamento da

A região onde se localiza o parque se encontra

2013, após ampla consulta pública e atendendo

Floresta da Tijuca.

em processo de expansão industrial, decorrente

a antiga reinvindicação do movimento ambien-

Nas florestas remanescentes é possível

da instalação de atividades econômicas de sig-

talista local. Situado na Baixada Fluminense,

encontrar espécies ainda pouco conhecidas

nificativo impacto ambiental e social, conside-

compreende a Serra de Madureira, Mendanha,

florísticas e estruturalmente. A mata apresen-

ravelmente distintas daquelas que já vinham

Gericinó e Marapicu, com área aproximada de

ta fisionomia em dossel mais compacto,

sendo desenvolvidas ali, como pesca artesanal

4.398,10 ha, abrangendo parte do Município do

variando entre 20 e 25 m, com árvores emer-

e cestaria.

Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita.

gentes de copa ampla, que podem facilmente

Apesar de a categoria Parque Estadual não

Sua criação propiciou que o terceiro maciço

ultrapassar 30 m de altura, e diversas espé-

contemplar a exploração direta de recursos

rochoso da região metropolitana ficasse sob

naturais no território, entendeu-se que uma

imprimem à região caráter único. Fenômeno

do maciço da Pedra Branca localizadas acima

cies arbóreas de porte significativo. Importante

também observado no Vale do Rio Guandu

da cota de nível 100 m. Estende-se por

regime de proteção integral tal qual o Parque

indicador do estado de preservação das matas

Sapê, onde se encontra a Chaminé do Lamego,

12.393,84 ha (12,39 km2) e limita-se com dezes-

unidade de uso sustentável não seria suficiente

Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional

é a presença de indivíduos adultos, destacan-

estrutura vulcânica testemunha do movimento

sete bairros da Zona Oeste: Jacarepaguá,

para evitar os prejuízos que possam decorrer

da Tijuca. O Maciço do Gericinó/Mendanha é

do-se tapinhoã (Mezilaurus navalium), jatobá

lação reduzida de macaco-prego (Sapajus

da crosta terrestre em direção à superfície no

Taquara, Camorim, Vargem Pequena, Vargem

da expansão industrial na região do Açu. E

também protegido por três outros parques

(Hymenaea cour-baril), jequitibá-rosa

nigritus) (RAMALHO, 2000). Outros mamíferos

trecho das terras fluminenses.

Grande, Recreio dos Bandeirantes, Grumari,

então, considerando que as comunidades tradi-

naturais municipais: Nova Iguaçu, Mesquita e

(Cariniana legalis), cedro-rosa (Cedrela fissi-

encontrados são: gambá (Didelphis aurita) e

Jardim Sulacap, Realengo, Padre Miguel,

cionais ali encontradas apresentam um modo

Serra do Mendanha.

lis), entre outras.

preguiça (Bradypus variegatus), animal símbolo

Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Campo

de vida com baixíssimo impacto ambiental e

O PE do Mendanha é parte integrante da

Apesar de ter sofrido intenso processo de caça,

da APA Estadual Gericinó-Mendanha, que fun-

intrinsecamente relacionado à conservação da

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e integra

ainda com sinais pontuais de ação, registra-se

ciona como zona de amortecimento do parque.

biodiversidade do ambiente natural, o Inea lan-

ainda o Corredor de Biodiversidade da Serra do

a presença de jaguarundi (Puma yagouaroundi),

Vestígios da atividade vulcânica encontrada no

O Parque Estadual da Pedra Branca está locali-

culminante do Município do Rio de Janeiro, o

çou mão de uma estratégia inédita no âmbito

Mar e o Mosaico Carioca, este último criado por

cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), quati

Município de Nova Iguaçu são considerados

zado no centro geográfico do Município do Rio

Pico da Pedra Branca, com 1.024 m de altitude.

da gestão de UCs. Visando garantir ao mesmo

meio da Portaria n° 245 de 11 de julho de 2011.

(Nasua nasua), paca (Agouti paca) e uma popu-

aspectos geológicos e geomorfológicos que

de Janeiro, compreendendo todas as encostas

O processo de criação do PEPB foi iniciado em

Parque Estadual do Mendanha

PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (PEPB)

Grande, Senador Vasconcelos, Guaratiba e
Barra de Guaratiba. Nele se encontra o ponto

72

ATLAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL

73

raros jequitibás (Cariniana legalis e Cariniana

de aves, das quais vinte se encontram em alguma

aprovado e publicado conforme disposto na

estreuensis), tapinhõa, a endêmica noz-mosca-

categoria de ameaça, como tucano-do-bico-preto,

Resolução Inea n° 74, de 2 de julho de 2013.

da-silvestre, somente encontrada no Município

araçari, gaviões (Amadonastur lacernulatus e

do Rio, e vinhático (Leguminosae). Nas proximi-

Spizaetus tyrannus), papagainho e jacupemba.

dades da Represa do Camorim, em Pau da

0 PEPB conta com sede na Estrada do Pau da

Fome e na localidade de Monte Alegre veem-se

Fome, n° 4.003, em Taquara, Jacarepaguá, Zona

com frequência diversas espécies de figueiras

Oeste do Município do Rio de Janeiro. Estruturada

O Parque Estadual da Pedra Selada, criado pelo

(Ficus enormis, Ficus insípida, Ficus organensis

para atender pesquisadores e visitantes, tem cen-

Decreto Estadual n° 43.640, de 15 de junho de

e Ficus gomelleira – Moraceae), o palmiteiro

tro de visitantes com exposição permanente,

2012, possui 8.036 ha e encontra-se localizado

Euterpe edulis (ameaçado de extinção), pau

espaço multiuso, sede administrativa, banheiros,

em parte do Município de Resende e de Itatiaia.

-d’alho e anda-açu.

guarita e trilha interpretativa. Apresenta também

Primeira e única UC estadual fluminense situa-

De acordo com estudos científicos em andamen-

no Núcleo Camorim, situado à Estrada do

da na Serra da Mantiqueira, forma importante

to, pode-se constatar a riqueza da fauna local,

Camorim, 2.118, trilhas com sinalização interpre-

corredor ecológico com o Parque Nacional do

com a presença de espécies nativas de Mata

tativa do sistema de captação e tratamento de

Itatiaia e com outras UCs públicas e privadas

Atlântica, muitas endêmicas ou ameaçadas de

água, com 4 km de belas paisagens até o açude

próximas que protegem as nascentes de rios

extinção, embora haja registro também de espé-

Camorim, no alto do parque. No Núcleo

contribuintes de algumas das principais bacias

cies exóticas. Entre os mamíferos, destaca-se

Piraquara, na Rua do Governo, s/n°, bairro de

hidrográficas da Região Sudeste – Paraná e

macaco-prego, preguiça, considerada ameaçada

Realengo, se encontra infraestrutura para rece-

Paraíba do Sul –, somando para a preservação

de extinção no Município do Rio de Janeiro,

ber visitantes, com guarita, banheiros, auditório,

da cadeia de montanhas em que está situado o

furão, ouriço-cacheiro, cachorro-do-mato,

quadra de esportes, piscinas naturais e trilha

monumento geológico Pico da Pedra Selada.

tamanduá-mirim, paca, mão-pelada, cutia, gato-

interpretativa. Há ainda um posto avançado em

Sua criação tem o objetivo de preservar as popu-

do-mato e gato-maracajá, ameaçados, dentre

Campo Grande, no Rio da Prata.

lações de animais e plantas nativas e oferecer

outros que despertam o interesse de caçadores.

Em 2013, foi lançado o guia Trilhas do Parque

refúgio para espécies migratórias, raras, vulne-

Existem também os morcegos Artibeus spp.,

Estadual da Pedra Branca, descrevendo as

ráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da

Desmodus sp. e Myostis sp. e morcego-fruteiro-

principais trilhas do parque, como a que leva

fauna e flora nativas como floresta atlântica,

claro (Chiroderma doriae), espécie vulnerável à

ao Pico da Pedra Branca, além de vários

remanescentes de bosques de araucária e

extinção no território nacional.

outros roteiros com mapas de precisão abran-

Campos de Altitude. Situado na região do Médio

PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA (PEPS)

de Mata Atlântica da cidade do Rio de Janeiro.

ramento do sistema de captação e distribuição

Há também vinte espécies de anfíbios não amea-

gendo aproximadamente 120 km de trilhas e

Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, entre

Apresenta relevância do ponto de vista histórico

de água potável para abastecimento das popu-

çadas de extinção, incluindo lagartixa-de-parede

fotos que ilustram os principais atrativos a

o Município de Resende (80%) e Itatiaia (20%),

e sociocultural, protegendo inúmeros sítios

lações vizinhas. Em seguida, foram instituídas

(Hemidactylus mabouia), considerada exótica, e

serem visitados.

com altitudes variando entre 600 e 2.110 m, o

tombados e resquícios de atividades manufatu-

as Florestas Protetoras da União de Camorim,

perereca (Hyla semilineata), endêmica do Sudeste

O PEBP faz parte do Mosaico Carioca, reconheci-

parque possui vegetação predominantemente

reiras que se constituem como importante tes-

Rio Grande, Caboclos, Batalha, Guaratiba,

brasileiro. Das 43 espécies de peixes relatadas,

do pela Portaria MMA n° 245, de 11 de julho de

formada por Floresta Ombrófila Densa e Floresta

abril de 1963, com o Decreto n° 1.634, que

temunho das relações econômicas estabeleci-

Quininha, Engenho Novo de Guaratiba, Colônia,

cinco são consideradas ameaçadas, como o pei-

2011, e formado por 24 UCs, tem como objetivo a

Ombrófila Mista (araucária), abrangendo tam-

declarou a área de utilidade pública para fins

das entre a floresta e a cidade e do próprio

Piraquara e Curicica, com o objetivo de prote-

xe-das-nuvens (Leptolebias minimus). Quanto aos

integração de ações entre UCS federais, munici-

bém a vegetação típica dos Campos de Altitude

de desapropriação. Onze anos depois, após

modo de vida dos moradores, que remonta ao

ger esses recursos vitais.

répteis, podem-se observar serpentes, como

pais e estaduais. Um dos grandes projetos em

que se formam a partir dos 1.800 m. O Parque

longa fase de estudos, o parque foi criado, por

denominado sertão carioca.

Nas florestas remanescentes é possível obser-

jararaca, cobra-cipó, jiboia e lagartos como teiú,

implantação pelo Mosaico é a Trilha Transcarioca,

tem como ponto culminante o Pico do Gorilinha,

meio da Lei Estadual n° 2.377, de 28 de junho

Tal como o maciço da Tijuca, a história de pro-

var espécies raras, endêmicas e ameaçadas de

lagarto-verde e lagarto-cobra-de-vidro. Muitas

de longo curso, que sai da Barra de Guaratiba e

localizado nos contrafortes da Serrinha do

de 1974, cujos limites englobam, inclusive, as

teção das florestas do maciço da Pedra Branca

extinção. A mata encontra-se bem estratificada,

espécies de insetos foram identificadas, especial-

cruza a cidade até o Morro da Urca, aos pés do

Alambari (Resende), com 2.110 m, fazendo divisa

Florestas Protetoras da União.

sempre esteve associada à preservação do

e pode-se notar um dossel que atinge até 30 m

mente borboletas-azuis, as ninfalídeas (Parides

Pão de Açúcar, percorrendo paisagens variadas

com o Parque Nacional do Itatiaia.

O parque é reconhecido como uma das maiores

potencial hídrico. A devastação inicial para dar

de altura. No meio de arbustos e árvores intro-

spp., Papilio spp. e Caligo spp.), serra-pau e

por aproximadamente 180 km.

Constituído por espécies arbóreas perenes, com

florestas em área urbana do mundo e a maior

lugar a diversas culturas alastrou-se pela

duzidas pelo homem, como, por exemplo, cafe-

barata-da-mata. De acordo com levantamento

De acordo com a Portaria Inea/Dibap n° 27, de

presença de lianas lenhosas e elevado número

do Brasil. Tem papel central no equilíbrio hídri-

região, provocando a primeira iniciativa de pro-

eiro, jaqueira e mangueira, que testemunham o

realizado, pode-se constatar que a maior diversi-

10 de outubro de 2012, foi instituído o Conselho

de epífitas, principalmente bromélias, que

co e climático da cidade do Rio de Janeiro, ocu-

teção em 1908, quando o governo federal

passado de ocupação e exploração econômica

dade da fauna já estudada se encontra em Pau da

Consultivo, com participação de órgãos públicos

podem formar populações densas. Em áreas

pando cerca de 10% de seu território. Além

adquiriu as áreas dos mananciais do Rio

da região, há várias espécies de madeiras de

Fome, Colônia Juliano Moreira e Camorim.

e entidades da sociedade civil, num total de trin-

com maior densidade arbórea, é possível encon-

disso, protege mais de 50% do remanescente

Grande e do Rio Camorim, visando ao aprimo-

lei, muitas raras e endêmicas, tais como os

Foram registradas até o momento 338 espécies

ta representantes. Apresenta Plano de Manejo

trar ipê-roxo (Tabebuia heptaphyla), ipê-amarelo

Parque Estadual da Pedra Branca
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A Serra da Mantiqueira, que na língua tupi-gua-

estímulo ao desenvolvimento regional por meio

formações florestais que perduraram sem signi-

rani significa “serra que chora”, onde o parque

do turismo, ampliando oportunidades para

ficativa alteração até o início do século XIX,

está parcialmente inserido, possui rede hídrica

pequenos e médios empreendimentos, gerando

quando foram progressivamente substituídas

composta por vasta malha de microdrenagens

empregos e renda na atividade turística na zona

por plantações de café. Após o declínio do ciclo

além dos principais cursos d’água da região, a

rural localizada no entorno.

cafeeiro, as áreas foram sendo convertidas em

saber: Rio Preto, que faz divisa entre os

Possui sede administrativa em funcionamento

pastagem e posteriormente abandonadas pelas

Estados de MG e RJ; Rio Marimbondo, Córrego

em Visconde de Mauá, tendo o Conselho

famílias dos chamados barões do café. Mais

do Vale do Pavão, em Visconde de Mauá; Rio

Consultivo sido instituído pela Portaria Inea/

tarde, com a decadência da pecuária de corte e

Pirapitinga e Rio Santo Antônio, na Serrinha do

Dibap n° 45, publicada em 15 de agosto de

leiteira, iniciou-se dando a regeneração natural

Alambari; além dos conhecidos Poço do Céu e

2014, com 25 instituições representadas.

das matas. No entanto, devido a grandes quei-

Poço dos Dinossauros.

madas, as áreas naturais perderam espaço

Em relação à fauna local, estudos identificam a

novamente para as pastagens. Atualmente, as

ocorrência de diversas espécies endêmicas da

PARQUE ESTADUAL

florestas remanescentes se encontram em dife-

Mata Atlântica, com destaque para muriqui-do-

DA SERRA DA CONCÓRDIA (PESC)

rentes estágios sucessionais. O PESC teve a

-sul (Brachyteles arachnoides). Nas altitudes

área incluída nos limites da Reserva da Biosfera

montanas, entre 600 e 1.900 m, ocorrem aves de

0 Parque Estadual da Serra da Concórdia foi

da Mata Atlântica, na região fitoecológica deno-

pequeno porte, como inhambuguaçu

criado pelo Decreto Estadual n° 32.577, de 30 de

minada floresta estacional semidecidual, devido

(Crypterellus obsoletus), jacuaçu (Penelope obs-

dezembro de 2002. Localizado no Município de

à ocorrência de déficit hídrico no solo durante a

cura), quero-quero (Vanellus chilensis), uru

Valença, compreende área de aproximadamente

estação seca e a consequente adaptação fisioló-

(Odontophorus capueira), juriti (Leptotila

804 ha, totalmente inserida no bioma Mata

gica dos elementos arbóreos dominantes. A por-

rufaxilla), pomba-amargosa (Patagioenas plum-

Atlântica, na região geográfica denominada

centagem de árvores caducifólias do estrato

bea) e macuco (Tinamus solitarius). Dentre os

Médio Paraíba, localizada na Bacia Hidrográfica

dominante é superior a 50% durante o período

mamíferos, porco-do-mato (Pecari tacaju), bugio

do Rio Paraíba do Sul. A Serra da Concórdia,

desfavorável, sendo os gêneros mais importan-

(Alouatta guariba), sauá (Callicebus personatus),

como todo o Vale do Rio Paraíba do Sul, possuía

tes: Piptadenia (angico), Cariniana (jequitibá) e

muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides),
tamanduá-mirim (Tamanduá tetradactyla), preguiça-comum (Bradypus variegatus), ouriçocacheiro (Sphiggurus villosus), furão (Gallictis

nictitans), corticeira do campo (Pithecoelobium

(Ichnanthus cf. ruprechtii), taquarinha (Olyra

vittata), gambá (Didelphis aurita), irara (Eira bar-

incuriale) e cabiúna (Dalbergia nigra). Outras

micranta) e diversas samambaias (Btechnum

bara) e felinos como onça-parda (Puma conco-

formações vegetais também podem ser encon-

regnettianum, Asplenium ctaussenii, Pteris

lor), jaguatirica (Leopardus pardalis) e gato-

tradas, por exemplo, a Floresta Ombrófila Mista,

sptendens e Adiantum cf. raddianum).

do-mato (Leopardus tigrinus). Destaque também

caracterizada pela presença de araucária

O Pico da Pedra Selada, considerado o maior

para beija-flor (Stephanoxis lalandi), o minúscu-

(Araucaria angustifoiia), formando agrupamentos

atrativo turístico, encontra-se situado no cora-

lo sapo-flamenguinho (Melanophriniscus morei-

(Tabebuia serratifolia), ipê-tabaco (Tabebuia

com copa um pouco aberta, chegando a aproxi-

ção do parque, a 1.755 m de altitude. Embora

rae) e perereca (Thylodes itatiaie), que ocorre

chryrotricha) e quaresmeira (Tibouchina granu-

madamente 25 m a 30 m de altura. Nas florestas

não seja o ponto culminante, é o pico mais fre-

em brejos elevados.

losa). As tipologias altomontana e montana

também está presente pinheirinho (Podocarpus

quentado devido à facilidade de acesso pela

Ao proporcionar oportunidades de visitação,

caracterizam-se por floresta baixa, aproximada-

lambertii), uva-de-espinho (Berberis laurina) e

Rodovia RJ-161 e Estrada Parque RJ-1 63 e

recreação, interpretação, educação e pesquisa

mente 20 m, com grande quantidade de liquens

fúcsia (Fuchsia sp.), além de espécies pouco

pela quantidade de hotéis, pousadas e restau-

científica, o parque pretende cumprir o papel de

e briófitas e alta riqueza de espécies pteridófi-

conhecidas (pertencentes ao gênero Itex,

rantes localizados na região de Visconde de

tas, sendo as mirtáceas uma das famílias mais

Drymis, Cíethra, Rapanea e Leucothoe).

Mauá. Possui essa denominação por apresentar

bem representadas nessas formações. Dentre as

Outras espécies arbóreas encontradas são

formato de sela de montaria, que pode ser

espécies arbóreas presentes, destaca-se braúna

angico (Anadenanthera colubrina) e jacarandá-

visualizado de diversas localidades, seja pela

(Melanoxilon brauna), baba-de-boi (Cordia

tã (Machaerium villosum), enquanto no sub

Rodovia Presidente Dutra, seja pelo alto da

superba), jacarandá-bico-de-pato (Machaerium

-bosque são frequentes capim-capitinga

Serra de Visconde de Mauá e arredores.

Parque Estadual da Pedra Selada
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Cedrela (cedro). A formação Floresta Montana

O Conselho Consultivo do Parque foi instituído pela

ampliado pelo Decreto Estadual n° 43.913, de

Atlântica, preservar espécies raras, endêmicas e

ção do solo que gerou construções de residên-

da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), o que lhe

(de 500 m a 1.500 m de altitude) é a que apre-

Portaria Inea/Dibap n° 46 e publicada em 18 de

29 de outubro de 2012, com a incorporação da

ameaçadas de extinção, as belezas cênicas das

cias nos lotes que hoje estão inseridos nos

confere reconhecimento mundial pelos valores

senta maior número de agrupamentos rema-

junho de 2012, com vinte instituições representa-

Reserva Natural Municipal Darcy Ribeiro, das

paisagens, monumentos naturais, sítios arqueo-

limites do parque. Nesse sentido o Estado

ambientais, e o Corredor Ecológico da Serra do

nescentes na área abrangida pela Floresta

das. O Plano de Manejo foi aprovado pelo Conselho

Ilhas Pai, Mãe e Menina e do Morro da Peça,

lógicos e outros ativos culturais, estimular pes-

desapropriou esses lotes para dar início a um

Mar, definido pela Conservação Internacional.

Estacional Semidecidual.

Diretor do Inea em 30 de setembro de 2013.

acrescentando 1.241 ha, passando a ter a área

quisas científicas e promover atividades de edu-

efetivo processo de regularização fundiária,

Encontra-se inserido na área proposta para o

Ao longo da Serra da Concórdia, mais de qua-

de aproximadamente 3.493 ha. Abrange áreas

cação ambiental, ecoturismo e lazer.

visando principalmente à implantação do

Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio

renta espécies de mamíferos e aproximada-

das regiões leste e oceânica do Município de

A Serra da Tiririca constitui um dos contrafor-

Projeto Caminhos de Darwin, voltado para

de Janeiro.

mente 250 espécies de pássaros, entre residen-

PARQUE ESTADUAL

Niterói e do extremo sul do Município de

tes da Serra do Mar e abriga um conjunto de

incrementar a visitação e uso público valorizan-

A sede administrativa se localiza em Itaipuaçu, no

tes e migratórios, podem ser encontradas habi-

DA SERRA DA TIRIRICA (PESET)

Maricá, no distrito de Itaipuaçu.

elevações, das quais se destacam a Pedra do

do aspectos culturais e históricos da região.

Município de Maricá. Possui Conselho Consultivo

O PESET foi uma das primeiras UCs que teve a

Cantagalo e Pedra do Elefante ou Alto Mourão,

Estudos realizados pelo Jardim Botânico do Rio

instituído pela publicação da Portaria Dibap/Inea

tando as matas. Na serra, o representante da
fauna que se destaca pelo porte é o gavião-pe-

Criado pela Lei Estadual n° 1.901, de 29 de

criação efetivada pela vontade popular. Estudos

este último ponto culminante da região e do

de Janeiro identificaram 350 espécies vegetais

n° 18/2011, publicada em 2 de dezembro de 2011,

ga-macaco (Spizaetus tyrannus), que alcança

novembro de 1991, o Parque Estadual da Serra

e proposições realizados por ações comunitá-

Município de Niterói, com 412 m de altitude.

nas imediações do Alto Mourão, das quais a

com 32 instituições representadas.

72 cm da ponta do bico ao fim da cauda, esco-

da Tiririca teve o perímetro ampliado pelo

rias, liderados pelo Movimento de Cidadania

Encontram-se também o Morro do Telégrafo, o

maior parte é típica de vegetação de Mata

lhido para ser o símbolo do Parque. Outra ave

Decreto n° 41.266, de 16 de abril de 2008, com

Ecológica de Niterói, vieram a subsidiar o tra-

Morro do Tucum, Morro das Andorinhas e o

Atlântica. No topo da Pedra do Elefante e em

que pode ser encontrada na região de outubro a

a inclusão de áreas de elevado valor ambiental

balho da Assembleia Legislativa na efetivação

Morro da Peça, todos inseridos no parque.

alguns trechos do Costão de Itacoatiara encon-

abril é o gavião-tesoura (Elanus forficatus), que

como o Morro das Andorinhas e parte do entor-

do ato de criação.

Observam-se ainda resquícios dos ecossiste-

tra-se rica vegetação herbácea rupícola, típica de

na verdade se trata de um falcão que migra em

no da laguna de Itaipu, local com presença de

O Parque Estadual da Serra da Tiririca tem como

mas da planície costeira de Niterói como duna,

costões rochosos, onde se observa a presença de

O Parque Estadual dos Três Picos foi criado pelo

grupo vindo da América do Norte. Já a fauna de

sítios arqueológicos. Seu perímetro definitivo foi

objetivos proteger as espécies nativas e promo-

restinga, mangue, banhado e a porção emersa

cactáceas e bromélias e nos trechos menos

Decreto Estadual n° 31.343 de 5 de junho de

mamíferos é composta principalmente por

estabelecido na Lei Estadual n° 5.079, de 3 de

ver princípios e práticas de conservação da

das ilhas marinhas do Pai, da Mãe e da Menina.

íngremes predominância de palmáceas. Porém,

2002, e ampliado pelo Decreto Estadual

pequenos roedores de hábitos noturnos. Com

setembro de 2007, cuja retificação foi publicada

natureza no processo de desenvolvimento, asse-

Além da parte continental o parque abriga uma

em meio à mata regenerada também são encon-

n° 41.990 de 12 de agosto de 2009. Localiza-se

ocorrência habitual de capivara e ocasional de

no Diário Oficial de 8 de abril de 2011. Foi

gurar a conservação dos remanescentes de Mata

parte marinha, contígua à Reserva Extrativista

tradas espécies remanescentes dos ciclos eco-

na parte central do Estado do Rio de Janeiro, na

lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e onça

Marinha Estadual de Itaipu, criada em 2013.

nômicos, como cafeeiro e limoeiro. Verifica-se a

Serra do Mar, sendo um dos mais expressivos

-parda. A fauna, embora escassa em quantida-

A vegetação original da Serra da Tiririca sofreu o

presença de espécies em extinção como figuei-

trechos de Mata Atlântica no Estado ao incorpo-

de, ainda existe em grande variedade, sendo

mesmo processo histórico de degradação das

ra-da-terra. Dentre as espécies raras e endêmi-

rar variadas paisagens, diferentes ecossistemas

necessários novos estudos científicos para

demais áreas de Mata Atlântica, que se iniciou no

cas (ou seja, que só ocorrem em regiões especí-

e um contexto socioeconômico complexo.

melhor conhecê-la.

período colonial. Na primeira metade do século

ficas) está a bromélia Vrizea costae e o anfíbio

Em 2013, houve redefinição dos limites, por

No que se refere à infraestrutura, o PESC foi con-

XX, as terras foram utilizadas para citricultura e

anuro (Scinax littoreus), símbolo do Parque.

meio da Lei Estadual n° 6.573 de 31 de outubro,

templado com a implantação de complexo admi-

cultivo de banana. Com a diminuição do uso agrí-

A fauna marinha também demonstra riqueza na

que incorporou áreas contíguas como a Estação

nistrativo, composto de sede, alojamento de pes-

cola, a cobertura vegetal começou a se regene-

área do parque e destaca-se pela presença de

Ecológica Estadual do Paraíso, agora extinta, no

quisadores e de guarda-parques, além de casa

rar; e hoje a mata da região apresenta diferentes

tartarugas-marinhas e uma fauna transitória

Município de Guapimirim, entre outras, Assim,

funcional do chefe, pórtico e guarita. Juntamente

estágios de sucessão. A denominação da serra

como golfinhos e leões-marinhos em algumas

a área total passou para 65.113,04 ha.

com a sede, foram implantadas trilhas interpreta-

se atribui a relatos da ocorrência na região de

épocas do ano. Na baixada de Itaipuaçu e na

Dentre os principais objetivos de criação se des-

tivas com enfoque na visitação e educação

uma planta nativa, pertencente à família

Laguna de Itaipu existem exemplares do jacaré-

tacam a proteção e a recuperação dos recursos

ambiental. Em setembro de 2014, iniciaram-se

Cyperaceae, popularmente chamada de tiririca.

de-papo-amarelo e o lagarto teiú. Há relevantes

naturais, a manutenção da biodiversidade, a

obras de restauração do prédio histórico da esta-

A Estrada de Itaocaia, hoje Estrada São

registros de espécies de mastrofauna, como pre-

integração aos corredores ecológicos, bem como

ção ferroviária do distrito de Barão de Juparanã

Sebastião, também conhecida como Estrada do

guiça, gato-do-mato e tamanduá de colete.

o fomento de práticas ecológicas, visitação, edu-

com recursos do Programa Nacional de

Vai-e-Vem, era o caminho utilizado por tropei-

Foram registradas aproximadamente 130 espé-

cação ambiental e pesquisa científica, com a

Desenvolvimento de Turismo (Prodetur/RJ) para

ros e outros viajantes que saíam da Vila Real da

cies de aves em todo o parque, destacando-se

participação das comunidades do entorno.

instalação do centro de visitantes.

Praia Grande (hoje Niterói) com destino às fei-

jacupemba, maitaca, sanhaço e gavião-de-cau-

É a maior UC de Proteção Integral Estadual do

torias do Cabo Frio. Relatos históricos descre-

da-branca, este último originário do interior,

Rio de Janeiro: seu território abrange áreas de

vem a passagem do naturalista inglês Charles

invadindo áreas litorâneas fugido dos desmata-

cinco Municípios: Cachoeiras de Macacu, Nova

Darwin, que, em 1832, durante expedição à

mentos. Ressalta-se a ocorrência de aves migra-

Friburgo, Teresópolis, Guapimirim e Silva

Mata Atlântica, ficou deslumbrado com a paisa-

tórias, que utilizam a área insular do parque

Jardim. Sua criação representou acréscimo de

gem ao passar pela Serra da Tiririca. A região

como ponto de invernada e local de reprodução.

75% na área protegida no Estado, favorecendo a

sofreu um processo de parcelamento e ocupa-

O PESET integra uma zona-núcleo da Reserva

formação do Corredor Ecológico da Serra do

Parque Estadual da Serra da Tiririca

PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS (PETP)
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tais como ipê, jequitibá, canela, jatobá, ingá,

pela Portaria Inea/Dibap n° 17, de 5 de setem-

Itatiaia e Resende (RJ), Itamonte e Bocaina de

canjerana, maçaranduba e copaíba; orquídea

bro de 2011, publicada em 9 de setembro de

Minas (MG). O maciço se insere entre a gargan-

(orquidácea); bromélia (bromeliácea); samam-

2011, com 66 instituições participantes e regi-

ta do Rio Picu (MG) e Rio Mauá (RJ), tendo ao

baias (pterófitas), samambaiaçu e xaxim;

mento interno aprovado.

sul a Bacia do Rio Paraíba do Sul e ao norte a

musgo (briófita); e palmeira (arecácea), como a

A sede administrativa do parque, localizada no

Bacia do Rio Preto. A região do PARNA do

espécie juçara (Euterpe edulis). Próximo à sede

Núcleo Jequitibá, no bairro da Boca do Mato,

Itatiaia apresenta fisiografia singular, principal-

do parque, em Cachoeiras de Macacu, encon-

Município de Cachoeiras de Macacu, conta com

mente em patamares mais elevados, sobre os

tra-se um famoso, gigantesco e milenar exem-

centro de visitantes com exposição permanente e

quais afloram enormes blocos rochosos –

plar de jequitibá-rosa (Cariniana legalis) de

maquete do parque. Além da sede, o PETP apre-

Prateleiras, Couto e Agulhas Negras.

cerca de 60 m de altura.

senta cinco núcleos administrativos. O Núcleo

Geologicamente, a região é considerada de

Em relação à fauna, há especialmente grandes

Paraíso, em Guapimirim, possui implantado um

grande importância, mais além da imponência

mamíferos, como onça-parda (Puma concolor),

centro de treinamento, alojamento de pesquisa-

dos maciços. Segundo Alberto Ribeiro Lamego,

símbolo do parque, preguiça-de-coleira

dores e servidores, alojamento de guarda-par-

a rocha encontrada é de origem eruptiva,

(Bradypus torquatus), lontra (Lutra longicaudis),

ques e almoxarifado central de equipamentos de

embora não esteja incluída no grupo das vulcâ-

jaguatirica (Leopardus pardalis) e muriqui

combate a incêndios florestais. Os núcleos

nicas. O vasto maciço foiaítico, com 1.650 km2,

(Brachyteles arachnoides). Muitas espécies da

Jacarandá e Vale da Revolta, no Município de

é considerado o segundo do mundo, superado

avifauna podem ser observadas, tais como

Teresópolis, com visitação voltada para recreação

apenas pelo maciço da cidade de Kola, na

gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), sau-

familiar. E por último o Núcleo Três Picos, na

Escandinávia, de igual constituição.

dade (Tijuca atra), macuco (Tinamus solitarius),

localidade de mesmo nome, em Nova Friburgo,

Da pitoresca orografia, ergue-se o Pico do

tangará-dançador (Chiroxiphia caudata) e tiê-

onde funciona um camping para montanhistas.

Itatiaiaçu, na região das Agulhas Negras, com

sangue (Ramphocelus bresilius). Também ocor-

2.787 m de altitude, ponto culminante do Estado

re grande variedade de espécies de artrópodes,

do Rio de Janeiro e quinto pico mais alto do

anfíbios e répteis. Dentre essas espécies, pode

Parque Nacional

Brasil. O relevo, extremamente atraente, tem

ser vista com frequência mariposa (Automeris

despertado interesse de montanhistas, que pro-

sp), rã-de-chifre (Procerathophrys boiei), sapo

curam locais para a prática de atividades, como

-pingo-de-ouro (Brachycephalus ephippium) e

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (PARNA)

o Pico das Agulhas Negras e a Pedra do Altar,

jararacuçu (Bothrops jararacussu). Exemplares

Parque Estadual dos Três Picos

tavam a região dos Três Picos, em Nova

parte se explica devido à grande variação de
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Maça, Furada, Tartaruga e Asa do Hermes.

da aranha-caranguejeira (Lasiodora sp.) e coral

O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro cria-

O acentuado gradiente altitudinal propicia a

(Micrurus coralinus) também estão presentes.

do no Brasil, em ato de 16 de junho de 1937,

existência de diversos ecossistemas do Bioma

As florestas asseguram, ainda, melhor qualida-

pelo Decreto Federal n° 1.713, que alterou a

Mata Atlântica, abrangendo formações vegeta2

Friburgo, desde a década de 1960. Este nome

altitude, que se estende desde a cota altimétri-

de do ar e abrandamento da temperatura na

categoria de proteção dos 11.963 ha (119,63 km )

cionais desde Floresta Ombrófila Densa

evoca o conjunto montanhoso granítico conheci-

ca de 100 m até os 2.316 m. A área do parque é

região serrana e na Baixada Fluminense e lito-

da antiga Estação Biológica de Itatiaia localizada

Montana aos Campos de Altitude e Campos

do por Três Picos, que, com 2.316 m de altitude,

coberta na quase totalidade pela Floresta

rânea, além de garantir a proteção dos manan-

em terras fluminenses e mineiras. Os limites

Rupestres, que abrigam inúmeras espécies da

é o ponto culminante de toda a Serra do Mar. O

Ombrófila Densa e, acima dos 1.500 m, pelos

ciais que abastecem, em maior ou menor esca-

atuais do parque foram estabelecidos em 1982,

flora, muitas endêmicas.

conjunto é mundialmente reconhecido e referên-

Campos de Altitude, que constituem áreas ocu-

la, todas as cidades vizinhas. O território é inte-

por meio do Decreto n° 87.586, que lhe ampliou

Os estudiosos encontram uma diversidade de

2

Mar. A partir de então, tornou-se possível a

cia internacional de escalada em grandes pare-

padas por herbáceas e pequenos arbustos

grante de quatro unidades hidrográficas maio-

a extensão para 28.086 ha (280,86 km ).

ambientes para pesquisa que guardam relação

conexão entre a Reserva Biológica do Tinguá,

des, com longas vias de até 700 m de compri-

adaptados para condições extremas de grande

res: Bacia do Rio Guapimirim, Guapiaçu e

Sua criação teve o intuito de preservar parte do

com as três principais faixas de altitude: mata

localizada entre Miguel Pereira e Petrópolis na

mento. Outras formações rochosas sobressaem

insolação, fortes ventos e congelamento nas

Macacu (Bacia da Baía de Guanabara); Bacia do

patrimônio biótico e geomorfológico encontrado na

secundária (mais de 600 m); áreas com floresta

Região Serrana e Nova Iguaçu e Duque de

na paisagem, como Capacete, Cabeça do

noites mais frias. É nesse ambiente que são

Rio São João; Bacia do Rio Macaé; e bacias

Serra da Mantiqueira. A região protegida encontra-

primária (mais de 1.100 m); e Campos de

Caxias na Baixada Fluminense, e a APA

Dragão, Toledo, Morro do Gato e Ronca Pedra.

encontradas as espécies mais raras e endêmi-

contribuintes do Rio Paraíba do Sul.

se em um dos trechos mais belos e expressivos da

Altitude (mais de 2.000 m). É visível a diminui-

Estadual de Macaé de Cima, em Nova Friburgo,

Destaca-se também a Caixa de Fósforos, pela

cas, como a ave conhecida pelo nome de sau-

Teve Plano de Manejo aprovado pela Portaria

região – o Maciço do Itatiaia, que na toponímia tupi

ção do porte das espécies com a elevação alti-

contribuindo assim, desde 2006, para a forma-

forma peculiar. No total, o conjunto montanhoso

dade-de-asa-cinza, o lírio-das-pedras e o

IEF/PR/RJ n° 193, de 26 de dezembro de 2006.

significa “penhasco cheio de pontas”.

tudinal. O Planalto do Itatiaia possui número

ção do Mosaico Central Fluminense.

soma mais de 100 vias de escaladas.

bambu Chusquea.

Com revisão aprovada pela Resolução Inea

Situado na Serra da Mantiqueira entre o Estado

bastante expressivo de espécies endêmicas –

O movimento para a criação do parque se iniciou

Foram registrados os mais elevados índices de

Como exemplos da extraordinária diversidade

n° 09, de 1 de setembro de 2009. O Conselho

do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, o PARNA

163 casos, dos quais 96 ocorrem na parte mais

a partir de grupos de montanhistas que frequen-

biodiversidade em todo o Estado, o que em

da flora, ganham destaque espécies arbóreas

Consultivo encontra-se em atuação, renovado

do Itatiaia abrange parte do Município de

elevada do maciço.
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(FIUBMAYER, s/d). A área proposta para o PARNA
chegou a ser destinada à Estação Biológica do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1929, em
virtude do insucesso da implantação de dois
núcleos coloniais na região, em terras que a
União adquirira do visconde de Mauá em 1908.
O Plano de Manejo do PARNA do Itatiaia foi
publicado em 1982, com revisão realizada em
2013. O Conselho Consultivo foi estabelecido
pela Portaria Ibama n° 96, de 6 de agosto de
2002, e conta com duas câmaras técnicas permanentes: a Câmara Técnica de Montanhismo
e Ecoturismo (CTME) e a Câmara Técnica de
Educação Ambiental (CTEA).

PARQUE NACIONAL
DA RESTINGA DE JURUBATIBA (PARNA)
O parque foi criado pelo Decreto Federal s/n°
de 29 de abril de 1998, com a finalidade de proteger uma das últimas e mais bem conservadas
áreas de restinga remanescentes no Estado,
de mamíferos, inclusive algumas raras e amea-

Fauna, além de trilhas para caminhadas, que

cujo patrimônio vinha sendo ameaçado.

çadas, como o macaco muriqui (Brachyteles

conduzem aos lagos, às principais cachoeiras e

Estende-se por 66 km de litoral oceânico e

arachnoides) e a onça suçuarana (Puma conco-

ao Mirante do Último Adeus, de onde se pode

abriga dezoito lagoas costeiras, reunindo ecos-

lor). As aves têm importante significado para o

observar uma belíssima paisagem panorâmica

sistemas com elevada biodiversidade, para os

PARNA, seja em relação aos aspectos ecológi-

da região. Entre as espécies da fauna, desta-

quais contribuíram, indiscutivelmente, as dife-

cos, seja pelo potencial turístico, pois a ativida-

cam-se algumas raras e ameaçadas de extin-

renciações geomorfológicas e de composição

de de observação de aves vem crescendo ano a

ção, como muriqui-do-sul, muriqui-do-norte,

físico-química do sistema hídrico.

ano, tanto no mundo quanto em nosso país. Já

sagui, onça suçuarana, lobo guará, harpia e

0 PARNA da Restinga de Jurubatiba está locali-

Parque Nacional do Itatiaia

a vegetação apresenta herbáceas e briófitas,

sul do maciço, propiciando a formação de

foram relatadas mais de 350 espécies, sendo 51

jacutinga. Entre os mamíferos, são encontrados

zado no litoral nordeste do Estado do Rio de

Sapo-flamenguinho (Melanophryniscus moreirae), endêmico

podendo ser vistas inúmeras espécies conside-

outros atrativos naturais como o Lago Azul,

consideradas endêmicas e 62 vivendo em altitu-

frequentemente preguiça, lontra e anta.

Janeiro, abrangendo cerca de 16.922 ha (169,22

radas endêmicas, como a bromélia Ferneseea

Piscina Natural do Maromba e as cachoeiras

des elevadas. As espécies típicas da avifauna

O movimento para a criação do parque foi defla-

km2) de planície arenosa costeira, no Município

itatiaiae, ameaçada de extinção, e de um gênero

Poranga, Itaporani e Véu da Noiva. Durante os

são macuco, inhambuguaçu, jacuaçu, pomba

grado em 1913 por iniciativa do botânico Alberto

de Carapebus, Macaé e Quissamã, que resistiu

monotípico representado pela espécie Itatiaia

períodos de inverno, as calhas recebem vazão

-amargosa e cuiú-cuiú. Entre os répteis, há

Löefgren. Naquele mesmo ano, a ideia foi apre-

ao avanço da agricultura e do parcelamento do

cleistopetala. Na encosta do planalto ocorre

regular, água que se avoluma espantosamente

cobras venenosas, como jararaca, jiboia, teiú e

sentada e defendida pelo naturalista e geógrafo

solo para fins urbanos. A região foi original-

As regiões mais baixas de mata secundária

pinheiro-do-paraná e pinheirinho-bravo. Dentre

no verão. Dos enormes blocos de rocha que

cágado-pescoço-de-cobra-da-serra. Da fauna

José Hubmayer, na conferência da Sociedade de

mente habitada pelos índios Goytacazes, povo

apresentam índice de sucessão crescente, onde

os atributos protegidos do PARNA do Itatiaia,

constituem o maciço, brotam nascentes dos

endêmica, cita-se como exemplo sapinho-

Geografia do Rio de Janeiro, tendo obtido aprova-

de tradição guerreira dizimado e extinto duran-

é frequente quaresmeira, fedegoso, jacaré e

destaca-se a abundância e a qualidade de água.

rios que contribuem para as bacias hidrográfi-

de-barriga-vermelha.

ção de diversos conhecedores da região com a

te o processo de colonização. 0 território da UC

embaúba. Nas áreas de floresta primária, podem

A presença de nascentes de doze importantes

cas do Rio Paraíba do Sul, no Estado do Rio de

A área sul do parque, correspondente ao antigo

justificativa de possibilitar “(...) aos cientistas e

abriga ainda o trecho mais bem conservado do

ser encontradas espécies de até 30 m de altura,

bacias regionais levou o geógrafo Aziz Ab’Sáber

Janeiro, e do Rio Grande, em Minas Gerais.

Núcleo Colonial de Itatiaia, é a mais procurada,

estudiosos inesgotável potencial para as pesqui-

Canal Campos–Macaé, importante hidrovia para

destacando-se jequitibá, cedro, peroba e jaca-

a denominá-lo de o Castelo das Águas. Em

Esse ambiente rico em água e de flora diversa é

pois nela está concentrada a infraestrutura de

sas as mais diversas, além de oferecer um retiro

transporte do açúcar produzido na região, cons-

randá-caviúna. Na área acidentada do planalto,

geral, os cursos d’água são encachoeirados e

a morada de mais de 50.000 espécies de inse-

apoio aos usuários, como o centro de visitantes,

ideal para a reconstituição física e psicológica

truído em meados do século XIX por escravos,

aproximadamente acima de 2.000 m de altitude,

de singela beleza, principalmente na vertente

tos, sessenta espécies de anuros e 67 espécies

que conta com o Museu Regional da Flora e

após o trabalho exaustivo nas cidades”

cuja extensão total superava 100 km.
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como a borboleta Menader felsina e a belíssima

fluminense. Dentro do Rio de Janeiro o PARNA

por sua vez resultam em grande diversidade cli-

borboleta-da-restinga, que ainda pode ser

da Serra da Bocaina abrange parte do

mática e de vegetação, onde predominam os

encontrada na mata úmida da Lagoa Cabiúnas.

Município de Paraty (40,31% da área total da

domínios florísticos da zona neotropical, con-

Os ambientes das lagoas abrigam diversas espé-

UC) e Angra dos Reis (21,66% da área total). No

templando formações da Floresta Ombrófila

cies de aves aquáticas, residentes ou migrató-

Estado de São Paulo, os 38% restantes da área

Densa (Submontana, Montana e Altomontana).

rias. Entre as residentes encontram-se marreca-

da unidade estão distribuídos pelo Município de

A variedade de relevo associado aos domínios

viúva ou irerê, marreca-pé-vermelho, ananaí,

São José do Barreiro (18,35%), Ubatuba

da Serra do Mar reúne, além dos compartimen-

marreca-cabocla, pato-preto e pato-de-crista.

(12,72%), Cunha (4,57%) e Areias (2,39%).

tos morfológicos litorâneos acima menciona-

Entre as migratórias, oriundas do Hemisfério

Criado pelo Decreto Federal n° 68.172, de 4 de

dos, desníveis abruptos que formam magníficos

Norte, destacam-se maçaricos de diferentes

fevereiro de 1971, o PARNA da Serra da Bocaina

despenhadeiros caindo em direção ao litoral e

espécies: Callidris alba, Catlidris canutus,

abrangia inicialmente cerca de 135.000 ha (1.350

que apresentam grotões profundos, com vales

2

Charadrius semipalmatus, Tringa flavipes, Tringa

km ), mas teve os limites alterados no ano

que se amenizam ao atingir o Planalto da

melanoleuca, Pluvialis squatarola, entre outras.

seguinte pelo Decreto Federal n° 70.694, de 8 de

Bocaina, com altitude média entre 1.220 m e

Algumas espécies da avifauna que habitam a

junho de 1972, quando a área foi reduzida para os

1.400 m. A partir de 1.500 m, predominam os

restinga podem ser consideradas ameaçadas

atuais 104.044 ha. Redução compensada pela

Campos de Altitude entremeados pelas Matas

de extinção por apresentar pequenas popula-

inclusão de compartimentos de ecossistema cos-

de Galeria, ou ciliares, com frequente ocorrên-

ções, tais como cegonha-brasileira e jaburu,

teiro e marinho da região de Trindade, em Paraty.

cia de coníferas, como pinheiro-do-paraná e o

além de garça, maguari, carão, socó e gavião.

Os territórios protegidos apresentam variadas

conhecido pinheirinho-bravo.

A UC está sendo equipada para uso público,

morfologias e gradientes de altitude, desde o

Na topografia ondulada encontra-se o chamado

com a implantação de um centro de visitantes

nível do mar, com praias arenosas e costões

“mar de morros”, coberto por comunidades de

em Macaé e uma torre de observação em

rochosos, envolvendo uma enseada com uma

gramíneas rasteiras contínuas, dando a impres-

Quissamã. 0 Conselho Consultivo do parque foi

ilha oceânica – a Ilha da Trindade ou do Tesouro

são de um tapete de herbáceas, até as planí-

instituído pela Portaria Ibama n° 97, de 6 de

– até o topo do Planalto da Bocaina, com altitu-

cies litorâneas. 0 relevo íngreme é marcado por

agosto de 2002, com a finalidade de contribuir

des de mais 2.100 m acima do nível do mar. Tais

frequentes afloramentos rochosos, com predo-

para a efetiva implantação e cumprimento de

características topográficas e geomorfológicas

minância do gnaisse. Em termos de altitude,

seus objetivos de criação. O Plano de Manejo
foi elaborado com ampla participação social e
aprovado pela Portaria ICMBio n° 54, de 1 de
Na área protegida podem ser encontradas dez

cas, como erva-de-passarinho, Barrosoa atlan-

qualidades de formação fitofisionômica: dois

tica, guarahém, mata-cachorro, pau-sangue,

tipos de floresta e vários de restinga. Entre as

dugué-tia, ingá-da-praia, cipó-de-seda, capi-

formações mais importantes, destacam-se as

xim, ortósia e chanana. Todas as espécies se

PARQUE NACIONAL

florestas inundáveis, que se localizam nas

encontram ameaçadas de extinção devido à

DA SERRA DA BOCAINA (PARNA)

depressões entre os cordões de areia da restin-

restrita distribuição geográfica na Restinga

No interior das planícies de restinga são encon-

ga. 0 maior conjunto florestal está situado entre

Macaé-Quissamã. A fauna da restinga é pouco

A área protegida pelo Parque Nacional da Serra

trados inúmeros corpos d’água: lagoas costeiras,

a Lagoa Comprida e Lagoa Carapebus, no qual

conhecida, pois só recentemente foram inicia-

da Bocaina se estende por mais de 104.000 ha

lagunas e brejos salobros e de água doce, tanto

se encontram espécies arbóreas raras, como

dos estudos sistematizados. Entretanto, os

(1.040 km2) do maciço da Serra do Mar localiza-

temporários como permanentes. Desde a década

uanani e guanandi.

levantamentos realizados por instituições de

do na divisa do Estado do Rio de Janeiro e São

de 1980, a região tem sido objeto de diversos estu-

As áreas florestadas apresentam ainda muitas

pesquisa fluminenses a partir de 1996 já permi-

Paulo, estando a maior parcela em território

dos científicos que, entre outros resultados, cons-

espécies de valor econômico: angelim-rosa,

tiam comprovar a importância do acervo faunís-

tataram a existência de importante banco genético

aderno, catambu, caxeta, guanandi, ipê-amare

tico, que reúne espécies extintas em outras

e elevado número de espécies endêmicas. Na res-

-lo, cabureíba e embiruçu. Ainda ocorrem

restingas do Estado. A faixa litorânea constitui

tinga foram identificadas várias espécies novas de

várias espécies de bromélias e clúsias.

importante área de refúgio para espécies como

crustáceos planctônicos, como os copépodos

A vegetação de restinga conta também com

papagaio-chauá e sabiá-da-praia. Na região,

Diaptomus azurea e Diaptomus fluminensis.

elevado número de espécies florísticas endêmi-

também estão presentes espécies endêmicas

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba
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destaca-se a Pedra Alta, com 2.085 m; o Pico

queno, próprio da Floresta Montana e

PARQUE NACIONAL

do Tira-Chapéu, com 2.088 m; e o Morro da Boa

Altomontana, e outros.

DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNA)

Vista, com 1.979 m.

Entre os extraordinários exemplares da avifau-

Das quatro bacias hidrográficas que compõem a

na, destacam-se algumas espécies ameaçadas

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que

extensa rede, a do Rio Mambucaba é a maior,

de extinção, podendo-se enumerar harpia, a

abrange parte do Município de Guapimirim,

que contribui para a Baía da Ilha Grande. Devido

maior águia das Américas, gavião-pega-maca-

Magé, Petrópolis e Teresópolis, foi uma das pri-

às características do relevo, os rios são rápidos

co, gavião-de-penacho, além de jacutinga, cuiú-

meiras UCs da categoria criadas no país, em

e encachoeirados, vindo a formar um dos princi-

cuiú e macuco. O início do povoamento de

1939, por meio do Decreto-Lei Federal n° 1.822.

pais atrativos: as Cachoeiras de Santo Isidro, no

Paraty data do século XVI, com o ciclo do ouro.

Os limites dessa UC, também conhecida como

Rio Mambucaba, e a do Veado, localizada no rio

À época, alcançava-se a região de Minas Gerais

Parnaso, foram estendidos pelo Decreto

de mesmo nome, próximo ao encontro com o Rio

a partir do porto, passando por Guaratinguetá

Federal n° 90.023, de 2 de agosto de 1984, com

Mambucaba. Outra bacia importante é do Rio

pela trilha dos índios Guaianás denominada

ampliação da área para 10.250 ha (102,5 km2).

Paraitinga, um dos afluentes do Paraíba do Sul,

Caminho Velho, atual Paraty–Cunha, transpon-

Em 2008 os limites foram consolidados, e a

que recebe as águas da maioria dos cursos

do-se, em seguida, a Serra da Mantiqueira.

área praticamente dobrou, atingindo os atuais

d’água que correm para oeste.

Posteriormente, com o ciclo do café, outro

20.024 ha (200,24 km2). A fisiografia que predo-

Na Floresta Submontana, nas vertentes com-

caminho foi implantado, ligando o porto da vila

mina no Parque Nacional da Serra dos Órgãos

preendidas entre a altitude de 50 m e 500 m,

de Mambucaba, em Angra dos Reis, a São José

é do conjunto de escarpas íngremes que

ocorrem diversas espécies arbóreas como

do Barreiro, no Estado de São Paulo.

sobressaem na Floresta Ombrófila Densa da

murici e baguaçu, além de palmito, xaxim e

As antigas e prósperas vilas perderam importân-

Serra do Mar. Entre as quais se destaca o Pico

embaúba. Na Floresta Montana, localizada

cia no século XIX, quando o movimento de tropas

Dedo de Deus, marco natural que emoldura a

entre 500 m e 1.500 m de altitude, surgem

de mulas começou a diminuir em decorrência da

paisagem do recôncavo da Baía de Guanabara e

outras espécies, como canela (Nectandra sp. e

implantação de estradas de ferro ou mesmo em

se eleva a 1.692 m acima do nível do mar. O

Ocotea sp.), que não chegam a ultrapassar 20 m

virtude da queda da produção do café. A partir

conjunto rochoso é constituído de um enorme

de altura, óleo-vermelho, óleo-pardo, cedro e

de meados do século XX, foram realizadas inicia-

bloco de falha geomorfológica com dominância

açoita-cavalo, com ocorrências de pinheirinho

tivas frustradas de colonização agrária, que

de granito e gnaisse.

-bravo e pinheiro-do-paraná, sendo este último

favoreceram o desmatamento progressivo, a gri-

Tal conformação vem atraindo, há bastante

oriundo da Serra da Mantiqueira. Nas altitudes

lagem e a invasão de terras por posseiros.

tempo, excursionistas, motivo pelo qual o par-

superiores encontra-se a tropical casca-d’anta.

Durante o processo, ocorreu a introdução de

que é reconhecido como a área protegida de

Na região, as matas ciliares registram a predo-

espécies exóticas na região, como pinheiro.

maior interesse do montanhismo brasileiro. É

minância de Podocarpus lamberti e certa mir-

O processo de criação do Parque Nacional da

o segundo PARNA mais visitado do Estado do

tácea, associada a outras espécies, além de

Serra da Bocaina se iniciou na segunda metade

Rio de Janeiro, oferecendo boas condições de

xaxim e numerosas plantas menores. Essas

do século passado, motivado, entre outras

recepção: centros de visitantes, que incluem no

comunidades são ricas em epífitas, como as

razões, pelo fracasso das iniciativas de coloni-

micro-orquídeas do gênero Barbosella e
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Nos estratos de Floresta Submontana, que ocu-

cia da rara e endêmica cravina-do-campo, ao

acervo a coleção Flora Brasiliensis, de Spix e

pam as encostas até a altitude de 500 m, verifi-

lado de espécies rupícolas que crescem sobre

zação. O projeto contou com apoio do governo

Martius, piscina natural, restaurantes, áreas

ca-se a presença de árvores de até 30 m de

os afloramentos rochosos.

Capanemia, que ocorrem em abundância ao

do Rio de Janeiro e de São Paulo, municipalida-

para camping, abrigos, trilha suspensa, muro

altura, ocorrendo espécies como palmito, pin-

A fauna é rica e diversificada, sendo comum o

longo dos cursos d’água.

des e entidades locais.

de escalada e a Casa do Montanhista. As tri-

dobinha e samambaiaçu, de onde é extraído o

araçari do gênero Selenidera, Ramphastos e

A fauna é bastante rica, podendo-se observar

O Plano de Manejo do PARNA da Serra da

lhas tradicionais conduzem o visitante a locais

xaxim, prática hoje proibida. São ainda frequen-

Pteroglossus, aves de vivo colorido que contras-

macaco-prego, sagui-de-tufos-brancos, bugio,

Bocaina foi aprovado pela Portaria Ibama

quase inacessíveis, como Dedo de Deus,

0 território abrangido pelo parque apresenta alti-

tes murici, baguaçu, jacatirão, faveira e embaú-

tam com a mata. Entre os mamíferos estão

além de mono-carvoeiro ou muriqui, cuja

n° 112, de 21 de agosto de 2002, complementa-

Verruga do Frade, Pedra de Santo Antônio,

tudes que variam entre 400 m acima do nível do

ba. Na faixa altimétrica, compreendida entre

cutia, quati e tamanduá-mirim. Nas espécies

população presente é a maior de todo o país.

do pelo documento de Monitoria da UC aprova-

Agulha do Diabo e Pedra do Sino – de onde se

mar nos limites inferiores e 2.275 m, ponto cul-

500 m e 1.500 m, o estrato arbóreo da Floresta

ameaçadas de extinção, encontra-se o maior

Podem ser visualizados ainda ouriço-cacheiro,

do pela Portaria ICMBio n° 16, de 5 de março

podem vislumbrar belas paisagens serranas e

minante – a Pedra do Sino. Conforme se galgam

Montana atinge cerca de 25 m de altura, sendo

primata americano, o mono-carvoeiro, além da

preguiça, anta, quase extinta na região, cutia,

de 2010. O Conselho Consultivo foi instituído

a metrópole, que se desenvolve em torno da

as encostas da serra, encontram-se ambientes

encontradas espécies como baguaçu, jequitibá,

onça-parda, e aves como papagaio-de-peito-ro-

onça-pintada, onça-parda, vista com frequência

pela Portaria ICMBio n° 103, de 30 de setembro

Baía de Guanabara. A face sudoeste da Pedra

de Florestas Submontanas e Montanas. Ali,

canela (Ocofea sp. e Nectandra sp.) e canela-

xo, bicudo e jacutinga.

desde o litoral até os níveis mais altos de alti-

de 2010, sendo composto por trinta instituições

do Sino é uma das escaladas que apresentam

nota-se a presença regular de vegetação secun-

santa, que se destaca pela floração amarela.

0 Conselho Consultivo da unidade foi instituído

tude, além de jaguatirica, gato-do-mato-pe-

titulares e catorze suplentes.

maior grau de dificuldade do país.

dária, indicando ter ocorrido ação antrópica.

Nas áreas mais elevadas, verifica-se a ocorrên-

pela Portaria Ibama n° 102, de 6 de agosto de

Parque Nacional da Serra dos Órgãos
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2002, tendo a composição renovada periodica-

Corcovado, Pedra Bonita, Pedra da Gávea e Pico

trial e mecenas Raymundo Ottoni de Castro

mente. O Regimento Interno prevê a criação de

da Tijuca se destacam no relevo paisagístico do

Maia, que, com o auxílio do paisagista Roberto

câmaras técnicas: Educação Ambiental e

parque. Este último com 1.021 m de altitude e

Burle Marx, moldou a feição atual do parque.

Cultura, Pesquisa, Turismo e Montanhismo e

ponto culminante do Parque.

Atualmente, a cobertura vegetal denota estágio

Controle e Recuperação Ambiental.

0 valor ambiental e cultural do acervo produzi-

muito avançado de regeneração, onde se realçam

O Plano de Manejo do Parnaso, elaborado após

do, transformado e sedimentado pelo homem

florações de quaresmeira, aleluia e ipê-amarelo.

ser amplamente discutido com o Conselho

nos últimos dois séculos dentro do território

O parque representa um fragmento importante

Consultivo com contribuição de pesquisadores

abrangido pelo PARNA Tijuca, é inestimável e

para a conservação de biodiversidade. Abriga

e montanhistas, foi aprovado pela Portaria

certamente não encontra paralelo em nenhum

variada fauna e flora, que serve como suporte

ICMBio n° 45, de 21 de julho de 2008.

outro lugar do território brasileiro, dadas as

para a manutenção de espécies endêmicas e

características históricas, arqueológicas, etno-

ameaçadas e, ainda, como habitat para aves

gráficas e artísticas.

migratórias. As espécies de flora típicas de

Grande parte da vegetação primária foi destruída

mata primária são representadas por pau-pe-

durante o século XVII e XVIII, para dar lugar às

reira, mamão-do-mato e sapucainha. Do estra-

É o único PARNA do país localizado no coração

sucessivas culturas de chá, cana-de-açúcar e

to arbóreo é de destacar virola ou bicuíba,

de uma metrópole – o Rio de Janeiro. Assim

café. Durante o século XIX, o crescimento da

jacarandá, araribá, merindiba, cedro, copaíba,

como qualquer cidade conta a própria história

cidade fez aumentar a demanda por abasteci-

pacova-de-macaco (Swartzia Langsdorffii) e

por meio dos espaços, o Parque Nacional da

mento de água, tornando-se imperiosa a proibi-

peroba. Epífitas também são encontradas, des-

Tijuca revela o passado do território por meio das

ção de derrubada de matas e, posteriormente, a

tacando-se as cactáceas, bromeliáceas e

paisagens. É um verdadeiro museu a céu aberto

desapropriação de terras e o reflorestamento da

orquidáceas – estas em grande variedade,

a expor acervos de monumentos naturais, matas

região devastada, visando à urgente recuperação

como Laetia crispa, Miltonia spectabitis e

e florestas, paisagens de excepcional beleza

dos mananciais. O reflorestamento contou com

Bifrenaria harrisoniae. A espécie rupícola

cênica, sítios históricos e arqueológicos, monu-

dois ilustres personagens: o major da Guarda

Laetia tobata, ameaçada de extinção e de gran-

mentos e edificações de variada arquitetura.

Nacional Manuel Gomes Archer e o administra-

de valor comercial, é notada nas escarpas da

Criado em 1961, pelo Decreto Federal

dor Thomás Nogueira da Gama. Estima-se que, a

Pedra da Gávea e no Pico dos Quatro. É digna

n° 50.923, de 6 de julho de 1961, como Parque

partir de 1861 e durante treze anos consecutivos,

de nota também a existência de grande comu-

Nacional do Rio de Janeiro, somente teve a

foram plantadas na região mais de 100.000

nidade de Sderotobium denudatum, legumino-

atual denominação atribuída pelo Decreto

mudas de espécies nativas e exóticas. A rede de

sa cuja abundante floração se dá apenas a

Federal n° 60.183, de 8 de fevereiro de 1967,

caminhos e trilhas foi recuperada e ampliada

cada oito anos! A peroba Aspidosperma parvif-

que também lhe redefiniu os limites, configura-

durante esse período, facilitando o acesso públi-

torum (Apocynaceae), Aspidosperma ramifto-

dos em três setores descontínuos: Andaraí-

co ao Silvestre, Paineiras e Corcovado.

rum (Apocynaceae), Parinari excetsa

Tijuca-Três Rios, conhecidos como Floresta da

Outro período significativo para a recuperação

(Chrysobalanaceae), Terminada januariensis

Tijuca; Corcovado-Sumaré-Gávea Pequena;

das matas do maciço foi durante a administra-

(Combretaceae), Cinnamodendron axittare,

Pedra Bonita-Pedra da Gávea. Em 2004 foram

ção do coronel Gaston de Robert d’Escragnolle,

Criptocarya moschata, Ocotea pretiosa

definidos novos limites, com a incorporação de

que deu continuidade à tarefa, dedicando-se a

(Lauraceae), Eugenia phaea (Myrtaceae) e

diversas áreas florestadas, entre elas a Serra

cuidar da Floresta da Tijuca com a colaboração

Quatea gestasiana (Vochysiaceae) ocorrem no

É um dos mais bem equipados Parques

pela União, inscrito no Livro do Tombo do

da Covanca e o Parque Lage.

do botânico e paisagista francês Auguste

parque, sendo esta última conhecida apenas

Nacionais. Os locais mais procurados pelos visi-

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por

François Marie Glaziou. 0 trabalho durou de

por erráticas coletas do século passado.

tantes são Floresta da Tijuca, Paineiras e

meio de tombamentos realizados, respectiva-

Tijuca se estendem por 3.953 ha (39,53 km ) de

1874 a 1888 e teve por objetivo o embelezamen-

Em relação à fauna, destacam-se espécies que

Corcovado, que se eleva a 704 m de altura e sobre

mente, em 1966 e 1973.

encostas do Maciço da Tijuca, situados acima

to da área, que recebeu jardins de estilo fran-

se encontram mais vulneráveis como borbole-

o qual foi erigida a estátua do Cristo Redentor,

O Conselho Consultivo do PARNA da Tijuca foi

da altitude de 80 m e 100 m, abrangendo vales,

cês, pontes, lagos e mirantes, além do plantio

ta-azul, libélula (Perilestes fragitis e

considerada símbolo da cidade e visitada, anual-

instituído pela Portaria Ibama n° 98, de 6 de

serras e picos que conformam variados recan-

de mais de 35.000 mudas. Depois de longo

Castoraeshna castor), tucano-do-bico-preto,

mente, por cerca de 1 milhão de pessoas.

agosto de 2002, sendo o Plano de Manejo apro-

tos e mirantes, de onde se podem avistar as

recesso de recuperação e manutenção sistemá-

anfíbios (Hyaíinobatrachium uranoscopum, Hyla

O patrimônio representado pelo relevo e con-

vado pela Portaria ICMBio n° 40, de 25 de

mais diferentes paisagens da cidade do Rio de

tica da cobertura vegetal, somente em 1944 a

circundata e Cycloramphus eleutherodactylus) e

junto de florestas do Maciço da Tijuca encontra-

junho de 2008.

Janeiro. Os afloramentos rochosos do

atividade foi retomada, sob supervisão do indus-

jabuti-de-cabeça-vermelha.

se também protegido como monumento natural

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PARNA)

Na atual configuração, os domínios do PARNA
2

Parque Nacional da Tijuca
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A APA tem área de 22.109 ha (221 km2), com

pelas ruínas de Iguaçu Velho, Fazenda São

60% do território correspondendo a Duque de

Bernardino, Igreja de Na.Sa. da Piedade, do

Caxias, 35% a Nova Iguaçu e 5% a Belford Roxo.

Cemitério de Na.Sa. do Rosário e trechos de pavi-

Inclui nos limites a Serra do Tinguá, o Rio Pilar,

mentação do Caminho ou Estrada Real do

Iguaçu e Velhas, além da Rodovias RJ-115, o

Comércio. Esta estrada é um marco, sendo a pri-

Arco Metropolitano e a BR-040 (Rodovia

meira via aberta no Brasil para escoamento do

Washington Luiz), como eixo principal de

café do interior. Apresenta significativos remanes-

desenvolvimento. É quase exclusivamente ocu-

centes da cobertura vegetal nativa de Mata

pada por fazendas voltadas ao lazer e recrea-

Atlântica, como é o caso das Florestas de

ção, propriedades rurais com atividades econô-

Encostas da Serra do Tinguá. A paisagem é com-

micas, pequenos agrupamentos populacionais e

posta por fragmentos florestais, com notáveis

áreas urbanas densamente ocupadas.

exemplares da flora como bromélias (Tillandsia

Parte do território compreendido pela APA tem

bulbosa), orquídeas (Laelia ssp. e Cattleyas ssp.),

sobreposição com a Reserva Biológica Federal

além de espécies ameaçadas de extinção como a

do Tinguá, criada em 1989, com 26.000 ha. O

bignoniácea conhecida como pau-de-tamanco

vocábulo iguaçu, proveniente do tupi, original-

(Tabebuia cassinoides). As várzeas ao longo do

mente y-güasu, tem significado de “rio grande”

Rio Iguaçu, embora muito antropizadas, possuem

ou ainda “água grande”, referência dos índios

importante fitodiversidade de espécies aquáticas.

Jacutingas, naturais da região, ao Rio Iguaçu,

A fauna silvestre é constituída por roedores

outrora caudaloso. De fato, a bacia hidrográfica

como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e

ÁREA DE PROTEÇÃO

da região da APA é representada por uma rede

carnívoros como a lontra (Lutra lutra), ocorren-

AMBIENTAL DO ALTO IGUAÇU (APA)

de rios e canais fluviais associados ao principal

do em habitat associado a brejos e várzeas.

corpo hídrico receptor, o Rio Iguaçu. A rede de

Existem também espécies de felídeos, como o

Localiza-se na Região Metropolitana do Rio de

drenagem tem grande importância para o con-

gato-mourisco (Puma yagouaroundi). O colhe-

Janeiro, abrangendo partes dos três Municípios

trole das cheias e inundações na região.

reiro (Platalea ajaja), símbolo da APA é uma

da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Nova

Seu relevo é representado pelo bloco rochoso do

espécie de ave pernalta de pescoço longo, da

Iguaçu e Belford Roxo. Foi criada em 15 de

maciço de Tinguá, com altitude máxima de

família Threskiornithidae, que ali se adaptou ao

janeiro de 2013 pelo Decreto Estadual n° 44.032.

1.600 m. Estende-se por grande área de planície

habitat de várzea do Rio Capivari, sendo visto

A proposta de criação dessa UC de uso susten-

(baixada) e de colinas com cristas vertentes e

especialmente no período de chuvas. Embora

tável surgiu no decorrer do Projeto de Controle

convexas (meia laranja), numerosas (mar de mor-

pouco frequente, pode ser observado em

de Inundações e Recuperação Ambiental da

ros) e com altitudes inferiores às dos maciços.

Bacia do Rio Iguaçu, Botas e Sarapuí, com o

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DE
USO SUSTENTÁVEL

Áreas de Proteção
Ambiental Estaduais
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têm nascente e calha encaixadas em um anfite-

entretanto, as variações altitudinais indicam a

ambientes aquáticos em busca de alimentos,

atro emoldurado por imponentes formações

ocorrência de remanescentes de diferentes tipos

Encontra-se inserido no território um dos mais

como peixes, moluscos e insetos, na localidade

rochosas situadas em interflúvios alcantilados

de vegetação – a Floresta Ombrófila Densa

objetivo principal de proteger e manter os len-

importantes vestígios de ocupação urbana histó-

da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias.

da Serra do Mar. Destaca-se a Pedra dos

Montana (até 1.500 m), Floresta Ombrófila Densa

çóis freáticos e os canais de escoamento das

rica da região – a freguesia de Nossa Senhora da

Quanto à infraestrutura, a administração da

Frades, Fonseca, Três Picos e Buraco do Ouro e

Altomontana (acima de 1.500 m) e Refúgio

águas superficiais, além de controlar as cheias

Piedade do Iguaçu. O arraial de mesmo nome

APA dispõe de sede provisória instalada no

Teresópolis, região serrana do Estado. Parte sig-

o Pico da Mulher de Pedra, além de outros

Ecológico Altomontano (acima de 2.000 m).

de curto, médio e longo prazo na região. Um dos

nasceu ao redor de um porto fluvial às margens

Município de Nova Iguaçu.

nificativa da APA está inserida nos limites do

gigantescos blocos monolíticos gnáissico-gra-

No Herbário Alberto Castellano, do Serviço de

objetivos a ser alcançados com a criação da UC

do Rio Iguaçu. Em 1699, a localidade já tinha uma

Parque Estadual dos Três Picos, além de fazer

níticos, que, como muralha tectônica, conferem

Ecologia Aplicada (Seapli) do Inea, há poucas

é propiciar a ação preventiva de ordenamento

capela; e em 1750 foi elevada à categoria de fre-

parte do Mosaico Central Fluminense.

peculiaridade geológica ímpar à morfologia de

exsicatas de material da região, mas, entre elas,

Área de Proteção Ambiental da Bacia dos Frades

2

territorial, contribuindo para a preservação do

guesia. 0 Porto de Piedade de Iguaçu prosperou

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com 7.500 ha (75 km ), esta APA protege as

detalhe da paisagem regional. Esses recortes

uma de Ophioglossum sp. e outra de Berberis

entorno do Rio Iguaçu, área que apesar da rele-

em razão da intensa movimentação dos tropeiros

DA BACIA DOS FRADES (APA)

nascentes e o curso superior do Rio dos Frades

verticalizados do arcabouço cristalino alcançam

laurina. A primeira é uma de Pteridophyta dimi-

vância ambiental vem sofrendo modificações de

pelo Caminho Novo para Minas Gerais; e, até o

e do seu afluente, o Córrego Caixa de Fósforos.

altitudes não muito frequentes na Serra do

nuta e a segunda de uma Berberidaceae. Ambas

uso de forma acelerada, processo que deverá

início do século XIX, Piedade do Iguaçu era o prin-

Criada em 1990 por iniciativa da Assembleia

A área apresenta relevo acidentado e vegetação

Mar, chegando a 2.039 m de altitude.

são espécies pouco estudadas e representadas

ser agravado com a efetiva implantação de rodo-

cipal povoado da região, mas dependente admi-

Legislativa e sancionada pelo Executivo por meio

descaracterizada em decorrência do uso das

A APA dos Frades tem como formação vegeta-

nos herbários fluminenses.

via que atravessa a região metropolitana do Rio

nistrativa e politicamente da cidade do Rio de

da Lei n° 1.775, de 27 de novembro de 1990, a

terras para pasto e da ocorrência de incêndios.

cional a Mata Atlântica. Nenhum estudo foi ainda

A gestão desta APA é conduzida de forma integra-

de Janeiro, conhecida como Arco Metropolitano.

Janeiro. O patrimônio histórico hoje é constituído

APA dos Frades está situada no Município de

0 Rio dos Frades e o Córrego Caixa de Fósforos

realizado sobre os aspectos bióticos da área,

da pelo chefe do Parque Estadual dos Três Picos.
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observa-se a presença de diversas espécies

extensas, ocorrem répteis (jacarés, serpentes e

Modesto Leal e da Serra de Madureira, propuse-

Aechmea spp., assim como exemplares das

ÁREA DE PROTEÇÃO

DA BACIA DO RIO MACACU (APA)

marinhas, como carapebas e robalos, que aca-

lagartos) e mamíferos (especialmente carnívo-

ram um projeto de Lei à Assembleia Legislativa

famílias Bombacaceae, Fabaceae, Moraceae,

AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (APA)

bam atraindo pescadores para o local. O trecho

ros, como o guaxinim, cachorro-do-mato e

do Rio de Janeiro com vista à criação da Área de

Cecropiaceae (embaúba). Também se observa

Criada pela Lei Estadual n° 4.018, de 5 de

médio do Rio Macacu reúne um arranjo mais

pequenos felinos). No caso da avifauna, são

Proteção Ambiental de Gericinó-Mendanha, o

massaranduba, jacarandá, jatobá, guapuruvu,

A Área de Proteção Ambiental de Macaé de

dezembro de 2002, a Área de Proteção

diversificado, no qual se evidenciam inclusive

registradas 172 espécies, pertencentes a 45

que resultou na autorização para tal por ato

aroeira, quaresmeira, além da figueira-da-ter-

Cima integra o Mosaico da Mata Atlântica

Ambiental da Bacia do Rio Macacu (APABM)

espécies marinhas, como o C. parallelus (robalo)

famílias, envolvendo um complexo grupo de

legislativo ao Poder Executivo. Em 1989, o

ra, – ameaçada de extinção –, dentre outras.

Central Fluminense e o corredor da Serra do

possui 19.500 ha, abrangendo porções do

e o M. curema (parati). Ressalta-se a ocorrência

aves residentes, visitantes e espécies que nidi-

Município do Rio de Janeiro também autorizou

A floresta abriga uma fauna com rica diversida-

Mar, abrangendo o Município de Nova Friburgo

Município de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e

da espécie exótica bagre-africano, que vem cau-

ficam na região. Não há informações sobre o

a criação da APA da Serra do Mendanha e, em

de, especialmente nas cotas acima de 200 m e

e Casimiro de Abreu. 0 território tem 35.037 ha,

Guapimirim. Integrante do Mosaico da Mata

sando importantes danos à ictiofauna.

endemismo local de tais espécies, mas várias

1993, por meio de Lei Municipal n° 1958/93,

no vale dos rios. Dentre os mamíferos, estão

sendo que, desse total, 35.036 ha estão no

Atlântica Central Fluminense, tem parte do ter-

A fitofisionomia do bioma é formada por

são citadas como endêmicas do Brasil.

criou o Parque Ecológico do Mendanha. A APA

em destaque jaguarondi, cachorro-do-mato,

Município de Nova Friburgo, no distrito de

ritório sobreposto pelo Parque Estadual dos

Floresta Ombrófila Densa, Manguezal, Campos

A APA possui Conselho Consultivo instituído

Estadual Gericinó-Mendanha, no entanto, foi

quati, paca, tatu e mico. Na avifauna, ressalta-

Lumiar, São Pedro da Serra e parte de Mury.

Três Picos, UC de proteção integral.

de Altitude e Brejos Interioranos. De forma

pela Portaria Inea n° 09, de 24 de junho de

efetivamente criada pelo Decreto Estadual

se a presença de inhambu, sanhaço, araponga,

O restante da área situa-se na localidade de

O objetivo principal de criação desta UC consis-

geral, a cobertura vegetal do Manguezal possui,

2010. A sede administrativa está localizada na

n° 38.183, de 5 de setembro de 2005.

tucano-do-bico-preto, além de espécies cada

Cascata e São Romão, em Casimiro de Abreu.

te em proteger as faixas marginais do Rio

em maioria, porções primárias ou secundárias

Rodovia RJ-116, km 38, Reta dos Ipês, em

Há cerca de 80 milhões de anos, o conjunto da

vez mais ameaçadas, como jacupemba.

Com o objetivo de conservar a Floresta

Macacu, Guapiaçu e afluentes, sendo o Macacu

em estágio de regeneração das sete espécies

Cachoeiras de Macacu.

Serra do Mendanha, Madureira, Gericinó e

0 Conselho Consultivo foi instituído no ano

Ombrófila Densa e as inúmeras espécies da

o maior contribuinte da Baía de Guanabara. A

de manguezal encontradas no Brasil, sendo

Marapicu foi um dos poucos focos de fenôme-

seguinte à criação, com a publicação do

fauna e da flora nativas assim como os recursos

região abrangida pela APA apresenta elevado

três amplamente registradas na área, como

nos de vulcanismo no Estado, resultando em

Decreto Estadual n° 39.033, de 21 e março

hídricos, a APA foi criada em 14 de setembro de

potencial hídrico e destaca-se por estar ligada

Rhizophora mangle (mangue-vermelho),

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

uma formação geológica ímpar, com a presen-

de 2006. E, em 2010, pela Portaria Inea n° 05,

2001 pelo Decreto Estadual n° 29.213. Está total-

ao abastecimento d’água das três principais

Avicennia schaueriana (mangue-preto) e

DE GERICINÓ-MENDANHA (APA)

ça de raras rochas alcalinas, também chama-

de 22 de março, foi definida nova composição

mente inserida no bioma Mata Atlântica, conten-

cidades da região leste da Baía de Guanabara,

Laguncularia racemosa (mangue-branco). Além

das de rochas atlânticas.

do Conselho.

do expressivas áreas florestadas, com flora

composta por Niterói, São Gonçalo e Itaboraí,

das espécies vegetais típicas de manguezal,

A APA Gericinó-Mendanha abrange parte do

A preservação de remanescentes bastante

que possuem, em conjunto, população aproxi-

observam-se com frequência nessas áreas

Município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e

expressivos de Mata Atlântica, por conter signi-

mada de 2 milhões de habitantes.

espécies invasoras como o Hibiscus pernambu-

Nilópolis e integra o Mosaico Carioca. Com

ficativos exemplares da fauna e flora fluminen-

A APA tem posição de destaque quanto à biodi-

censis (algodão-do-brejo), Acrostichum aureum

aproximadamente 8.000 ha, é formada pelas

se, é de suma importância também para a pre-

versidade de fauna e flora. Abrange trechos de

(samambaia-do-brejo) e Typha sp. A fauna dos

áreas acima da cota altimétrica de 100 m da

servação dos mananciais que contribuem para

planícies ou baixadas e partes montanhosas, com

canais de maré apresenta como principais gru-

Serra de Madureira, Mendanha, Gericinó e

o abastecimento do bairro de Campo Grande e

nascentes e remanescentes florestais significati-

pos de peixes: Mugil spp. (tainha), Diapterus sp.,

Marapicu. Além dos remanescentes da Mata

áreas adjacentes. Lá se encontra a nascente do

vos, inseridos no território comum com o Parque

Eugerres sp. (carapeba); crustáceos:

Atlântica, das espécies de fauna e flora amea-

Rio Guandu do Sena, Guandu do Sapê e da

Estadual dos Três Picos. No entanto, a APA é pre-

Callinectes spp. (siri), Macrobranchium sp.,

çadas de extinção, de mananciais importantes e

Prata do Mendanha, contribuintes da Bacia da

dominantemente ocupada por pastagens e lavou-

Penaeus spp. (camarões de água doce e salga-

da existência de rochas alcalinas, a região pos-

Baía de Sepetiba e do Rio Mesquita, contribuin-

ras olerícolas, sendo também marcada pela

da), Uca spp. (caranguejo), Venus spp.,

sui valores históricos e culturais dignos de pre-

tes da Bacia da Baía de Guanabara.

exploração mineral, com extração de areia.

Anomalocardia brasiliana, Crassostrea spp.,

servação. Estudos desenvolvidos pela prefeitura

A cobertura vegetal da APA é formada por cerca

A Bacia do Rio Macacu se destaca por reunir

Arca sp., Tagelus plebeius, Iphigenia brasiliana

de Nova Iguaçu na área identificaram sítios his-

de 60% de Floresta Tropical Atlântica em ótimo

quantidade expressiva de peixes nativos, poden-

(molusco bivalvo); e plânctons de origem emi-

tóricos representados por antigas obras hidráu-

estado de conservação. Na área restante predo-

do, sem nenhuma dúvida, ser apontada como

nentemente marinha, contando ainda com a

licas, ruínas de fazendas, cemitérios de escra-

mina mata secundária com diferentes graus de

principal bolsão de biodiversidade da Bacia da

presença de diversas aves, principalmente

vos e vestígios de quilombos.

regeneração. A composição florística é majori-

Baía de Guanabara. A região do alto curso desta

garça, gaivota, gavião e socó, que buscam ali-

Na primeira metade do século XX, a preservação

tariamente de espécies nativas da Mata

bacia hidrográfica apresenta 32 espécies de pei-

mento nos bancos expostos de maré baixa. A

da área já preocupava o poder público, levando-o

Atlântica de Encosta ou Montana, onde se

xes, sendo a maior parte pertencente à ordem

base dos bosques, sob a copa das árvores e

a transformá-la pelo Decreto-Lei Federal

encontra o gravatá, bromeliácea do gênero

siluriforme. Nesta parte da bacia são encontra-

raízes, onde o substrato é mais duro, condicio-

n° 3.889, de 5 de Dezembro de 1941, em Floresta

das espécies como A. leptos, B ornaticeps, C.

na a distribuição dos seguintes grupos: crustá-

Protetora da União, visando à proteção dos

barabtus, K. heylandi, A. multispinnis e N.

ceos decápodas, Giniopsis cruentata, Ucides

mananciais lá existentes. Em 1988, ambientalis-

microps. No curso inferior do Rio Macacu, que,

cordatus, Cardisoma spp.; moluscos gastrópo-

tas, pesquisadores e moradores de comunidades

na verdade, flui em canal distinto do traçado ori-

dos, Netrtina spp., Bulla spp.; e bivalvos,

do entorno do Maciço Gericinó-Mendanha, orga-

ginal, ou seja, no baixo curso do Rio Caceribu,

Mytella spp. Em áreas mais bem preservadas e

nizados em um movimento em defesa da Gleba

Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima
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especialmente rica, apresentando grande rele-

micas e raras. No tocante a atributos estéticos

das de extinção, mananciais e presença de

vância na preservação da biodiversidade.

e culturais, a área da UC apresenta grande

monumentos e sítios históricos e arqueológicos,

Dentro dos limites da APA pode-se encontrar

beleza cênica com paisagens panorâmicas e

registros da ocupação e evolução da região.

ocupação humana distribuída em pequenas

rios caudalosos de águas límpidas.

Além de sítios arqueológicos, a APA conta com

localidades como, por exemplo, Lumiar e São

A APA possui conselho gestor instituído em 2005,

vários exemplares da cultura fluminense que

Pedro da Serra, e também áreas agrícolas

com a publicação do Decreto Estadual n° 38.236

datam dos áureos tempos do café, como ruínas

como Rio Bonito, Toca da Onça e Macaé de

e atual composição instituída pela Portaria Inea

de antigos armazéns, trapiches e, até mesmo,

Cima. A população caracteriza-se por manter

n° 25, de 28 de maio de 2012. A sede administra-

um teatro, testemunho da opulência da família

os hábitos da agricultura tradicional campone-

tiva própria situa-se na Rua Moacir K. Brust,

Breves, que possuía ricas fazendas de café em

sa de base familiar, desenvolvida localmente

n° 11, em Lumiar, Nova Friburgo.

São João Marcos – a cidade submersa pela

desde a colonização, em meados de 1850, por

represa de Lajes. A Rodovia RJ-169, agora

imigrantes suíços e alemães.

denominada Estrada Parque Cunhambebe, que

O interesse pela conservação ambiental na

ÁREA DE PROTEÇÃO

liga Mangaratiba a Rio Claro, mantém trechos

região de Macaé de Cima iniciou-se na década

AMBIENTAL DE MANGARATIBA (APA)

do primitivo traçado da chamada histórica

de 1970, com a chegada de novos proprietários
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Estrada Imperial.

às antigas glebas, doadas aos imigrantes pionei-

A Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba,

Na região limítrofe do Município de Itaguaí e

ros pela Coroa Portuguesa no século XIX, que se

com extensão de aproximadamente 25.000 ha

Mangaratiba termina a grande planície litorâ-

2

instalaram inicialmente em Cabeceiras, na nas-

(250 km ), possui parte continental e outra insu-

nea que desce do norte fluminense. Já em

cente do Rio Macaé, Flores, Santo Antônio, e

lar. Compreende uma parte das terras do

Itacuruçá, a planície desaparece, esbarrando

outros pequenos córregos ali existentes, para

Município de Mangaratiba, da localidade de

na Serra do Mar. Tal conformação faz com que

ocupação com sítios de lazer. A ocupação atraiu

Itacuruçá até Conceição de Jacareí, e da Ilha

os pequenos rios desçam abruptamente em

hotéis e pousadas, além de outras estruturas

Guaíba, Guaibinha, Itacuruçá, Furtada e

calhas verticalizadas pela escarpa frontal da

necessárias ao turismo, que se transformou em

Jaguanum. Nas ilhas, a APA abrange as terras

Serra do Mar, formando cachoeiras exuberan-

alternativa econômica para a região conhecida e

localizadas a partir dos 100 m acima do nível do

tes, como Itinguçu e Itimirim, que, em tupi, sig-

admirada pelos atributos naturais.

mar. Encontram-se também incluídos na UC os

nificam “água branca grande” e “água branca

No entanto, a intensificação do turismo sem

manguezais situados tanto nas ilhas como no

pequena” respectivamente.

controle e o crescente parcelamento das pro-

continente. Atualmente cerca de 65% da área

Os inúmeros mananciais, também situados na

priedades motivou a nova comunidade a criar,

está sobreposta pelo Parque Estadual

escarpa frontal da Serra do Mar, são responsá-

em 1981, uma associação ambientalista local: a

Cunhambebe.

veis pelo abastecimento de várias localidades.

Sociedade Macaé de Cima. Por meio desta ins-

A APA foi criada pelo Decreto Estadual n° 9.802,

Eles se encontram resguardados pela cobertura

tituição, foram atraídos pesquisadores do

de 12 de março de 1987, com base em estudos

da Mata Atlântica, que se apresenta sob dois

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, trazendo

elaborados por um grupo de trabalho formado

subtipos: Floresta Ombrófila Densa

para a área o Projeto Mata Atlântica. Ao consta-

por técnicos da antiga Fundação Estadual de

tar o excelente estado de conservação das

infraestrutura de equipamentos, veículos e

cunvizinha. A faixa marginal de proteção do sis-

Submontana (até 500 m) e Floresta Ombrófila

sede própria, situada à Estrada da Cachoeira,

tema lagunar de Maricá foi demarcada pela anti-

Engenharia do Meio Ambiente (Feema), da

Densa Montana (acima de 500 m). As matas

s/n°, Vale do Sahy, Mangaratiba. 0 conselho foi

ga Fundação Superintendência Estadual de Rios

matas e a diversidade, elaborou-se a proposta

Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema) e

abrigam espécies como Ficus glabra, Dorstenia

instituído pela Portaria Inea n° 41, de 17 de

e Lagoas (Serla), por meio da Portaria n° 02, de

ao Município de Nova Friburgo para criação da

da Companhia de Turismo do Estado do Rio de

tentaculata, Dorstenia arifotia (considerada

março de 2014.

6 de fevereiro de 1984, que reforça a proteção da

Reserva Ecológica de Macaé de Cima, que foi,

Janeiro (Flumitur, atual Turisrio), coordenado

espécie com deficiência de dados pelo

em se tratando de aves da região, pode-se citar

APA, proibindo atividades que possam acarretar

então, oficializada pelo Decreto Municipal

pela Fundação para o Desenvolvimento da

Ministério do Meio Ambiente, Instrução

macuco (Tinamus solitários) e inhambu-guaçu

danos àqueles ambientes.

n° 156, de 3 de janeiro de 1990, ou seja, antes

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Normativa n° 06/2008), Euterpe edulis (amea-

(Crypturellus obsoletus), que não são considera-

ÁREA DE PROTEÇÃO

A APA está situada no Município de Maricá,

da criação da APA estadual, em 2001.

(Fundrem), órgão de planejamento da região

çada de extinção segundo a mesma IN),

das ameaçadas, estando nas categorias “quase

AMBIENTAL DE MARICÁ (APA)

estendendo-se da localidade de Zacarias até o

Quanto aos aspectos abióticos e bióticos, a área

metropolitana, extinto em 1989. A UC tem por

Coussapoa ssp. (diferentes níveis de ameaça,

ameaçada” e “menos preocupante”, respectiva-

possui muitos remanescentes florestais de

objetivo a proteção do patrimônio natural da

dependendo da espécie).

mente, segundo a lista vermelha da International

A APA de Maricá foi criada pelo Decreto Estadual

Itaipuaçu. A área tem cerca de 970 ha, sendo

grande importância devido ao estado de con-

região, representada pela Floresta Pluvial

A fauna também apresenta espécies ameaçadas

Union for Conservation of Nature (IUCN).

n° 7.230, de 23 de abril de 1984, visando preser-

delimitada pelo mar, pela Lagoa de Maricá e

servação e diversidade biológica, com grande

Tropical Litorânea e manguezais, inúmeras

de extinção que estão se tornando raras no

A APA tem gestão integrada com o Parque

var o patrimônio paisagístico e ambiental de

pelo Canal de São Bento, além da Ilha Cardosa

quantidade de espécies da fauna e flora endê-

espécies da fauna e da flora, algumas ameaça-

Estado, como jaguatirica e preguiça-de-coleira. Já

Estadual Cunhambebe, com o qual compartilha

todo o sistema lagunar de Maricá e da área cir-

(ou dos Amores) e da Ponta do Fundão. A região

Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba
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O brejo intercordões possui considerável fitodiversidade de espécies adaptadas ao meio aquático. Presentes, entre outras, taboa, piripiri,
jupicaí, junco-bravo, forno-de-jaçanã e uma
pequena planta carnívora (Utricularia sp.). O
brejo é habitat do peixe-das-nuvens
(Leptolebias citrinipinnis), ameaçado de extinção, cujos ovos ficam em dormência na lama
durante o período de estiagem, eclodindo quando o nível da água volta a subir. Na lista das
espécies ameaçadas está também o lagartinho
-branco-da-areia (Liolaemus lutzae), que vive
na faixa de vegetação baixa, próxima da praia.
O zoneamento da unidade é definido no Plano
de Manejo publicado por meio do Decreto
Estadual n° 41.048, de 4 de dezembro de 2007.
O primeiro Conselho Consultivo foi constituído
pela Portaria Inea n° 48, de 1 de julho de 2009.
A APA possui sede administrativa juntamente
com o Parque Estadual da Serra da Tiririca,
situada no Recanto de Itaipuaçu, Maricá. Utiliza
Área de Proteção Ambiental de Maricá

restinga, por exemplo, é estabelecida sobre

equipamentos e infraestrutura de forma com-

dois cordões de dunas, entre os quais existe um

partilhada com o parque. Atualmente, a gestão

brejo alimentado pelo lençol freático e pelas

é feita de forma integrada com a Reserva

chuvas. Na vegetação mais desenvolvida da

Extrativista Marinha de Itaipu e com o Parque

restinga há espécies muito particulares descri-

Estadual da Serra da Tiririca.

tas com base em exemplares coletados na área,
conta um pouco da história do delineamento da

como Anthurium maricaense, Ditassa marica-

costa fluminense. As falésias que formam a

ensis, Eugenia maricaensis, Gonotobus doro-
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Ilha Cardosa e a Ponta do Fundão foram escul-

thianus e outras.

AMBIENTAL DE MASSAMBABA (APA)

pidas pelo mar nos arenitos dos tabuleiros lito-

A Restinga de Maricá possui espécies vegetais

râneos da Formação Barreiras há cerca de

ameaçadas de extinção, como Eugenia copaca

A APA de Massambaba localiza-se a leste da

16.000 anos. As falésias representam uma con-

-banensis, Pavonia atnifotia e Pouteria psamofi-

formação geomorfológica ímpar, com pouquís-

Institution em 1997 (DAVIS et al 1997; ARAÚJO,

cos. Na retaguarda do cordão externo da restin-

cidade do Rio de Janeiro, na Região dos Lagos,

1997). A APA também está elencada entre as

ga, de Saquarema em direção a Arraial do Cabo,

la. Próximo ao Morro do Mololô há uma pequena

com área de aproximadamente 9.134 ha. Abrange

Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização

encontra-se a Lagoa Vermelha, Pernambuca e

simas ocorrências na paisagem fluminense.

mancha de mata paludosa, representante da

longa faixa de restinga entre o Oceano Atlântico e

Sustentável e Repartição de Benefícios da

Pitanguinha; o brejo do Pau Fincado e do

Na localidade de Zacarias reside uma comuni-

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, na

a Laguna de Araruama, englobando trechos do

Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias

Espinho e a Lagoa Salgada, assim como peque-

dade de pescadores que lá se estabeleceu há

qual a espécie principal é conhecida popular-

Município de Saquarema, Araruama e Arraial do

para a Biodiversidade, e indicada nas classes de

nas coleções d’água e terras úmidas.

mais de 200 anos, conforme estudos etnográfi-

mente como caixeta, considerada ameaçada de

Cabo. 0 ponto mais estreito da restinga possui

Cultural (Inepac), em reconhecimento à neces-

importância biológica e prioridade de ação como

As dunas de Massambaba são particularmente

cos realizados pela equipe de Antropologia do

extinção. São também observados remanescen-

700 m de largura, enquanto o ponto mais largo,

sidade de salvaguardar o valioso patrimônio

“extremamente alta” (MMA/Portaria n° 9, de 23

elevadas, ultrapassando com frequência 20 m.

Museu Nacional da UFRJ. A comunidade é ori-

tes de Mata Atlântica de Floresta Ombrófila

incluindo o esporão, alcança cerca de 6.000 m.

científico, cultural e paisagístico.

de janeiro de 2007).

Desenvolveram-se há cerca de 2.000 anos, quan-

ginária de apenas duas famílias, o que foi com-

Densa Submontana, localizados na ponta do

Foi criada em 15 de dezembro de 1986 pelo

Está contida integralmente dentro dos limites do

A extensa Restinga de Massambaba ainda con-

do o clima era muito seco e o nível do mar esta-

provado por pesquisa realizada com base no

Fundão, na ilha Cardosa e no Morro do Mololô.

Decreto Estadual n° 9529-C, motivada por estu-

Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, um

serva remanescentes de ecossistemas de restin-

va ligeiramente rebaixado. 0 período úmido que

sobrenome dos habitantes atuais.

Apresenta-se composta por várias árvores de

dos e pesquisas desenvolvidas pela antiga

dos catorze Centros de Diversidade Vegetal (CDV)

ga, manguezal, lagoa e brejo, pouco alterados

se seguiu possibilitou, ainda que de modo inci-

Abrange uma série de ambientes distintos, com

altura mediana, entre as quais fruta-de-pombo,

Feema, atual Inea, e contou com a participação

do Brasil que foram indicados pela comunidade

pelo homem, além de importantes sambaquis,

piente, a pedogênese e a consequente coloniza-

fitofisionomias características. A vegetação de

tento, canela, ipê, abaneiro e figueira.

do Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e

científica e contemplados pelo lUCN/Smithsonian

que revelam a passagem de grupos pré-históri-

ção das dunas pela vegetação. Esse ambiente é

Área de Proteção Ambiental de Massambaba
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responsável pela proteção de inúmeras espécies

dos cerrados, encontrada no litoral fluminense

ÁREA DE PROTEÇÃO

Cabo, preservando assim toda a orla oceânica

de aves migratórias, além de abrigar diversas

somente na Restinga de Massambaba.

AMBIENTAL DO PAU-BRASIL (APA)

desde a Praia de Cabo Frio ou do Forte até a

espécies vegetais endêmicas e sítios arqueológi-

A herpetofauna é representada por lagartos

cos. Sua importância também é atribuída a tes-

como taraguira, muito comum, lagarto-verde,

A APA do Pau-Brasil está localizada na Região

é realizada de forma integrada com a APA da

temunhos geológicos de mudanças climáticas e

grande teiú e mais dois outros pequenos lagar-

dos Lagos, entre a Praia dos Tucuns, no

Serra de Sapiatiba e com o Parque Estadual da

variações no nível do mar, que se iniciaram há

tos sem nome vulgar – Cnemidophorus occeli-

Município de Armação dos Búzios, e o Canal do

Costa do Sol. 0 Conselho Consultivo foi instituído

14.000 anos e continuam em evolução. Ao longo

fer e Mabouya agilis, que costumam manter-se

Itajuru, em Cabo Frio, compreendendo a Ilha

pela Portaria Inea n° 01, de 30 de novembro de

da extensa Praia de Massambaba, são comuns a

dentro das moitas, nas proximidades ou no

Comprida, Redonda, Papagaio, Dois Irmãos,

2009. A administração funciona na sede da

salsa-da-praia e a gramínea capim-da-areia. Ali

interior dos gravatás. Embora não muito conhe-

Capões e Emerências.

Superintendência Regional Lagos de São João

ocorrem pequenas populações da espécie man-

cido pela população, merece destaque o lagar-

Foi criada pelo Decreto Estadual n° 31.346, de

do Inea, em Cabo Frio.

gue-da-praia, que está se tornando rara no

tinho-branco-da-praia (Liolaemos lutzae), ame-

6 de junho de 2002, tendo, no mesmo ano, sido

Estado. Nos trechos do cordão arenoso, encon-

açado de extinção, já totalmente desaparecido

aprovado o Plano de Manejo pelo Decreto

tra-se uma vegetação arbustiva densa e baixa,

de outros trechos do litoral.

Estadual n° 32.517, de 23 de dezembro 2002, e

ÁREA DE PROTEÇÃO

podendo-se observar uma das espécies caracte-

Outros animais menos conhecidos, porém típi-

instituído o Conselho Gestor pelo Decreto

AMBIENTAL DO RIO GUANDU (APA)

rísticas dessa faixa, que não penetra na área de

cos desse ecossistema e que, inclusive, estão

Estadual n° 32.578, de 30 de dezembro de 2002.

dunas – Jacquinia brasiliensis. Trata-se de um

ameaçados, são as pererecas Aparasphenodon

Abriga diversos remanescentes de ecossiste-

A APA do Rio Guandu está localizada na bacia

arbusto ornamental cuja ocorrência chega até o

brunoi, Hylla perpusilla, H. agillis e a lavadeira,

mas, incluindo mangue, restinga, ilhas e Mata

deste rio, situada a oeste da Bacia da Baía de

Estado do Piauí e cujo limite meridional está

que vive dentro da bainha dos gravatás.

Atlântica Semidecidual, apresentando também

Guanabara, contribuinte da Baía de Sepetiba.

justamente na Restinga de Massambaba.

A mastofauna da APA encontra-se, em parte,

aspectos geológicos importantes, como um

Foi criada pelo Decreto Estadual n° 40.670, de

Nas áreas de restinga ou de dunas, ocorre

reduzida, destacando-se a ocorrência de gam-

impressionante campo de dunas. Além de asse-

22 de março de 2007, com o objetivo de conser-

grande variação na fisionomia vegetal, obser-

bá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), ouriço-

gurar a preservação desses remanescentes da

var os remanescentes florestais situados no

vando-se desde esparsa cobertura por plantas

cacheiro (Sphiggurus insidiosus), tatu-de-rabo-

porção fluminense, a criação da área protegida

entorno, proteger as águas, nascente e margens

herbáceas até mata de restinga, onde árvores

mole-grande (Cabassous tatouay), cachorro-

visa recuperar as áreas degradadas ali existen-

e monitorar e recuperar a Bacia do Rio Guandu

de grande porte, como Coulpia schottii, atestam

do-mato (Cerdocyon thous), preá (Cavia aperea)

tes; preservar espécies raras, endêmicas, ame-

visando manter a qualidade da água potável dos

a exuberância das verdadeiras matas de restin-

e tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla).

açadas de extinção ou insuficientemente conhe-

aproximadamente 8 milhões de usuários.

ga de outras épocas.

Entre as aves mais visíveis e conhecidas estão

cidas da flora e fauna nativas; integrar o corre-

A APA estende-se por aproximadamente 74.272

No sub-bosque, há muitas espécies raras ou

frango-d’água-preto, socó, saracura, garça

dor ecológico central da Mata Atlântica no

ha, abrangendo o Município de Nova Iguaçu,

ameaçadas de extinção, além de outras pouco

-branca e piaçoca. Há registros do colhereiro

Estado do Rio de Janeiro; e estimular atividades

Queimados, Japeri, Miguel Pereira, Vassouras,

estudadas como a duguétia, da família das

no Brejo do Espinho, espécie ameaçada de

de recreação, educação ambiental e pesquisa

Piraí, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin e

Anonáceas. Existe grande riqueza de espécies de

extinção. Em número bastante reduzido, está

científica. Apresenta como principal fitofisiono-

Seropédica. É formada pelo Rio Guandu, Guarda e

orquídeas, embora não apareçam em abundân-

presente o sabiá-da-praia, única ave considera-

mia a Floresta Estacionai Semidecidual. São

Guandu-Mirim. O Guandu é alimentado pelo

cia por causa da exploração para fins ornamen-

da típica de restinga. Das aves migratórias vin-

cerca de 1.500 a 2.000 espécies de plantas,

Ribeirão das Lajes. Em Barra do Piraí, dois terços

tais. Dentre as espécies mais raras, destaca-se

das do Hemisfério Norte, destacam-se, princi-

sendo 26 delas endêmicas, incluindo um valioso

da vazão do Rio Paraíba, que corresponde a cerca

a Pavonia alvifolia, componente da lista oficial do

palmente, membros da família dos Caradriídeos

remanescente de pau-brasil. Entre as espécies

de 160 m3 de água, são captados e bombeados

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

e Escolopacídeos.

da fauna, pode-se destacar o mico-leão-doura-

na elevatória de Santa Cecília para as usinas do

Recurso Renováveis (Ibama) de espécies amea-

0 Plano de Manejo da APA foi aprovado pelo

do como o habitante mais conhecido.

Sistema Light. Esse volume então é conduzido ao

çadas de extinção. Ainda outras encontram limi-

Decreto Estadual n° 41.820, de 16 de abril de

Além de importantes patrimônios paisagísticos

te geográfico meridional nesta restinga, como

2009. A sede administrativa está localizada na

Mandevilla moricandiana e Aechmea lingulata.

Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. Sua gestão

disponível propiciaram as condições ideais para

reservatório de Santana, formando o Rio Guandu,

inseridos nos limites, tais como a Praia José

a formação do campo de Dunas do Peró.

onde se localiza a captação e a estação de trata-

Rodovia RJ -102, no km 9,5, em Praia Seca,

Gonçalves, Caravelas, Conchas, Brava e

Localizada em Cabo Frio, a linda paisagem

mento de água da Companhia Estadual de Águas

No terreno úmido mais próximo à água é

Araruama. Teve o Conselho instituído pela

Tucuns, a APA estende a proteção a uma por-

sofreu ao longo do tempo constantes pressões

e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

comum encontrar samambaia-do-brejo,

Portaria Inea n° 02 de 30 de novembro de 2009.

ção marinha, englobando regiões insulares

em função da destruição da cobertura vegetal,

A região pertence ao Bioma Mata Atlântica,

enquanto as áreas mais afastadas são domina-

Dispõe de um centro de informações, trilha

como Ilha Emerências, Comprida, Dois Irmãos,

trânsito de veículos e de pessoas, além de lotea-

caracterizado por temperaturas elevadas e alto

das por gramíneas, ciperáceas e até pequenas

ecológica, espaço para palestras, cursos e

Papagaios e Redonda.

mentos, construções e estradas, levando então o

índice de chuvas, cuja vegetação, representada

orquídeas. Existem também orquídeas de maior

exposições voltadas para sensibilização das

O baixo volume de chuvas, o regime constante

governo estadual a tombar de forma definitiva

especialmente por florestas e brejos, foi sendo

porte, como Bletia catenulata, comum da região

comunidades locais e dos turistas.

dos ventos e a quantidade de sedimento arenoso

em 1988 as Dunas de Cabo Frio e Arraial do

alterada ao longo dos séculos, de forma que

Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil
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dendo o restante a pastagens abandonadas que

tributárias do Rio Una. Os pequenos rios Ubá,

Estadual n° 41.730, com Conselho Consultivo

Mambucaba, na divisa com o Município de Paraty.

estão sendo reflorestadas. Quanto à fauna,

Cândido, Piripiri e outros ainda menores descem

constituído no ano seguinte pela Portaria Inea

A região é conhecida como Costa Verde não só

pode-se perceber que as aves são predominan-

pelas vertentes do sul e atravessam uma planície

n° 04, de 22 de março de 2010. Atualmente a

pela cor predominante das águas, como pela

tes, enquanto a flora é típica de florestas pio-

ondulada por colinas baixas, entremeadas por

gestão é integrada com a APA do Pau-Brasil e

presença da floresta latifoliada de encosta – a

neiras e secundárias iniciais, com espécies

fracas depressões do terreno. Na região, a água

com o Parque Estadual da Costa do Sol.

Mata Atlântica recobre os maciços montanho-

como angico-vermelho, angico-branco, candiú-

se acumula, formando vários brejos, sendo o

Portanto, a infraestrutura de equipamentos,

sos da Serra do Mar e as inúmeras ilhas locali-

ba e gonçalo-alves, entre outras típicas desse

mais importante o Pântano da Capivara, trecho

veículos e sede é compartilhada entre as unida-

zadas na Baía da Ilha Grande.

tipo de sucessão vegetal.

plano com cobertura vegetal bastante descarac-

des. A administração funciona na sede da

Considerada a terceira cidade mais antiga do

A APA de Sepetiba II possui gestão integrada

terizada, dado o uso da atividade pecuária.

Superintendência Regional Lagos de São João

país, Angra dos Reis foi um dos principais

com a APA do Rio Guandu.

As áreas mais baixas, principalmente aquelas

do Inea, em Cabo Frio.

escoadouros das riquezas de Minas Gerais e,

situadas ao longo da Rodovia RJ-106, apesar de

posteriormente, do café do Vale do Paraíba.

estar passando por acelerado processo de ocu-

Vestígios arquitetônicos desse passado ainda

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

pação urbana, ainda apresentam significativos

ÁREA DE PROTEÇÃO

existem na sede do Município, em Bracuí,

DA SERRA DE SAPIATIBA (APA)

remanescentes da cobertura vegetal original,

AMBIENTAL DE TAMOIOS (APA)

Mambucaba, Ilha da Gipoia e Ilha Grande.
A criação da Área de Proteção Ambiental de

como é o caso das pontas que avançam pela
A Área de Proteção Ambiental da Serra de

Lagoa de Araruama.

A Área de Proteção Ambiental de Tamoios ocupa

Tamoios teve como objetivo assegurar a proteção

Sapiatiba foi criada pelo Decreto Estadual

Os brejos de Sapiatiba, embora muito usados

todo o litoral do Município de Angra dos Reis,

do ambiente natural, das paisagens de grande

n° 15.136, de 20 de julho de 1990, visando asse-

para dessedentação do gado, possuem signifi-

abrangendo a Ilha Grande e as demais ilhas loca-

gurar a proteção da Serra de Sapiatiba, por ter

cativa fitodiversidade de espécies aquáticas,

lizadas na Baía da Ilha Grande, Baía de

remanescentes florestais característicos da

semiaquáticas e uliginosas, destacando-se:

Jacuecanga e Baía da Ribeira. A parte continental

planície fluminense e abrigar espécies da flora

Acrostichum sp., Azolla sp., Canna sp.,

da APA se restringe à faixa marinha, com largura

ÁREA DE PROTEÇÃO

e fauna nativas, raras e ameaçadas de extinção;

Eichhornia crassipes, Eleocharis sp., Hydrocleis

de aproximadamente 33 m, que se estende da

AMBIENTAL DE SEPETIBA II (APA)

pela necessidade de disciplinar o uso e ocupa-

sp., Lemna sp., Ludwigia sp., Nymphaea sp.,

localidade de Conceição de Jacareí à foz do Rio

ção da área, de forma a harmonizar o desenvol-

Pistia stratiotes, Polygonum sp., Salvinia sp.,

A Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II

vimento econômico, a ocupação humana e a

Thalia sp. e Thypha domingensis. 0 ambiente

está localizada em Sepetiba, na Zona Oeste da

proteção dos recursos naturais; e pelos reitera-

oferece oportunidades de alimentação, abrigo e

cidade do Rio de Janeiro, possuindo 171,6 ha.

dos apelos da comunidade local para proteger

reprodução para a fauna, especialmente avifau-

hoje ali predominam pastagens e áreas urba-

Criada pelo Decreto Estadual n° 36.812, de 28

os sítios paisagísticos, histórico-culturais e

na aquática, inclusive de espécies migratórias,

nas. Os principais remanescentes de vegetação

de dezembro de 2004, tem como objetivo con-

ecológicos lá identificados.

como a batuíra.

nativa estão no território da Reserva Biológica

tribuir para a proteção da Zona Costeira da

Encontra-se localizada na região das lagunas

No recobrimento florestal da APA de Sapiatiba, a

do Tinguá e da Floresta Nacional Mário Xavier,

Baía de Sepetiba e dos remanescentes flores-

litorâneas, ao norte da Lagoa de Araruama,

Mata Atlântica encontra-se representada por

que se sobrepõem à APA, e em pequenas

tais existentes na região e ainda integrar o cor-

ocupando parte do Município de São Pedro da

inúmeros exemplares característicos da Floresta

matas em topos de colinas. 0 desmatamento e

redor central da Mata Atlântica no Estado.

Aldeia e de Iguaba Grande. Isolada tal como

Ombrófila Densa, como jequitibá, que se mistu-

a fragmentação da Mata Atlântica vêm causan-

Forma um conjunto de remanescentes flores-

uma ilha rochosa, situa-se em meio à imensa

ram com os da Floresta Estacional

do graves consequências para a fauna, facili-

tais com as Áreas de Proteção Ambiental

planície que caracteriza a região. Com aproxi-

Semidecidual, como a sapucainha, e com o

Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu

2

tando a ocorrência de outras perturbações,

Municipais da Brisa, do Morro Silveira, Santa

madamente 6.000 ha (60 km ), inclui a Serra de

Estepe Arbóreo Aberto, como o cacto colunar. A

como caça, incêndios provocados pelo homem

Clara e da Serra do Cantagalo.

Sapiatiba e de Sapiatiba-Mirim, com altitudes

importância dos remanescentes florestais reve-

e poluição ambiental.

Na APA está situado o conjunto habitacional

de 316 m e 260 m de altitude respectivamente,

la-se, ainda, pela presença de espécies ameaça-

A administração da APA do Rio Guandu funcio-

denominado Nova Sepetiba II, implantado para

além de áreas circunvizinhas. As duas eleva-

das de extinção, como Bumetia obtusifolia,

na na sede do Comitê de Bacias do Rio Guandu,

receber moradores que viviam em área de risco

ções principais são cobertas por formações flo-

Caesatpinia echinata, Dorstenia arifolia, além de

situado no campus da Universidade Federal

ambiental e dentro de outras UCs, e que consti-

restais que, embora antropizadas, protegem os

endemismos, principalmente das bromélias

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Município de

tuiu inclusive uma das razões de criação.

mananciais da região.

Aechmea fasciata, Billbergia zebrina, Neoregelia

Seropédica. Teve o Conselho Consultivo instituí-

Do total do território abrangido, cerca de 50%

Os mananciais contribuem para a formação do

sapiatibensis e Tillandsia bulbosa, entre outras.

do pelo Decreto Estadual n° 40670, de 22 de

são compostos por florestas em estágio secun-

Rio Papicu, que, na planície ao norte, já fora dos

A APA possui plano de manejo aprovado e

março de 2007.

dário inicial de sucessão vegetal, correspon-

limites da APA, espraia-se por áreas embrejadas,

publicado em 5 de março de 2009 pelo Decreto

Ilha de Gipoia, Área de Proteção Ambiental de Tamoios
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Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João /

beleza cênica e dos sistemas geo-hidrológicos,

cos comestíveis, como samanguaiá e unha-de-

que abrigam espécies raras e ameaçadas de

velho. Raízes e troncos das árvores dos man-

extinção, bem como comunidades caiçaras inte-

gues são cobertos por uma camada de diminu-

gradas aos ecossistemas. Dentro dos limites da

tas algas vermelho-vináceas, sobre as quais

ÁREA DE PROTEÇÃO DA BACIA DO

APA, se encontram o Parque Estadual da Ilha

deslizam caramujos-do-mangue e litorinas.

RIO SÃO JOÃO/MICO-LEÃO-DOURADO (APA)

Grande, a Reserva de Desenvolvimento

As verdadeiras restingas só ocorrem na parte

Sustentável do Aventureiro e a Reserva Biológica

da Ilha Grande voltada para o oceano. Mas a

A APA da Bacia do Rio São João/Mico-leão-

Criada pelo Decreto Federal s/n°, de 27 de junho

da Praia do Sul, que juntas integram o Mosaico

Mata Atlântica faz-se representar nas ilhas e no

dourado, localizada na região das baixadas lito-

de 2002, sua implantação foi definida pela

Bocaina. A última apresenta sambaquis e ofici-

continente pela Floresta Ombrófila Densa

râneas, no centro-leste do Estado do Rio de

Portaria Ibama n° 87, de 7 de dezembro de 2005,

nas líticas, testemunhos da presença de grupos

Submontana. Nela ocorrem as espécies arbóre-

Janeiro, abrange ecossistemas da Mata

sendo ratificada pela Portaria ICMBio n° 10, de 6

pré-históricos. Outros sítios arqueológicos tam-

as bacurubu ou guapuruvu e cobi.

Atlântica, como matas de baixada, matas de

de março de 2009, que regulamentou a constitui-

bém são encontrados na Ilha Comprida.

As principais espécies endêmicas da região são a

morrote, matas de encosta, mangues, restingas

ção e as atribuições do Conselho Consultivo.

quaresmeira-de-angra, uma ave do interior das

e ambientes lacustrinos. Por integrar o Bioma

A APA se estende por toda a Bacia do Rio São

só pela grande extensão (cerca de 190 km , que

matas, e o sapo-pulga (Psyllophrine didactyla),

da Mata Atlântica, o território da APA está inclu-

João, abrangendo parte da Zona de

equivalem a quase 88% da área total protegida),

de apenas 1 cm de comprimento. São espécies

ído na Reserva da Biosfera, reconhecida em

Amortecimento (ZA) da Reserva Biológica União

mas pelas condições satisfatórias de preserva-

que já se tornam raras, sendo consideradas

1991 por meio do programa intergovernamental

e quase a totalidade da ZA da Reserva Biológica

ção da cobertura vegetal. É um dos mais excep-

ameaçadas de extinção no Estado do Rio de

MaB, de cooperação científica internacional.

de Poço das Antas. Estão excluídas da APA as

cionais patrimônios ecológicos remanescentes

Janeiro, do mesmo modo que o papagaio-chauá.

A proteção ambiental da área, onde ocorre forte

áreas urbanas localizadas em seu interior,

no Estado do Rio de Janeiro.

A APA de Tamoios foi criada pelo Decreto

concentração do mico-leão-dourado, tem por

assim como as REBIOs federais, por ser UCs de

Os principais ambientes estão representados

Estadual n° 9.452, de 5 de dezembro de 1982,

objetivo conservar os mananciais, regular o uso

proteção integral.

2

A Ilha Grande sobressai no contexto da APA não
2
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Mico-Leão-Dourado e ao fundo, o Morro de São João

por pequenas praias continentais e insulares,

abrangendo área bruta de 90.000 ha (900 km ) e

dos recursos hídricos e o parcelamento do solo,

0 território da APA soma 150.373 ha (1.503,73 km2),

separadas entre si por pontas que avançam

área útil de 21.400 ha (214 km2), uma vez que o

garantindo o uso racional dos recursos naturais e

cobrindo parte do Município de Araruama, Cabo

mar adentro e nele mergulham abruptamente.

decreto considerou apenas as terras emersas

protegendo remanescentes de floresta atlântica e

Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu,

Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio

tetradactyía), tatus (Euphractus sexcinctus

Essas projeções da linha da costa, às vezes

(ilhas) e a faixa marinha no continente.

o patrimônio ambiental e cultural da região.

Rio Bonito, Rio das Ostras e Silva Jardim. A

das Ostras, Saquarema e Silva Jardim.

setosus e Cabassous unicinctus) e inúmeros

representadas por um único bloco, são os cos-

Teve Plano de Manejo inicialmente elaborado

maior concentração da superfície da APA está no

Além dessa espécie, já foram registradas outras

marsupiais: Didetphis marsupialis aurita,

tões rochosos. Lugares que abrigam grande

na forma de plano diretor e publicado por meio

Município de Silva Jardim e Casimiro de Abreu,

ameaçadas de extinção: preguiça-de-coleira

Monodetphis americana theresa, Marmosa c.

(Bradypus torquatus), lobo-guará (Crysoscyon

cinerea, Marmosa incana, Philander opossum,

diversidade de espécies marinhas, como mexi-

do Decreto Estadual n° 20.172, de 1 de julho de

2

nos quais 91,2% (85.900 ha, 859 km ) e 70,8%
2

lhões, ostras e outros moluscos; cracas,

1994. Quase vinte anos depois, foi publicada a

(32.700 ha, 327 km ) de seus territórios, respec-

brachyurus), gato- maracajá (Leopardus pardalis

Catturomys phitander.

pequenos caranguejos e outros crustáceos;

revisão dessa norma por meio do Decreto

tivamente, estão protegidos pela APA.

mitis), onça-parda (Puma concolor capriconen-

Os primatas são abundantes na região e, além

ouriços, estrelas-do-mar e outros equinoder-

Estadual n° 44.175, de 26 de abril de 2013, que

A existência da APA da Bacia do Rio São João,

sis), jacaré-de-pa-po-amarelo (Caiman latirostri)

do mico-leão-dourado, ocorrem o bugio

mes; anêmonas, corais, esponjas e uma infini-

finalmente dotou a UC de um plano de manejo,

assim como das REBIOs citadas, é muito

e borboleta-da-praia (Parides ascanius). Na lista

(Alouatta fusca) e o macaco-prego (Cebus apetta

dade de algas verdes, pardas e vermelhas. O

com zoneamento, normas e planejamento. Em

importante para a manutenção da biodiversida-

da avifauna estão presentes seis espécies amea-

nigritus) e, nas partes mais altas da bacia, o

mar é rico em invertebrados, como camarão;

2013, foi instituída nova composição do conse-

de da região, fortemente relacionada à ocorrên-

çadas. A borboleta-da-praia, que vive no máximo

ameaçado sagui-da-serra (Callithrix aurita).

peixes ósseos, como robalo, anchova, garoupa,

lho pela Portaria Inea n° 39, de 27 de dezembro

cia do mico-leão-dourado (Leontopithecus

um mês, é única no mundo, não existindo

Estudos recentes de pesquisadores da

cherne; peixes cartilaginosos, como cação e

de 2013 publicado no D.O. em 17 de janeiro de

rosalia), espécie constante da Lista Brasileira

nenhuma subespécie. Seu habitat se restringe

Universidade Estadual do Norte Fluminense

arraia; além de golfinhos.

2014. A administração funciona na sede da

de Espécies da Fauna Silvestre em Perigo de

principalmente a certos tipos de restinga panta-

(UENF), em conjunto com a Associação Mico-

Em muitas das reentrâncias da costa ocorrem

Superintendência Regional da Baía da Ilha

Extinção na categoria de ameaça “Em Perigo”

nosa, com um ambiente de mata úmida e brejo,

Leão-Dourado, têm observado o comportamento

manguezais, com amplas áreas em Jurumirim

Grande do Inea, em Angra dos Reis.

(MMA, 2003). A distribuição desse primata

entre o litoral de Campos e a Baía de Sepetiba,

de grupos de mico-estrela (Callithrix sp.), espé-

e Ariró, por exemplo. Neles estão presentes as

abrangia outrora a Mata Atlântica de baixada do

sendo que esse tipo de ambiente está presente

cie introduzida em diversas propriedades parti-

três espécies do mangue fluminense: mangue-

território fluminense, desde o sul do Estado até

na APA da Bacia do Rio São João.

culares da região, que chegam a viver em asso-

sapateiro, mangue-siriúba e mangue-branco.

o sul do Espírito Santo, e hoje a espécie está

Ainda na mastofauna, destacam-se capivaras

ciação com o mico-leão-dourado. Segundo o

Da fauna desses manguezais, cita-se, como

restrita a apenas 2% do habitat. Atualmente,

(Hydrochaeris hydrochaeris), porco-do-mato

Plano de Manejo da APA, a Bacia do Rio São

exemplos, o muito comercializado caranguejo

esses primatas sobrevivem em fragmentos de

(Tayassu t. tajacu), cotia (Dasyprocta a. aguti),

João é valorizada pela presença de Mata

-uçá, caranguejo-marinheiro e caranguejo-ara-

florestas distribuídas em sete Municípios da

paca (Agouti p. paca), ouriço (Coendou p.

Atlântica, com a oferta de grande variedade de

região norte-fluminense: Armação dos Búzios,

prehensilis), tamanduá-mirim (Tamandua t.

passeios até as cachoeiras, picos e trilhas,

tu. No substrato lamoso são coletados molus-

Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)
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especialmente na região serrana no Município

ÁREA DE PROTEÇÃO

truções e ruínas que dão o testemunho dessa

único fiorde brasileiro, denominado Saco do

ÁREA DE PROTEÇÃO

com uma bacia de drenagem que cobre mais de

de Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Silva

AMBIENTAL DE CAIRUÇU (APA)

época de apogeu. O declínio econômico da

Mamanguá, cujo braço de mar avança 10 km

AMBIENTAL DE GUAPIMIRIM (APA)

1.240 km2 e se estende muito mais além dos

região iniciou-se no final do século XIX, com a

adentro no continente.

Jardim e Casimiro de Abreu. Ali, existem hotéis-

limites da APA. Em sua foz se formam grandes

fazenda, pousadas e grande potencial para o

A APA de Cairuçu, situada no litoral sul do Estado

abolição da escravatura e a abertura da estrada

Abrange também estreitas planícies aluvionares

A Área de Proteção Ambiental de Guapimirim

bancos de lodo devido à contínua deposição de

turismo rural e o ecoturismo. Em toda a região

do Rio de Janeiro, apresenta paisagens de grande

de ferro Dom Pedro II, que passou a escoar a

e praias de pequena extensão. Nelas, correm

foi a primeira APA criada no país com a finali-

sedimentos. Entre os corpos d’água destacam-

da APA, as RPPNs possuem potencial para visi-

beleza cênica e abriga espécies raras e ameaça-

maior parte da produção agrícola do Vale do Rio

mais de 28 rios, entre os quais se destacam o

dade de preservação de mangues. Abrange a

se ainda o rio Guaraí, Guaxindiba, Guapimirim,

tação, o que já ocorre em algumas delas. 0

das de extinção. Criada por meio do Decreto

Paraíba em direção ao Porto do Rio de Janeiro.

Mateus Nunes, com a belíssima queda-d’água

maior extensão contínua de remanescentes

Soberbo, Roncador e Suruí, que apresentam

turismo relacionado à pesca e aos esportes

Federal n° 89.24-2, de 27 de dezembro de 1983, a

Em decorrência dessa estagnação econômica,

do Corisco, e o Paraty-Mirim, onde se encontra

típicos dos manguezais que existiam na planície

curso meandroso, cujos canais dos leitos aden-

durante quase todo o século XX, a região ficou

a queda-d’água do Curupira. As praias mais

aluvial costeira da Baía de Guanabara. Sua

tram cerca de 1 km pelo fundo da baía. A quali-

náuticos ocorre no Reservatório de Juturnaíba e

2

APA abrange território de 346,9 km , sendo uma
2

ao longo do baixo curso do Rio São João.

parcela continental, que cobre 33.800 ha (338 km )

esquecida e suas riquezas naturais permanece-

exuberantes estão localizadas nas enseadas do

criação data de 25 de setembro de 1984, por

dade da água vem sendo comprometida princi-

Entretanto, são muitas e variadas as atividades

de litoral, e uma parcela insular, que se estende

ram conservadas, assim como seu patrimônio

Sono e da Trindade.

meio do Decreto Federal n° 90.225.

palmente pelos despejos industriais e orgânicos

2

conflitantes no interior da APA, como caça e

por 63 ilhas com área de mais de 890 ha (8,9 km ),

cultural. Com a abertura da Rodovia Rio–Santos

A vegetação característica é de Mata Atlântica e

0 estudo sobre manguezais do recôncavo da

lançados nos corpos d’água.

pesca predatória, além de outras ações que

incluindo desde a Ilha do Algodão, em

(BR-101), na década de 1970, iniciou-se um novo

ecossistemas associados, como manguezais e

Baía de Guanabara, de autoria de Dorothy Sue

O manguezal do recôncavo da baía conta com a

impactam os recursos naturais. Entre elas: des-

Mambucaba, na divisa entre o Município de Angra

ciclo econômico, do turismo. Além das conse-

restingas. Dos manguezais remanescentes,

Dunn de Araújo e Norma Crud Maciel, publica-

seguinte zonação esquemática, observando-se

matamentos, produção de carvão vegetal nativo,

dos Reis e Paraty, até a Ilha da Trindade, em

quências positivas da implantação da rodovia,

destaca-se o Saco de Mamanguá, onde o man-

do pela Feema em 1979, representou um marco

da costa em direção ao interior: Rhizophora

extração de lenha nativa, corte seletivo de espé-

Paraty, junto ao limite com o Estado de São Paulo.

que trouxe a revitalização da economia da

gue-vermelho e o mangue-siriúba chegam a

na produção de conhecimentos sobre mangue-

mangle, com até 12 m de altura, Laguncularia

cies arbóreas, uso indiscriminado de agrotóxicos,

Seu território se sobrepõe totalmente com a

região, ocorreram profundas alterações sociais e

alcançar de 15 m a 18 m de altura, além das

zais em todo o país. A partir de sua divulgação,

racemosa, com até 9 m, e Avicennia schaueria-

atividades agropecuárias degradantes, criação de

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga e

ambientais, sendo algumas delas irreversíveis.

extensas matas de caxetas. As áreas de restin-

foi iniciado um processo de mudança de com-

na, com até 15 m, podendo surgir a gramínea

espécies exóticas e extração irregular de recur-

abrange parte de outras UCs: as ilhas da

A cidade de Paraty constitui-se na maior área

ga mais expressivas estão localizadas nas

portamento da sociedade em relação àquele

capim-praturá à frente da Rhizophora. A vege-

sos minerais. Observa-se ainda a intensificação

Estação Ecológica de Tamoios, que se localiza

urbana da APA, com mais de 24.000 habitantes,

praias do Sono e Trindade, onde podem ser

tipo de ecossistema que fortaleceu o movimen-

tação não é muito densa, e as espécies botâni-

do antropismo na região, onde se destacam a

na costa de Paraty; e a orla costeira do Parque

tendo o núcleo preservado por tombamento fede-

encontrados, entre outros, feijão-da-praia, sal-

to ambientalista na defesa da preservação do

cas apresentam variada distribuição em cada

expansão urbana desordenada e a disposição

Nacional da Serra da Bocaina. Historicamente,

ral. Existem outras aglomerações de menor

sa-da-praia e bredo-da-praia.

manguezal do fundo da Baía de Guanabara.

uma das zonas, em função das próprias condi-

inadequada de resíduos sólidos. Soma-se a isso

tanto a vila de Paraty como a de Mambucaba

porte, como Trindade, localizada na divisa com

A região ainda é descrita como abrigo de nume-

A área atualmente protegida é de aproximada-

ções naturais diferenciadas, aliadas ao impacto

a ocorrência de transportes de combustível por

foram importantes portos de referência para o

Ubatuba/SP, e Corisco. Há ainda algumas poucas

rosas espécies da fauna, sendo observadas

2

mente 14.000 ha (140 km ), sendo 9.457 ha
2

das ações antrópicas. Na orla do manguezal há

trem, dutos de gás e petróleo, tráfego pesado e/

escoamento da produção durante todo o ciclo

comunidades tradicionais de caiçaras que sobre-

grandes populações de mamíferos, como

sobre o território da orla (94,57 km ), abrangen-

ocorrência de ingá-doce, suinã e tabebuia-

ou de cargas perigosas na Rodovia BR-101.

do ouro e do café e resguardam, até hoje, cons-

viveram ao desenvolvimento da região, além do

gambá, onça, mico e tamanduá, e uma diversi-

do parte do Município de Magé, Guapimirim,

do-brejo, caxeta ou pau-de-tamanco. Além dos

Quilombo do Campinho e duas aldeias indígenas

dade de aves, répteis, anfíbios, aracnídeos, pei-

Itaboraí e São Gonçalo. Nesse território são

manguezais, a APA de Guapimirim protege

Tupis-Guaranis. No Quilombo do Campinho, o

xes, moluscos e crustáceos. Dentre a avifauna

encontradas áreas ocupadas por pescadores,

tipos de vegetação associados como apicuns,

Ibama implantou a primeira trilha etnoecológica

local registra-se a presença de papagaio-

catadores de caranguejos e agricultores, além

brejos e matas paludosas. As espécies de crus-

do país para atividades de ecoturismo.

chauá, em extinção, e de garça-azul, considera-

de atividades industriais e assentamentos

táceos mais encontradas são siri-azul, aratu,

Costões e áreas de topografia mais acidenta-

da espécie rara.

humanos de baixa renda. 0 restante da superfí-

guaiamu, marinheiro, que incursiona pela copa

2

das, assim como planícies, praias, manguezais

A APA de Cairuçu conta com uma sede admi-

cie da APA, de pouco mais de 45 km , se esten-

das árvores, chama-maré, a mais abundante, e

e ilhas estão incluídas dentro de sua zona de

nistrativa, que dispõe de auditório para realiza-

de sobre as águas do recôncavo da Baía de

uçá. Também há espécies como camarão-ver-

vida silvestre.

ção de eventos e reuniões, além de um jardim

Guanabara, junto à foz dos rios que drenam do

dadeiro e camarão-rosa. Entre os peixes, tai-

A UC compreende os contrafortes da Serra do

botânico. Seu Conselho Consultivo foi estabele-

interior da região.

nha, robalo, bagre, sardinha e acará.

Mar, que mergulham na Baía da Ilha Grande e

cido pela Portaria Ibama n° 180, de 4 de

A feição geomorfológica da planície costeira

A avifauna é bastante variada, tendo sido regis-

formam o aglomerado de ilhas que se encon-

dezembro de 2001, sendo sua a estrutura com-

corresponde a uma superfície ondulada perme-

tradas 67 espécies. São frequentes garças e

tram sob sua proteção. Junto ao litoral, recor-

plementada e aperfeiçoada pela Portaria

ada por extensas várzeas entulhadas de mate-

socós mariscando ou pescando, podendo tam-

tado por grandes escarpas, está localizado o

ICMBio n° 22, de 28 de abril de 2010.

rial sedimentar, que terminam em mangues e

bém ser observados atobá, biguá, frango-d’água

A APA dispõe de Plano de Manejo desde 2005,

pequenas praias. Os sedimentos são carreados

e saracura. As aves migratórias mais comuns

aprovado pela Portaria Ibama n° 28, de 28 de

pelos cursos d’água, que correm dos contrafor-

são representantes da família Charadriidae.

abril de 2005, e que já está sendo revisado pelo

tes da Serra do Mar e dos maciços costeiros

0 Conselho Gestor da APA de Guapimirim foi

Conselho Gestor.

em direção à Baía de Guanabara, favorecendo a

estabelecido pela Portaria Ibama n° 178, de

formação de solos para a proliferação de man-

6 de dezembro de 2001. A gestão da APA

gues. O Guapi-Macacu é o principal rio da APA,

Guapimirim é realizada de forma integrada com

Formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis)
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a da ESEC Guanabara, UC de proteção integral

1866, com a chegada de imigrantes alemães.

O Conselho Consultivo da APA Petrópolis foi

Colonial de Mauá, que se concretizou no início

federal localizada no interior da APA.

Apesar da expansão dos núcleos urbanos

estabelecido pela Portaria Ibama n° 18, de 20

do século XX com a chegada de imigrantes

O Plano de Manejo da APA foi aprovado pela

locais, que ampliam seus limites em direção às

de março de 2000, com a finalidade de contri-

europeus de diversas nacionalidades.

Portaria Ibama n° 63, de 29 de junho de 2006.

áreas de veraneio e às franjas rurais, a região

buir para com o planejamento de suas ações,

Anteriormente, essa área era ocupada pelos

Em maio de 2011 a APA Guapimirim recebeu a

tem conseguido preservar as áreas verdes mais

conforme disposições estabelecidas seu no

índios Puris e por poucos posseiros mineiros.

aprovação do Conselho Nacional da Reserva da

significativas por meio das atividades de licen-

Regimento Interno.

Entre os imigrantes, predominavam os ale-

Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) para se tor-

ciamento e fiscalização ambiental. Seu patri-

mães, presentes na região desde 1909, cujos

nar um posto avançado da Reserva. Em julho

mônio histórico e cultural, também constante-

descendentes ainda residem em Visconde de

de 2012 foi aprovado o Circuito de Ecoturismo

mente ameaçado pelo crescimento urbano, vem

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Mauá. Os remanescentes da cultura alemã

da APA Guapimirim, que define critérios para

sendo protegido e conservado por meio de tom-

DA SERRA DA MANTIQUEIRA (APA)

podem ser identificados nas construções e na

credenciamento e autorização dos serviços de

bamentos federais, estaduais e municipais.

condução de visitantes com fins recreacionais,

No interior da APA encontra-se a Área de

O remanescente florestal nativo de Mata

comercialização de terras concedidas aos colo-

educacionais ou de pesquisa, nas áreas de

Preservação Permanente de Alcobaça, criada

Atlântica encontrado na Serra da Mantiqueira é

nos, possibilitando que vários fazendeiros, prin-

domínio público da UC.

pelo Decreto Federal n° 97.717/89, que visa à

considerado um pulmão verde e uma valiosa

cipalmente mineiros, viessem a adquirir gran-

proteção dos mananciais e a conservação de

reserva paisagística da Região Sudeste do país.

des extensões de terra. As fazendas de gado

amostras da flora e da fauna de Mata Atlântica.

O termo Mantiqueira é de origem Tupi-Guarani,

leiteiro foram surgindo na primeira metade do

ÁREA DE PROTEÇÃO

A vegetação da APA de Petrópolis é típica de

cujo provável significado é “local de precipita-

século XX, tornando-se uma das principais ati-

AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (APA)

ambiente submontano, montano e Campos de

ções abundantes” ou “local em que se originam

vidades econômicas da região, juntamente com

Altitude da Floresta Ombrófila Densa. É rica em

as águas” ou mesmo “serra que chora”

a ainda incipiente atividade turística – a partir

bromélias e em grupos de samambaias, orquí-

A APA da Mantiqueira, com extensão de 622.873

de 1922, os primeiros turistas eram recebidos

A APA de Petrópolis, localizada na região serra-

culinária local. Em 1916, o governo autorizou a

2

na do Estado, preserva uma área de ambientes

deas e aráceas, que sobrevivem no denso

ha (6.228 km ), abrange trinta Municípios, loca-

pelos imigrantes na própria casa. A partir da

naturais e núcleos urbanos que abrigam inú-

ambiente arbóreo. A vegetação característica da

lizados nos Estados de Minas Gerais, Rio de

crise leiteira, na segunda metade do século XX,

meras paisagens de rara beleza e importantes

mata fluvial atlântica apresenta ainda bignoniá-

Janeiro e São Paulo. Apenas dois Municípios

a alternativa econômica do turismo se intensifi-

ceas, dos gêneros Jacarandá, Tabebuia, que

fluminenses – Itatiaia e Resende – têm parte do

cou, transformando a região em um dos polos

testemunhos de nossa história. A proteção

forma de paredões rochosos, cujas altitudes

ambiental da região tem por objetivo conciliar o

variam de 100 m a 1.919 m. Na paisagem, sobres-

sobressaem com flores coloridas no começo da

território protegido pela APA, correspondendo

de atração turística do Estado.

desenvolvimento de atividades humanas com a

sai o Pico da Maria Comprida, em Petrópolis.

primavera. Na região de Araras, Município de

às terras que contornam o Parque Nacional do

Apesar dos impactos da atividade humana,

conservação da cobertura vegetal de Mata

A maior parte dos rios da rede hidrográfica da

Petrópolis, encontram-se formações vegetais

Itatiaia em toda a extensão noroeste-nordeste.

esse trecho da APA da Mantiqueira ainda apre-

Atlântica, espécies botânicas endêmicas e a

APA contribui para a Bacia do Rio Paraíba do

dos tipos Floresta Perenifólia Higrófila Costeira

Na parcela fluminense, a região de Visconde de

senta um rico ecossistema característico de

fauna ameaçada de extinção, assegurando a

Sul, alguns dos quais apresentando extensão e

e Campos de Altitude. Nestes, aparecem diver-

Mauá, situada a cerca de 1.200 m de altitude

Floresta Ombrófila Densa, identificando-se

estabilidade dos solos e garantindo a perenida-

vazão consideráveis, como o Rio Piabanha, mas

zação portuguesa e, ainda, o escoamento da

sas espécies endêmicas, entre as quais rabo-de-

acima do nível do mar, é considerada a princi-

espécies de flora e fauna como as residentes

de dos abundantes mananciais.

há muitos cursos d’água que vertem para a

produção de ouro e pedras preciosas de Minas

galo, que atualmente ocupa reduzidas manchas,

pal porta de entrada daqueles que pretendem

no Parque Nacional do Itatiaia. Nas áreas

Foi criada pelo Decreto Federal n° 87.561, de

Bacia da Baia de Guanabara. O Rio Piabanha

Gerais para o Porto do Rio de Janeiro.

além de outras espécies endêmicas e raras,

usufruir seus encantos. Dentro da APA situam-

intangíveis, podem ser encontrados ecossiste-

13 de setembro de 1982, e sua implantação foi

nasce na Serra dos Órgãos, em Petrópolis,

0 núcleo de Petrópolis se desenvolveu a partir

como prepusa, Benevidesia organensis, cravo-

se cinco dos dez pontos culminantes do país,

mas primitivos com grande acervo de espécies

definida por meio da Portaria Sema n° 093, de

atravessa a cidade e todo o Município, além do

da localidade do Córrego Seco, único ponto de

da-pedra, mandevila, capim-bambu e tilandsia.

destacando-se no Estado do Rio de Janeiro o

endêmicas. A importância da região para

1 de junho de 1983. Em 1992, o Decreto Federal

Município de Areal e de Três Rios, percorrendo

abrigo no Caminho do Proença, na Serra da

A fauna silvestre é diversificada e, entre as

Pico das Agulhas Negras, com 2.791,5 m de

investigações e estudos científicos foi reconhe-

n° 527, de 20 de maio daquele ano, regulamen-

76 km até desaguar no Paraíba do Sul.

Estrela. Ali se localizava uma fazenda do

várias espécies de mamíferos observadas, des-

altitude (quinto mais alto) e o Morro do Couto,

cida desde o século XIX por ilustres pesquisa-

tou-a e definiu seus limites atuais. Abrange um

Desde meados do século XIX, a região foi esco-

mesmo nome, que foi adquirida por dom Pedro I,

taca-se onça-parda ou suçuarana, jaguatirica,

com 2.680 m de altitude (oitavo mais alto).

dores e naturalistas, como Saint-Hilaire,

território de 59.069 ha (590,69 km ), compreen-

lhida como local de veraneio da corte imperial,

em meados de 1820. Em 1863, dom Pedro II

sagui, caxinguelê e tapiti. Dentre a avifauna

O Rio Preto, contribuinte do Rio Paraíba do Sul

Barbosa Rodriguez, Langsdorff, Warmig,

dendo parte do Município de Petrópolis, Magé,

que lá buscava ambiente mais salubre e clima

resolveu concretizar os planos do pai, encarre-

encontram-se jacu, inhambu, anu, bico-de-lacre,

e cujo curso marca a divisa entre os Estados do

Sellow e, mais recentemente, por diversos pes-

Duque de Caxias e Guapimirim, tendo como

mais ameno que a sede, no Rio de Janeiro. O

gando o major engenheiro alemão Júlio

beija-flor e muitas outras espécies.

Rio de Janeiro de e Minas Gerais, é um dos

quisadores, como P. Occhioni, Aziz Ab’Saber, N.

limites a Reserva Biológica do Tinguá, a oeste, e

acesso se dava por uma das variantes do

Frederico Koeler de elaborar um plano urbanís-

Como instrumentos de gestão, a APA dispõe de

principais atrativos locais, juntamente com

Bernardes, Edgar Kuhlmann, Elio Gouvêa,

o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a leste.

Caminho Novo das Minas Gerais, conhecida

tico para a área, projeto que permitiu a estrutu-

um Zoneamento Ambiental executado em 2003

seus afluentes, que apresentam inúmeras

Gustavo Martinelli.

A configuração dominante do relevo é de escar-

como Caminho Bernardo Proença, aberto no

ração da vila imperial de Petrópolis ao longo

pelo Instituto Ecotema em parceria com o

cachoeiras e piscinas naturais.

A flora da região diversifica-se de acordo com a

pas de planalto, com predominância de declives

início do século XVIII, como via alternativa de

dos fundos de vale em harmonia com a nature-

FNMA. O Plano de Manejo foi aprovado pela

No final do século XIX, a política nacional de

altitude, abrigando a floresta pluvial, com a faixa

íngremes, com afloramentos de gnaisse sob a

atalho, que facilitava a interiorização da coloni-

za. A colonização da região se deu a partir de

Portaria Ibama n° 27, de 11 de abril de 2007.

colonização deu origem à criação do Núcleo

de transição, até os Campos de Altitude, com

2
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Área de Relevante
Interesse Ecológico Federal
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE
ECOLÓGICO DA FLORESTA DA CICUTA (ARIE)
A ARIE da Floresta da Cicuta está situada na
bacia média do Rio Paraíba do Sul e representa
um dos últimos remanescentes de Mata
Atlântica da região compreendida entre as serras da Mantiqueira e do Mar. Foi criada pelo
Decreto Federal n° 90.792, de 9 de janeiro de
1985, e abrange território localizado nos limites
do Município de Barra Mansa e Volta Redonda,
com área de 131,28 ha (1,31 km2). Integra a
Fazenda Santa Cecília, que pertence ao patrimônio da Companhia Siderúrgica Nacional.
Nos primeiros séculos do período colonial quase
não havia vilas na região, apenas percorrida por
viajantes e tropas de carga, que transportavam
mercadorias para o interior e retornavam com
carregamento de ouro de Minas Gerais e pedras
preciosas de Goiás. A ocupação do vale do médio

uma das três mais valiosas amostras de florestas

Paraíba somente ocorreu em meados do século

primitivas do Vale do Rio Paraíba, constituindo

XVIII, com as fazendas, o plantio do café e o

“(...) um tesouro de fauna e flora de valor incalcu-

crescimento dos núcleos urbanos, processos

lável como banco genético para as gerações futu-

intensificados no século seguinte, inclusive com

ras” (CARAUTA, 1967). Duas décadas depois, os

a produção da cana-de-açúcar.

pesquisadores do Zoológico Municipal de Volta

0 declínio dessas culturas deixou a região pra-

Redonda Denise Wilches Monsores e Luiz Paulo

na região. A espécie cicuta da família das

ticamente devastada pelos desmatamentos,

Luzes Fedullo identificaram a ocorrência do cága-

umbelíferas não foi encontrada na área.

Área de Relevante Interesse Ecológico da Floresta da Cicuta

porte, à medida que se sobe, os troncos vão tor-

lho” e oca significa “casa”), e com a anta.

com suas terras esgotadas e inaproveitadas,

do-de-rogue, espécie declarada rara pelo Red

As espécies de maior porte, que alcançam mais de

nando-se mais contorcidos, a vegetação mais

Vários tipos de sabiá, jacu, seriema, urubu,

quadro que permaneceu durante o século XX.

Data Book. Os estudos realizados foram consoli-

30 m, são Ficus crispiflora, Sterculia chica,

rasteira – surgem bromélias, flores campestres,

além de outros animais como preguiça, lontra,

Com a instalação da Companhia Siderúrgica

dados no Relato da Situação Ambiental com

Caesalpinia leiostachya, Chorisia crispiflora e

mirtáceas, rubiáceas, orquídeas, liquens,

jiboia também merecem destaque.

Nacional (CSN), na década de 1940, a região de

Vistas à Preservação da Área da Floresta da

Cariniana legalis, seguidas, entre outras, de

samambaias e a imponente e bela vista, que se

A APA da Mantiqueira foi criada em 3 de junho

Volta Redonda ganhou novo dinamismo, trans-

Cicuta, encaminhado à Secretaria Especial de

Swartzia simplex, Alseis floribunda, Sorocea guille-

torna cada vez mais abrangente.

de 1985, pelo Decreto Federal n° 91.304, que

formando-se no maior polo industrial do

Meio Ambiente (Sema), que apoiou a iniciativa.

miniana e Quararibea turbinata, além da ornamen-

espécies menores, lembrando a paisagem andi-

Harpia, ou gavião-real, assim como jacutinga

prevê a administração da área, no seu trecho

Estado, o que não contribui para a recuperação

A Floresta da Cicuta se desenvolve em região

tal embaúba Cecropia glazioui e C. hololeuca.

na. Quaresmeira, imbaúba, cedro, peroba, cane-

ou peru-do-mato, mono-carvoeiro, sagui, bugio,

fluminense, em parceria com o órgão ambiental

ambiental da região.

de planalto, onde predominam os mares de

A fauna existente é bastante significativa, prin-

la, ipê, jacarandá; epífitas das mais variadas,

onça-parda, jaguatirica, veado-mateiro, lobo

estadual. 0 Conselho Consultivo da APA da

A ARIE é dotada de características biológicas e

morros, com frequentes afloramentos cristali-

cipalmente no que se refere às aves, tendo sido

begoniáceas, cactáceas e liquens constituem

guará, entre outros, encontram-se seriamente

Serra da Mantiqueira (Conapam) foi instituído

geomorfológicas muito significativas. A criação da

nos. Parte da vegetação é primitiva, sendo cer-

registradas 28 famílias e 52 espécies, entre as

uma grande diversidade de espécies próprias da

ameaçados de desaparecimento, como já ocor-

pela Portaria Ibama n° 49, de 7 de maio de

UC foi resultado do trabalho de diversos pesqui-

cada por mata secundária e áreas com reflo-

quais inhambu-de-pé-roxo, socozinho, biguá,

área. Em regiões mais elevadas, de mais ou

reu com o papagaio Amazona vinacea, que dá

2004. Seu Conselho dispõe de uma Câmara

sadores e de sua mobilização junto aos órgãos

restamento homogêneo de eucaliptos. Os habi-

marreca-do-sul e juriti.

menos 2.000 m, o pinheiro-do-paraná e o pinhei-

nome à Estação Ecológica do Papagaio, em

Técnica destinada a acompanhar a execução do

ambientais. Na década de 1960 o botânico Pedro

tantes locais chamam, erroneamente, de cicuta

O Conselho Consultivo foi instituído pela

rinho-bravo representam as espécies de grande

Aiuruoca/MG (airu significa “papagaio verme-

Plano de Manejo.

Carauta registrava que a Floresta da Cicuta era

a espécie aquática Hydrocharis spp., abundante

Portaria Ibama n° 19, de 13 de março de 2007.
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para o Estado do Rio de Janeiro (Abutiion escu-

da UC. São espécies de invertebrados ameaça-

mo, pesquisa e especialmente nos trabalhos

lentum e Lonchocarpus virgitioides). Também

dos de extinção as estrelas-do-mar (Echinaster

voltados à elaboração do Plano de Manejo.

foi observada uma espécie considerada extinta

Othiiia brasitiensis, Coscinasterias tenuispina,

Também importante destaca-se a parceria com

para o Município, a Gymnanthes nervosa, que

Astropecten brasitiensis, Asterina stellifera e

a Secretaria de Meio Ambiente (SMAC) da

não era registrada desde 1960.

Narcissia trigonaria) e o pepino-do-mar-gigante

Prefeitura do Rio de Janeiro, que prevê a utili-

Dentre as 51 espécies de aves que utilizam as

(Isostichopus badionotus).

zação compartilhada de estruturas administra-

ilhas para descanso, alimentação ou reprodução,

No topo da cadeia alimentar do arquipélago,

tivas e a execução de ações técnicas conjuntas

estão aves marinhas (dez espécies), associadas

predominam os peixes serranídeos, em espe-

no âmbito do Mosaico Carioca.

à água doce (doze espécies) e terrestres (29

cial a garoupa-verdadeira (Epinephelus margi-

espécies). As aves marinhas, apesar de estar

natus) e o badelo-mira (Mycteroperca acutiros-

presentes em menor número, são as mais

tris). A ocorrência do golfinho flipper (Tursiops

numerosas, com duas espécies se destacando

truncatus) segue padrão sazonal de ocupação

em número de indivíduos. A fragata e o atobá

no inverno e primavera com registros esporádi-

-marrom utilizam as ilhas para reprodução e

cos em outras estações do ano, nas quais o

formam ali colônias de mais de 5.500 e 1.500

arquipélago é utilizado por estes cetáceos como

indivíduos respectivamente. Outras espécies de

área de trânsito ou de passagem. As Ilhas

A Floresta Nacional Mário Xavier está localizada

aves marinhas comuns no arquipélago são:

Cagarras e suas áreas adjacentes constituem

no atual Município de Seropédica, na Baixada

tesourão (Fregata magnificiens), gaivotão (Larus

locais de ocorrência confirmada para baleia-

Fluminense, próxima à Universidade Federal

dominicanus) e trinta-réis-de-bico-vermelho

franca-do-sul (Eubalaena australis), baleia-

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e ao Centro de

(Sferna hirundinacea e Sterna eurygnatha). Há

jubarte (Megaptera novaeangliae), golfinho-de-

Pesquisa da Embrapa. Ocupa área estimada de

também espécies raras como Sterna maxima.

dentes-rugosos (Sfeno bredanensis) e orca

495,99 ha (4,95 km2), em terreno de relevo prati-

Nesse trecho da costa do Rio de Janeiro as

(Oreinus orca).

camente plano, com esparsas elevações de até

águas estão sob influência da Corrente do

Apesar de ser locais de difícil atracação, as

75 m de altitude, sendo representativa do bioma

Brasil e, no verão, da ressurgência das Águas

Ilhas Cagarras são muito procuradas. As princi-

Mata Atlântica, com vegetação original típica de

Centrais do Atlântico Sul (Acas), fato que tem

pais atividades realizadas são o mergulho

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas. O

despertado grande interesse científico e con-

recreativo, a pesca (amadora, profissional e

território integra a Bacia Hidrográfica do Rio

servacionista, uma vez que reúne tanto organis-

submarina), o turismo ecológico, incluindo a

Guandu, sendo atravessado por dois córregos

mos típicos da fauna tropical brasileira e cari-

contemplação das belezas cênicas, e a observa-

perenes: o Valão da Draga e a Vala dos Bois.

biana quanto da fauna temperada do sul do

ção de aves, além de outras atividades esporti-

Foi criada pelo Decreto Federal n° 93.369, de 8

Brasil e da Argentina. Em consequência, a

vas, como canoagem, caiaque e escalada. A

outubro de 1986, sendo constituída pela gleba

Floresta Nacional Federal

FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER (FLONA)

refúgios de nidificação das aves marinhas loca-

parte corresponde à superfície das ilhas.

fauna e a flora marinha são bastante ricas,

pesca é realizada principalmente nas lajes da

denominada Horto Florestal, que pertencia ao

lizados em ilhas próximas do litoral carioca e

As ilhas não apresentam praias arenosas e têm

apresentando peixes, equinodermos, moluscos,

Ilha Cagarra e da Ilha Redonda e nos parcéis

antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

os remanescentes de Mata Atlântica, além da

formação rochosa em gnaisse, correspondendo

crustáceos, tartarugas e esponjas. As algas,

localizados na região.

Florestal (IBDF). Desde 1966, a área tem como

beleza cênica, um dos cartões-postais da cida-

a afloramentos marinhos dos maciços costei-

base dessa cadeia trófica, são representadas

0 Conselho Consultivo foi instituído pela

atividade principal a produção e distribuição de

de do Rio de Janeiro.

ros, cujo relevo é caracterizado por formas

por cinquenta espécies, enquanto os inverte-

Portaria ICMBio n° 123, de 16 de dezembro de

mudas e sementes. Foi a instituição pioneira no

Compreende o Arquipélago das Ilhas Cagarras,

arredondadas e encostas sem arestas nem

brados chegam a 150 espécies registradas e os

2010, sendo composto por representantes de 32

Estado a produzir essências nativas e exóticas.

localizado a cerca de 5 km da Praia de Ipanema,

pontas escarpadas.

peixes recifais a 130 espécies.

instituições e duas câmaras técnicas: Plano de

Sua origem remonta a 1962, quando foi criado o

mais conhecido apenas como Ilhas Cagarras. 0

A cobertura das ilhas é semelhante à vegetação

A partir dos 5 m de profundidade, a cobertura

Manejo e Atividades Impactantes.

Horto Florestal de Santa Cruz, com extensão de

arquipélago é formado também pela Ilha de

de restinga, que é um dos ecossistemas asso-

dos costões rochosos é dominada por algas

A UC tem a gestão fortalecida por meio de ter-

1.250 ha (12,5 km2).

MONUMENTO NATURAL

Palmas e Ilha Comprida, além de outras ilhotas –

ciados da Mata Atlântica, na qual já foram

calcárias e colônias de gorgôneas (Lophogorgia

mos de parceria firmados com instituições

Em 1970, o Horto passou a se denominar

DAS ILHAS CAGARRAS (MN)

Filhote da Cagarra (ilhota) e lajes das Cagarras,

observadas mais de 160 espécies. Entre elas

punicea, Heterogorgia uatumani, Carijoa riisei),

públicas e organizações não governamentais. O

Estação Florestal de Experimentação, tendo a

do Matias e Praça XI. A proteção inclui uma faixa

predominam palmeiras, orquídeas e clúsias,

esponjas e ascídeas. Algumas espécies de

primeiro deles foi firmado com a Fundação SOS

área reduzida para a atual configuração. Os

O Monumento Natural das Ilhas Cagarras foi

de mar de 10 m de largura ao redor de cada uma

registrando-se espécies raras (Asptenium dou-

invertebrados chamam a atenção, como espon-

Mata Atlântica, sendo criado um fundo de

únicos exemplares de florestas naturais vicejam

criado pela da Lei Federal n° 12.229, de 13 de

das ilhas, abrangendo área de aproximadamente

glasii), ameaçadas de extinção (Aicantarea gta-

jas, corais e moluscos, tanto pelas cores e for-

recursos que devem ser aplicados em ações de

nas partes mais elevadas do terreno, que, cer-

ziouana e Neoregelia cruenta) e endêmicas

mas quanto pela abundância em alguns pontos

estruturação, proteção, ordenamento de turis-

tamente no passado, dominavam a região,

Monumento Natural das Ilhas Cagarras

Monumento Natural Federal

abril de 2010, com o objetivo de preservar os

2

105 ha (1,05 km ), entre terra e mar, cuja maior
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-oeste. Na porção mediana divide-se pelo canal

importante área de agregação, produção e

sendo declarada de interesse social e ecológico

tribui para as condições de previsibilidade da

da Lagoa de Itaipu, sendo limitada a leste pelo

constante troca de recursos biológicos.

com a finalidade de garantir a exploração autos-

atividade pesqueira.

Morro das Andorinhas e a oeste pela Ponta da

A região é peculiar na costa do Estado por con-

sustentável e a conservação dos recursos natu-

Assim, a área de domínio da reserva extrativista

Seu nome homenageia um dos primeiros direto-

RESERVA EXTRATIVISTA

Galheta. A enseada é abrigada pelo alinhamen-

centrar diferentes habitats e receber continua-

rais renováveis. No caso do Município de Arraial

abrange todas as “marcas de pescaria” e “vigias”,

res do antigo Horto Florestal, Mário de Figueiredo

MARINHA DE ITAIPU (RESEX)

to da Ilha do Pai, Mãe e Menina, apresentando

mente contribuições de águas oceânicas e conti-

do Cabo, tais recursos eram utilizados para a

localizadas nas praias e nos costões rochosos da

profundidade máxima de 30 m.

nentais. O conjunto de ilhas costeiras protege

pesca extrativista artesanal, tradicionalmente

região, que são utilizadas pelas comunidades de

Xavier, que iniciou os florestamentos e/ou reflorestamentos da área no período de 1966-1976,

A Reserva Extrativista Marinha de Itaipu foi cria-

Os recifes rochosos associados às ilhas são

parcialmente a enseada do batimento das ondas,

explorada pela população local.

pescadores, compreendendo um cinturão pes-

com o plantio de eucaliptais. Nessa época, foram

da pelo Decreto Estadual n° 44.417, de 30 de

também habitats importantes na agregação de

influenciando a sedimentação e a morfologia do

Os primeiros passos para a criação da reserva

queiro com 56.769 ha (567,69 km2) de lâmina

plantadas diversas essências de eucaliptos, como

setembro de 2013. Trata-se de uma área protegi-

biodiversidade e biomassa local, incluindo a

fundo, o que favorece a prática da pesca artesa-

foram dados em 1993, quando técnicos do

d’água, localizado entre a Praia de Massambaba,

E. robusta, E. saligna, E. botryoides, E. paniculata

da quase exclusivamente marinha, incluindo

biota bentônica e peixes recifais. Já o complexo

nal. Esta atividade é importante na região como

Ibama/RJ apresentaram à administração muni-

na localidade de Pernambuca, e a Praia do

e E. citriodora. Com o auxílio do Jardim Botânico

também a Lagoa de Itaipu. Localiza-se em Itaipu,

lagunar Itaipu-Piratininga, conectado constan-

fonte de emprego e renda, promovendo a captu-

cipal de Arraial do Cabo a ideia de criação de

Pontal, na divisa com o Município de Cabo Frio,

do Rio de Janeiro, no período compreendido entre

região oceânica de Niterói, próxima à entrada da

temente à enseada por um canal, representa

ra diária de grande variedade de espécies de

uma reserva extrativista no Município. A pro-

incluindo uma faixa marinha de 3 milhas da costa

1966-1977, foram plantadas diversas espécies,

Baía de Guanabara, sendo contínua às praias de

um habitat específico, propício à reprodução e

peixes que procuram águas rasas e abrigadas.

posta foi incentivada e apoiada pelo Centro

de Arraial do Cabo em direção ao mar.

com destaque para algumas dos gêneros

Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas e Piratininga,

ao crescimento de espécies marinhas ou estua-

Na Praia de Itaipu existe uma comunidade de

Nacional de Desenvolvimento Sustentado das

Está também incluída nos limites da RESEX do

Johannesia, Apuleia, Lafoensia, Anandenanthera,

com limites definidos pela linha de costa.

rino-dependentes, muitas delas de interesse

pescadores que sobrevivem da pesca artesanal

Populações Tradicionais (CNPT) do Ibama.

Arraial do Cabo a Área Marinha Protegida

Pterogyne, Caesalpima, Cariniana, Schizolobium,

Contígua ao Parque Estadual da Serra da

econômico. Além disso, parte significativa do

há várias gerações, resistindo a mudanças sociais

Durante os anos que antecederam sua criação,

(AMP), cujo objetivo é garantir local para repro-

Lonchocarpus, Platypodium, Pinus, Erythroxylum,

Tiririca, a RESEX ocupa hoje um espelho d’água

entorno continental está protegida pelo Parque

e ameaças, principalmente pelo fato de estar em

os conceitos foram amadurecidos e a proposta

dução de espécies e renovação do estoque pes-

Dillenia, entre outros. Também foram introduzi-

de aproximadamente 3.943 ha. 0 principal obje-

Estadual da Serra da Tiririca, caracterizando,

área de concentração urbana. A atividade pes-

para a criação da reserva ganhou adeptos insti-

queiro. A AMP é integrada pela Praia da Ilha do

das, entre 1952-1971, espécies dos gêneros

tivo consiste em proteger os meios de vida da

portanto, a região costeira de Itaipu como

queira na localidade segue uma tradição que

tucionais, que garantiu a consolidação da ideia.

Farol e pelas enseadas do Maramutá e da Pedra

Tabebuia, Myroxylum, Myrocarpus, Paratecoma,

população de pescadores artesanais tradicio-

remonta a séculos, sendo desenvolvida desde a

A alta piscosidade local deve-se ao fenômeno

Vermelha, considerada santuário ecológico por

Cedrela e Raputia. Naturalmente, sucederam-se

nais da região e garantir a exploração sustentá-

época da ocupação pelos indígenas, conforme

denominado “ressurgência”, caracterizado pela

sustentar grande diversidade de organismos

outras espécies, assim como o plantio de espé-

vel e a conservação dos recursos naturais.

constatado por diversos estudos antropológicos.

elevação de águas profundas de origem polar,

marinhos. Além da AMP, há a Ilha do Farol, que

cies isoladas dos gêneros Enterolobium,

A enseada de Itaipu ocupa área de cerca de

A RESEX Marinha de Itaipu teve o Conselho

que trazem consigo grande número de nutrien-

está incluída na Reserva da Biosfera da Mata

Gestor Deliberativo instituído pela Portaria

tes, aumentando a produção primária e influen-

Atlântica, e a Ilha dos Franceses, importante

Inea/Dibap n° 62, de 11 de novembro de 2013. A

ciando a cadeia trófica, com repercussão no

ninhal de aves marinhas.

Ligustrum, Hibiscus, Couroupita, Erythrina,

gestão é integrada com a APA de Maricá, e a

crescimento da fauna marinha. O fenômeno

Estudo analítico realizado na Região dos Lagos

Lonchocarpus, Dalbergia, Melia, Mimusops etc.

sede funciona de forma compartilhada com o

também propicia grande transparência às

realizado por Jablonski S. em 1997 reforça a

Os trabalhos desenvolvidos pela Floresta

Parque Estadual da Serra da Tiririca, em

águas do mar, tomando o local um dos melho-

hipótese de que a pesca em Arraial do Cabo,

Nacional Mário Xavier estão relacionados a pro-

Itaipuaçu, Maricá.

res pontos de mergulho subaquático da

apesar da magnitude reduzida (cerca de 14% do

dutos e subprodutos florestais, mais especifica-

América do Sul. Arraial do Cabo, fundada em

total da região), “(...) tem na maior diversidade

mente à produção e comercialização de mudas,

1503, é uma das cidades mais antigas do litoral

de petrechos e espécies-alvo uma ‘proteção’

brasileiro. Sua atividade pesqueira é secular,

relativa aos ciclos de abundância e disponibili-

envolvendo cerca de setenta técnicas de pesca-

dade da sardinha-verdadeira e da sua fauna

ria tradicional de “arrasto de praia”, além de

acompanhante”. 0 mesmo estudo identifica

2

Swietenia, Inga, Gmellnea, Apuleia, Astronium,

62 km , com linha de costa de 6,5 km de exten-

Cordia, Spathodea, Cassia, Crescentia, Triplaris,

são, de formação semicircular no sentido leste

Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

coleta e beneficiamento de sementes e corte e
comercialização de toras, mourões e escora-

Reserva Extrativista Marinha Federal

mentos de eucaliptos, além do apoio a atividades de educação ambiental. Vários trabalhos

RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA

outras modalidades de captura de “linha”, tanto

que, em Arraial do Cabo, a pescaria artesanal

são desenvolvidos em parceria com instituições

DO ARRAIAL DO CABO (RESEX)

em pedra como em canoas, de “rede de armar”,

direcionada à enchova, espada e lula tem con-

puçá, tarrafa, “cerco” e “companhas” de cerco

seguido, proporcionalmente, melhores resulta-

públicas e privadas.
Como no entorno da FLONA Mário Xavier existem

A Reserva Extrativista Marinha do Arraial do

de praia, com as canoas seculares.

dos de captura, não encontrando paralelo no

vários loteamentos urbanos, são desenvolvidas

Cabo tem por objetivo proteger os pescadores

Várias técnicas de captura envolvem admirável

Município de Cabo Frio.

atividades de educação ambiental com a popula-

tradicionais da região e evitar a pesca predató-

conhecimento empírico das probabilidades que

Nos costões rochosos e enseadas do Arraial do

ção local visando disseminar a importância da UC

ria em um dos locais mais piscosos do litoral do

relacionam um grande número de variáveis afe-

Cabo, as espécies mais capturadas são: tainha,

na região e a necessidade de sua preservação.

Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das

tas ao meio físico local aos ciclos de reprodu-

cavala, bonito, xaréu, serra, sardinha-verdadeira,

O Conselho Consultivo foi instituído pela Portaria

primeiras UCs federais dessa categoria na zona

ção e migração das populações naturais a ser

sardinha-laje, cavalinha, espada, além de mero,

n° 173, de 20 de março de 2001. O Plano de

costeira e marinha no Brasil. Foi criada por

capturadas. Esse “saber” próprio também tira

namorado, linguado e várias espécies de cação e

Manejo da UC encontra-se em elaboração.

meio do Decreto s/n° de 3 de janeiro de 1997,

partido da “ressurgência” – fenômeno que con-

arraia, polvos (Octopus vulgaris e Eledone
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Possui 1.910 ha, sendo composta por uma por-

zação do Brasil, de um degredado da Ilha de

ção terrestre (área excluída da REBIO) e outra

Açores (Portugal), que ouviu a seguinte frase

marinha (que antes correspondia ao PEM do

dos tripulantes do navio que lá o deixaram:

Aventureiro). Primeira UC da categoria adminis-

“Fica-te por aí, aventureiro”.

RESERVA DE DESENVOLVIMENTO

trada pelo Estado, tem o objetivo principal de

Em virtude de estar situada em área incrustada

SUSTENTÁVEL DO AVENTUREIRO (RDS)

conciliar a preservação dos ecossistemas locais

na Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul,

com a cultura caiçara, valorizando o modo de

suas características relacionadas à fauna e

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável

vida tradicional, assim como as práticas em

flora são comuns à unidade de proteção inte-

(RDS) do Aventureiro foi criada pela Lei Estadual

bases sustentáveis desenvolvidas pela popula-

gral, no entanto, sendo UC de uso sustentável,

n° 6.793, de 28 de maio de 2014, e se localiza

ção beneficiária da UC. O nome da praia, que

há possibilidade de aproveitamento de algumas

na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis.

por sua vez batizou a RDS, possui duas versões.

A criação da RDS do Aventureiro resultou na

Uma relaciona-se à dificuldade em chegar à

alteração dos limites da Reserva Biológica

área, que apresenta mar bravio em boa parte

Estadual da Praia do Sul, que teve a área redu-

do ano e, por isso, é acessada apenas por quem

zida em 2,7%, e na recategorização do Parque

tem afinidade por aventuras. Uma segunda ver-

Estadual Marinho (PEMA) do Aventureiro.

são refere-se ao abandono, na época da coloni-

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Estadual

mínimo de captura de algumas espécies.

de Gestão (antigo Plano de Utilização) da RESEX,

Nas imediações da reserva, encontra-se vegeta-

em decorrência de conflitos gerados pela defa-

ção fixadora de dunas, raros exemplares de

sagem de ordenamento para as atividades

vegetação de restinga e formações vegetais

desenvolvidas na UC. Ao mesmo tempo, está

associadas à Mata Atlântica, que recobrem os

sendo atualizado o Cadastro dos Beneficiários

costões rochosos, abrigando espécies em extin-

da Reserva Extrativista Marinha, que incluirá

massyae), lula, mexilhão, ostra e muitos outros.

ção, como quixabeira e barbasco, e espécies

todas as famílias de pescadores artesanais

Nos costões e grutas submarinas da região,

endêmicas, como cacto-da-cabeça-branca,

beneficiários da UC e que terão acesso a políti-

são encontradas diversas espécies de budião,

orquídea Cattleya e vários tipos de bromélia. Em

cas públicas voltadas aos extrativistas.

moreia, baiacu, peixe-lua, frade e tricolor circu-

vista do crescimento da atividade de turismo

A gestão da UC é compartilhada com o

lando entre corais e jardins de gorgônias. Para

náutico na área foi publicada a Portaria ICMBio

Conselho Deliberativo, instituído pela Portaria

garantir a sustentabilidade da reserva, a ativi-

n° 119/2012, que estabeleceu procedimentos

n° 77 de 27 de agosto de 2010, que conta com a

dade pesqueira foi regulamentada por um plano

para concessão de Termos de Autorização de

participação de representações das comunida-

de utilização, que regula a pesca amadora e

Uso aos prestadores de serviço dessa atividade.

des de pescadores artesanais, sociedade civil

profissional, definindo, inclusive, o tamanho

Também em 2012 foi iniciada a revisão do Acordo

organizada e organizações governamentais.

Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo
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espécies da flora para práticas tradicionais dos

do proprietário da área a ser reconhecida, ins-

habitantes. Um exemplo disso é a confecção de

truindo seu requerimento com a documentação

canoas de guapuruvu, a qual é esculpida no

pertinente. A gestão dessa reserva é privada, e

tronco inteiro de forma totalmente artesanal e

o papel do órgão público ambiental é certificar

ancestral, com técnica herdada de pai para

a propriedade como UC, caso ela disponha de

filho por gerações.

relevância ambiental, e prestar assistência téc-

A unidade conta também com as atividades

nica ao proprietário.

pesqueiras tradicionais e o turismo, sendo esta

No Estado do Rio de Janeiro, o Decreto Estadual

uma das praias muito procuradas na Ilha

n° 4-0.909, de 17 de agosto de 2007, estabeleceu

Grande pelas paisagens de grande beleza cêni-

critérios e procedimentos administrativos para a

ca e as possibilidades de visitação e hospeda-

criação de RPPNs e instituiu o Programa

gem, ainda que de difícil acesso.

Estadual de Apoio às mesmas. Determinou ainda

Até a presente data não possui Plano de Manejo

que fossem reconhecidas pelo poder público

nem Conselho Gestor. A sede é compartilhada

estadual como UCs de proteção integral.

com a REBIO Praia do Sul, instalada na Praia

No ano de 2008, a extinta Fundação Instituto

do Aventureiro, na Ilha Grande.

Estadual de Florestas (IEF/RJ) instituiu o
Núcleo de RPPN por intermédio da Portaria
IEF/PRE/n° 24-7, de 2 de setembro de 2008,

Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)

objetivando suprir uma demanda reprimida de
proprietários interessados em proteger suas
florestas que, por vezes, esbarravam na morosidade do sistema de reconhecimento do órgão

A figura de RPPN foi efetivamente criada e

federal. 0 referido núcleo, atualmente Serviço

assim qualificada em 1990 pelo Decreto Federal

de RPPNs, foi devidamente incorporado à

n° 98.914, de 31 de janeiro de 1990. Seis anos

estrutura do Inea, por meio do Decreto

mais tarde, o mencionado decreto foi revogado

Estadual n° 43.921, de 31 de outubro de 2012.

pelo Decreto Federal n° 1.922, de 5 de junho de

Fato importante a mencionar é que o Serviço de

1996, que, além de dispor sobre seu reconheci-

RPPN conta com recursos da Câmara de

mento, determinou obrigatoriedade de averba-

Compensação Ambiental do Estado do Rio de

ção cartorial ad perpetum e a possibilidade de

Janeiro, que proporcionou a aquisição de bens

ser reconhecidas também pelos órgãos

e serviços necessários à implantação, gestão,

ambientais estaduais.

monitoramento e proteção das UCs de proteção

No entanto, somente com a promulgação da Lei

integral, viabilizando técnica, financeira e ope-

que instituiu o SNUC alcançou formalmente a

racionalmente as crescentes demandas de

qualificação de UC. Embora considerada de uso

criação e gestão dessas unidades.

sustentável, pelo artigo 21 da referida lei, de

O Programa Estadual de RPPNs obteve resulta-

fato a RPPN nada mais é do que UC de prote-

dos extraordinários, resultando na criação de

ção integral, posto que as únicas atividades

71 RPPNs, equivalente a 6.530,27 ha de flores-

permitidas nesta categoria envolvem o uso indi-

tas protegidas.

reto dos recursos naturais, tais como admitidas
nos parques. Resumidamente, a RPPN é UC
instituída em área privada, gravada perpetuamente na matrícula do imóvel, com o objetivo
de conservar a diversidade biológica. Sua criação deve ocorrer por manifestação espontânea

Reserva Particular do Patrimônio
Natural Sítio Serra Negra, Teresópolis
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RELAÇÃO DAS RPPN NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR MUNICÍPIO

Município

Nome da Reserva

1

Angra dos Reis

2

Angra dos Reis

3

41

Miguel Pereira

RPPN Sítio Monte Alegre 4

9,36

Municipal

2011

Dec. N° 3.970 - 26/12/11

42

Natividade

RPPN Reserva Florestal Eng. João Furtado de Mendonça

78,50

Federal

2008

N° 09 - 2008

43

Nova Friburgo

RPPN Bello e Kerida

13,70

Estadual

2009

N° 06 - 2009

44

Nova Friburgo

RPPN Soledade

6,33

Estadual

2009

N° 10 - 2009

Hectares

Reconhecimento

Ano

Portaria-Ano

RPPN Gleba O Saquinho de Itapirapuã

3,97

Federal

1998

N° 03 - 1998

45

Nova Friburgo

RPPN Woodstock

30,37

Estadual

2009

N° 08 - 2009

RPPN Fazenda do Tanguá

117,93

Federal

2008

N° 72 - 2008

46

Nova Friburgo

RPPN Córrego Frio

21,68

Estadual

2009

N° 09 - 2009

Barra Mansa

RPPN Bonsucesso

232,17

Federal

2008

N° 98 - 2008

47

Nova Friburgo

RPPN Panápana

17,25

Estadual

2009

N° 71 - 2009

4

Bom Jardim

RPPN Gaia

40

Federal

2002

N° 122 - 2002

48

Nova Friburgo

RPPN Vale do Paraíso

84,99

Estadual

2009

N° 77 - 2009

5

Bom Jardim

RPPN Nossa Senhora da Aparecida

8,70

Federal

2008

N° 15 - 2008

49

Nova Friburgo

RPPN Bacchus

101,73

Estadual

2009

N° 81 - 2009

6

Bom Jardim

RPPN Vale do Luar

22,58

Federal

2009

N° 50 - 2009

50

Nova Friburgo

RPPN Sítio da Luz

14,77

Estadual

2010

N° 101 - 2010

7

Bom Jardim

RPPN Sítio Marie Camille

4,28

Federal

2009

N° 13 - 2009

51

Nova Friburgo

RPPN Duas Pedras

1,51

Estadual

2011

N° 198 - 2011

8

Cachoeiras de Macacu

RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu

302,12

Estadual

2013

N° 477 - 2013

52

Nova Friburgo

RPPN São Jose

8,77

Estadual

2011

N° 268 - 2011

9

Cachoeiras de Macacu

RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu II

35,12

Estadual

2014

N° 538, 24/06/2014

53

Nova Friburgo

RPPN Carpi

8,20

Estadual

2011

N° 267 - 2011

10

Casimiro de Abreu

RPPN Sítio da Luz

41,18

Estadual

2011

N° 228 - 2011

54

Nova Friburgo

RPPN Terra do Sol e da Lua

10,78

Estadual

2013

N° 431, 10/04/2013

11

Casimiro de Abreu

RPPN Fazenda Córrego da Luz

20

Federal

1993

N° 16 - 1993

55

Nova Friburgo

RPPN Fazenda Fattoria Grigea

10,2

Federal

2002

N° 135 - 2002

12

Casimiro de Abreu

RPPN Três Morros

508,78

Federal

2004

N° 27 - 2004

56

Nova Friburgo

RPPN Sítio Azul

5,08

Federal

2004

N° 30 - 2004

13

Casimiro de Abreu

RPPN Matumbo

29,84

Federal

2007

N° 13 - 2007

57

Nova Friburgo

RPPN Sossego I

1,2

Federal

2007

N° 35 - 2007

14

Casimiro de Abreu

RPPN Morro Grande

192,34

Federal

2011

N° 27 - 2011

58

Nova Friburgo

RPPN Sossego II

1,3

Federal

2007

N° 36 - 2007

15

Conceição de Macabu

RPPN Aguas Claras

2,09

Estadual

2010

N° 181 - 2010

59

Nova Friburgo

RPPN Jardim das Delícias

20,42

Federal

2008

N° 04 - 2008

16

Duas Barras

RPPN Nossa Senhora Aparecida

59,06

Federal

2008

N° 70 - 2008

60

Nova Friburgo

RPPN Villa São Romão

54,02

Federal

2009

N° 73 - 2009

17

Duas Barras

RPPN Pedra Branca

15,07

Estadual

2013

N° 487 - 2013

61

Nova Friburgo

RPPN Alto da Boa Vista - Resgate VIII

30

Federal

2012

N° 97 - 2012

18

Engenheiro Paulo de Frontin

RPPN Sete Flechas

7,07

Estadual

2011

N° 218 - 2011

62

Nova Friburgo

RPPN Nega Fulô

4,59

Estadual

2013

N° 485 - 2013

19

Engenheiro Paulo de Frontin

RPPN Reserva Jornalista Antenor Novaes

125

Federal

1999

N° 29 - 1999

63

Nova Iguaçu

RPPN CEC / Refúgio Eco Tinguá

16,5

Federal

2002

N° 176 - 2002

20

Engenheiro Paulo de Frontin

RPPN Santa Clara

21,12

Estadual

2013

N° 472 - 2013

64

Nova Iguaçu

RPPN Sítio Paiquerê

14,1

Federal

2002

N° 89 - 2002

21

Engenheiro Paulo de Frontin

RPPN Sítio Picada

23,17

Estadual

2014

N° 510 - 2014

65

Paracambi

RPPN Estela

3,17

Estadual

2009

N° 70 - 2009

22

Engenheiro Paulo de Frontin

RPPN Fazenda do Salto

29,22

Municipal

2012

N° 03, 01/03/2012

66

Paracambi

Grota do Sossego

15,05

Estadual

2013

N° 454/2013

Itaguaí

RPPN Sítio Poranga

34

Federal

1992

N° 41 - 1992

67

Petropolis

RPPN Casal Buono

44,03

Municipal

2007

N° 540 - 2007

Itaguaí

RPPN Angaba

29

Federal

1992

N° 41 - 1992

68

Petrópolis

RPPN Pedra do Amarilis

39,64

Federal

1993

N° 06 - 1993

24

Itaguaí

RPPN Reserva Porangaba

9

Federal

2002

N° 123 - 2002

69

Petrópolis

RPPN Fazenda Limeira

18,73

Federal

1997

N° 61 - 1997

25

Macaé

RPPN Ponte do Baião

248,4

Estadual

2012

N° 349, 28/05/2012

70

Petrópolis

RPPN Graziela Maciel Barroso

184

Federal

2005

N° 20 - 2005

26

Macaé

RPPN Sítio Sumidouro e Peito do Pomba

43

Federal

1998

N° 156 - 1998

71

Petrópolis

RPPN Pilões

18,35

Federal

2007

N° 15 - 2007

27

Macaé

RPPN Fazenda Barra do Sana

162,4

Federal

1999

N° 65 - 1999

72

Petrópolis

RPPN Rogério Marinho

91,22

Federal

2008

N° 27 - 2008

28

Magé

RPPN Campo Escoteiro Geraldo Hugo Nunes

20,30

Estadual

2009

N° 50 - 2009

73

Petrópolis

RPPN Caldeirão

2,18

Estadual

2013

N° 490 - 2013

23

29

Magé

RPPN El Nagual

17,2

Federal

1999

N° 88 - 1999

74

Piraí

RPPN São Carlos do Mato Dentro

23,92

Estadual

2009

N° 11 - 2009

30

Magé

RPPN Reserva Querência

6,3

Federal

1999

N° 05 - 1999

75

Resende

RPPN Chalé Club Alambary

2,46

Estadual

2012

N° 356, 19/07/12

31

Mangaratiba

RPPN Fazenda Santa Izabel

525

Federal

1996

N° 05 - 1996

76

Resende

RPPN Santo Antônio

538,59

Estadual

2009

N° 80 - 2009

32

Mangaratiba

RPPN Fazenda Cachoeirinha

650

Federal

1999

N° 22 - 1999

77

Resende

RPPN Agulhas Negras

16,10

Estadual

2010

N° 167 - 2010

33

Mendes

RPPN Vale do Sossego

46,8

Federal

1999

N° 100 - 1999

78

Resende

RPPN Jardim de Mukunda

21,70

Estadual

2011

N° 227 - 2011

34

Miguel Pereira

RPPN Pouso Alto

3,82

Estadual

2010

N° 127 - 2010

79

Resende

RPPN Dois Peões

59,98

Estadual

2012

N° 345, 28/05/2012

35

Miguel Pereira

RPPN Monte Alegre 1A

8,24

Estadual

2010

N° 190 - 2010

80

Rio Claro

RPPN Sambaiba

117,86

Estadual

2009

N° 12 - 2009

36

Miguel Pereira

RPPN Monte Alegre 1B

4,33

Estadual

2011

N° 246 - 2011

81

Rio Claro

RPPN Alvorada do Itaverá

160,48

Estadual

2012

N° 322, 17/04/2012

37

Miguel Pereira

RPPN Reserva Gargarullo

45,72

Estadual

2012

N° 303 - 2012

82

Rio Claro

RPPN Fazenda Roça Grande

63,7

Federal

1991

N° 481 - 1991

38

Miguel Pereira

RPPN Sítio Oﬁcina

16,4

Municipal

2007

N° 171 - 2007

83

Rio Claro

RPPN Sítio Fim da Picada I

21,10

Federal

1997

N° 12, 24/02/1997

39

Miguel Pereira

RPPN Casa da Árvore

1,00

Municipal

2009

N° 407 - 2009

84

Rio Claro

RPPN Sítio Fim da Picada II

7,05

Federal

2000

N° 33, 13/06/2000

40

Miguel Pereira

RPPN Sítio Monte Alegre 3

7,17

Municipal

2011

Dec. N° 3.969 - 26/12/11

85

Rio Claro

RPPN Fazenda São Benedito

144

Federal

2001

N° 70 - 2001
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86

Rio Claro

RPPN Nossa Senhora das Graças

30,73

Federal

2002

N° 171 - 2002

131

Teresópolis

Canto dos Pássaros II

3,14

Estadual

2014

N° 518 - 2014

87

Rio Claro

RPPN Santa Cruz

62,11

Municipal

2013

N° 01, 26/02/2014

132

Trajano de Morais

RPPN Aguas Claras II

3,60

Estadual

2010

N° 178 - 2010

88

Rio de Janeiro

RPPN Ceﬂusme

3,4

Federal

1994

N° 102 - 1994

133

Trajano de Morais

RPPN Reserva Santa Dulce de Cima

92,19

Federal

2007

N° 26 - 2007

89

Rio de Janeiro

RPPN Reserva Ecológica Metodista Ana Gonzaga

73,12

Federal

1999

N° 44 - 1999

134

Trajano de Morais

RPPN Reserva Córrego Vermelho

20,95

Federal

2007

N° 23 - 2007

90

Rio de Janeiro

RPPN Sítio Granja São Jorge

2,6

Federal

1999

N° 91 - 1999

135

Trajano de Morais

RPPN Reserva Cabeceira do Cafofo

174,35

Federal

2007

N° 25 - 2007

91

Rio de Janeiro

RPPN Bicho Preguiça

1,73

Estadual

2014

N° 253, 21/05/2014

136

Valença

RPPN São Geraldo

173

Federal

1999

N° 39 - 1999

92

Santa Maria Madalena

RPPN Refúgio do Bugio

23,64

Estadual

2013

N° 429, 19/03/2013

137

Varre-Sai

RPPN Ribeira e Soledade

5,64

Estadual

2011

N° 222 - 2011

93

Santa Maria Madalena

RPPN Verbicaro

11,62

Estadual

2010

N° 179 - 2010

138

Varre-Sai

RPPN Douglas Vieira Soares

17,61

Estadual

2011

N° 219 - 2011

94

Santa Maria Madalena

RPPN Faz. Minas Gerais

18,96

Estadual

2014

N° 563, 24/10/2014

139

Varre-Sai

RPPN Frilson Matheus Vieira

14,97

Estadual

2011

N° 223 - 2011

95

Santo Antônio de Pádua

RPPN Boa Vista e Pharol

8

Estadual

2009

N° 82 - 2009

140

Varre-Sai

RPPN das Orquídeas

5,75

Estadual

2011

N° 220 - 2011

96

São Fidelis

RPPN Itacolomy

0,74

Estadual

2011

N° 217 - 2011

141

Varre-Sai

RPPN Xodó

6,95

Estadual

2011

N° 221 - 2011

97

São João da Barra

RPPN Fazenda Caruara

3.844,73

Estadual

2012

N° 357, 19/07/12

142

Varre-Sai

RPPN Boa Vista

46,43

Estadual

2011

N° 224 - 2011

98

São Jose do Vale do Rio Preto

RPPN Fazenda Miosótis

92,08

Estadual

2012

N° 362, 09/08/12

143

Varre-Sai

RPPN Dr. Carlos de Oliveira Ramos

25,35

Estadual

2012

N° 367, 07/08/12

99

Sapucaia

RPPN Nossa Senhora Aparecida

6,92

Federal

2008

N° 07 - 2008

144

Varre-Sai

RPPN Sítio Palmeiras

2,93

Estadual

2013

N° 448, 16/04/2013

100

Saquarema

RPPN Reserva Mato Grosso II

53,51

Estadual

2009

N° 63 - 2009

145

Varre-Sai

RPPN Bento Meloni de Souza

4,38

Municipal

2012

N° 27/2012

101

Saquarema

RPPN Reserva Mato Grosso

26,11

Federal

2001

N° 72, 23/05/2001

146

Varre-Sai

RPPN Boa Ventura I

9,28

Municipal

2012

N° 27/2012

102

Seropédica

RPPN Gotas Azuis

6,62

Estadual

2009

N° 07 - 2009

147

Varre-Sai

RPPN Jesuino Veloso

28,98

Municipal

2012

N° 27/2012

103

Silva Jardim

RPPN Rabicho da Serra

62,67

Estadual

2009

N° 22 - 2009

148

Varre-Sai

RPPN Boa Ventura II

9,63

Municipal

2012

N° 27/2012

104

Silva Jardim

RPPN Cachoeirinha

23,58

Estadual

2009

N° 19 - 2009

149

Varre-Sai

RPPN Varre-Sai

27

Municipal

2012

N° 19/2012

105

Silva Jardim

RPPN Cisne Branco

5,52

Estadual

2009

N° 18 - 2009

TOTAL

12.768,72

106

Silva Jardim

RPPN Quero-Quero

16,20

Estadual

2009

N° 20 - 2009

107

Silva Jardim

RPPN Águas Vertentes

12,57

Estadual

2009

N° 49 - 2009

108

Silva Jardim

RPPN Boa Esperança

39,60

Estadual

2009

N° 21 - 2009

109

Silva Jardim

RPPN Lençóis

17,33

Estadual

2009

N° 72 - 2009

110

Silva Jardim

RPPN Fargo

11,80

Estadual

2010

N° 180 - 2010

111

Silva Jardim

RPPN Taquaral

16,83

Estadual

2011

N° 206 - 2011

112

Silva Jardim

RPPN Fazenda Arco-Íris

45,86

Federal

1994

N° 103 - 1994

113

Silva Jardim

RPPN Granja Redenção

33,8

Federal

1996

N° 72 - 1996

114

Silva Jardim

RPPN Sítio Santa Fé

14,31

Federal

1996

N° 110 - 1996

115

Silva Jardim

RPPN Sítio Cachoeira Grande

14

Federal

1997

N° 171 - 1997

116

Silva Jardim

RPPN Reserva União

343,1

Federal

2000

N° 68, 17/10/2000

117

Silva Jardim

RPPN Fazenda Gaviões

117,39

Federal

2001

N° 69 - 2001

118

Silva Jardim

RPPN Floresta Alta

380,9

Federal

2001

N° 153 - 2001

119

Silva Jardim

RPPN Serra Grande

108

Federal

2004

N° 18 - 2004

120

Silva Jardim

RPPN Neiva, Patrícia, Cláudia e Alexandra

10,64

Federal

2009

N° 20 - 2009

121

Silva Jardim

RPPN Mico-Leão-Dourado

22,17

Federal

2011

N° 26 - 2011

122

Silva Jardim

RPPN Fazenda Bom Retiro

472

Federal

1993

N° 110 - 1993

123

Silva Jardim

RPPN Estancia Rio do Ouro

7,07

Estadual

2013

N° 467 - 2013

124

Sumidouro

RPPN Serra de Caramandu

35,14

Federal

2008

N° 21 - 2008

125

Teresópolis

RPPN Sítio Serra Negra

18,48

Estadual

2010

N° 113 - 2010

126

Teresópolis

RPPN Olho d'Água

7,34

Estadual

2010

N° 144 - 2010

127

Teresópolis

RPPN Maria Francisca Guimarães

1,02

Federal

1998

N° 160 - 1998

128

Teresópolis

RPPN Fazenda Suspiro

18,21

Federal

1999

N° 3 - 1999

129

Teresópolis

RPPN Rildo de Oliveira Gomes II

23,82

Estadual

2013

N° 502 -2013

130

Teresópolis

Canto dos Pássaros

28,07

Estadual

2014

N° 517 - 2014

Fonte de dados
RPPNs reconhecidas
pelo governo federal

Disponível em http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/pub1ico/rppn/RJ/
Acesso em 18 nov. 2014.

RPPNs reconhecidas
pelo governo estadual

Disponível em http://www.inea rj.gov.br/Porta1/Agendas/BI0DIVERSIDADEEAREASPR0TEGIDAS/RPPN/RPPNcomportariasdeﬁnitivas/index.htm&1ang=PT-BR
Acesso em 18 nov. 2014.

RPPNs reconhecidas
por governos municipais

Confederação Nacional de RPPNs. Disponível em http://reservasparticu1ares.org.br
Acesso em 24 mai. 2014.
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PRESENTATION
In 2001, we had the pleasure of publishing the ﬁrst edition of the Atlas of
Protected Areas in Rio de Janeiro State, an important publication with
the ﬁrst printing already sold out. Today this serves as a reference for
disseminating information on the protected areas of Rio de Janeiro state.
Now I have the honor of releasing a revised and expanded edition in
a more practical format and, best of all, including conservation units
that were created in the state during this period as a result of Instituto Estadual do Ambiente – Inea’s excellent work on biodiversity.
It is with great satisfaction that I see our biodiversity preservation policies advancing through the creation of new áreas, with the commitment
to turn public this information as an incentive for discussion and participation by the people, businesses, schools, government, and scientists.
We hope that this new edition, in a bilingual volume, will cross borders
and become an important tool, not only for dissemination, but also to
learn to preserve our rich heritage.
We hope that everyone will take advantage of our efforts and that,
based on high-quality information, we will be able to increasingly
strengthen efforts to preserve our diverse environmental heritage.
André Corrêa
State Environment Secretariat
Isaura Maria Frega
Executive Sub-secretariat for Green Economy
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PRESENTATION
In 2001, we had the pleasure of publishing the ﬁrst edition of the
Atlas of Protected Areas in Rio de Janeiro State, an important publication with the ﬁrst printing already sold out. Today this serves as
a reference for disseminating information on the protected areas of
Rio de Janeiro state.
Now I have the honor of releasing a revised and expanded edition in
a more practical format and, best of all, including protected areas
that were created in the state during this period as a result of Instituto Estadual do Ambiente – Inea’s excellent work on biodiversity.
It is with great satisfaction that I see our biodiversity preservation policies advancing through the creation of new áreas, with the commitment
to turn public this information as an incentive for discussion and participation by the people, businesses, schools, government, and scientists.
We hope that this new edition, in a bilingual volume, will cross borders and become an important tool, not only for dissemination, but
also to learn to preserve our rich heritage.
We hope that everyone will take advantage of our efforts and that,
based on high-quality information, we will be able to increasingly
strengthen efforts to preserve our diverse environmental heritage.
André Corrêa
State Secretary of the Environment
Isaura Maria Frega
State Subsecretary of the Environment and Green Economy

PREFACE
The main focus of biodiversity preservation policy in Rio de Janeiro
state, adopted by Inea, has been the creation of new state parks and
the effective implementation of those that already exist. This considerable effort aims to safeguard important remnants of Atlantic forest,
sharing with society updated information on protected areas and
promoting understanding of how important it is to preserve this rich
natural heritage of Rio de Janeiro state. So, to provide information and
highlight the importance of existing protected areas in Rio de Janeiro
state, Inea, through its Diretoria de Biodiversidade e de Áreas Protegidas, and coordinated by the Gerência de Unidades de Conservação
de Proteção Integral, is re-issuing the Atlas of Nature Protected areas
in Rio de Janeiro state. The original edition, published in 2001 with
support from then Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, is now in an update version, larger, reformatted, with a
new design, and bilingual (Portuguese and English).
The current edition offers readers the most complete, illustrated
compilation of data, information and geo-referenced maps on the
protected areas of Rio de Janeiro state.

Area of Relevant Ecological Interest, 169
Área de Relevante Interesse Ecológico da Floresta da Cicuta
Area of relevant ecological interest of the Cicuta Forest, 169

Patricia Figueiredo de Castro
General Coordination/Inea Coordination
for Mechanisms for Biodiversity Protection

Federal Natural Monument, 170
Monumento Natural das Ilhas Cagarras
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Federal National Forest, 170
Floresta Nacional Mário Xavier
Mário Xavier National Forest, 170

The Atlas of Protected Areas in Rio de Janeiro state has information
on the characteristics and protection measures of the ecosystems
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of this state. The protected areas protect 20% of the state’s territory,
and also include the Atlantic Forest Biosphere Reserve and preserved
natural areas, created to safeguard environmental heritage domains
with special natural, historical and socio-cultural features. The state
has an area of 43.780 km2; to the north it borders on the state of Espírito Santo, to the north and northwest, Minas Gerais and to the West,
São Paulo, and is washed by the Atlantic Ocean to the east, southeast
and south. Despite being one of the smallest state in Brazil, with an
area larger than only the states of Sergipe and Alagoas and the Federal District, it has a coastline 1,266 km long; only the coastlines of
the states of Maranhão and Pará are longer – 2,246 km and 1,366 km,
respectively (IBGE, 2010). Rio de Janeiro state lies within the Atlantic
forest biome, one of its most important environmental aspects.
It is estimated that Rio de Janeiro originally was covered by forest in
97% of its territory. In the last ﬁve centuries, successive economic
cycles, whose productive base intensively exploited natural resources, led to massive destruction of the Atlantic Forest. As a result, the
forests have been reduced to isolated fragments, leaving only about
18.6% of the original area, or 8.149 km2, according to the SOS Mata
Atlântica Foundation/Inpe (2013).
Currently, 8.627 km2 of the territory of Rio de Janeiro state (19.7% of
the total) are legally protected by PAs1 of various categories established by Federal Law Nº 9,985/2000, of which 91% are located on
the mainland and 9% in marine areas. State protected areas cover
an area of 3.967 km2 (9.06% of the territory) and are administered by
the Instituto Estadual do Ambiente (Inea), an agency linked to the
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). The federal conservation
area cover 4.831 km2 (11.03% of the territory) in the custody of the
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
In this second edition of the Atlas, 52 federal and state protected
areas are described and mapped. These include 3 ecological stations (2 federal and 1 state); 6 biological reserves (3 federal and 3
state); 5 national parks; 13 state parks; 1 federal natural monument;
18 environmental protection areas, 5 federal and 13 state; 1 federal
area of relevant ecological interest; 1 national forest; 2 extraction
reserves, 1 federal and 1 state; 1 state sustainable development reserve; and 1 state ecological reserve. There are 296 municipal PAs
yet, for a total of 348 protected areas in the custody of three levels
of public administration, as well as 149 private natural heritage reserves (NHPR) and 57 natural areas preserved by the federal and
state governments.

ENGLISH VERSION

de Conservação (Diuc) of the Diretoria de Conservação da Natureza
and by the Laboratório de Geoprocessamento (Lagief), also from
IEF’s ﬁles and documentation and information centre.
The data related to federal custody of the protected areas was obtained from the information system on protected areas of the Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) and the Departamento de Estruturas Territoriais (Detre) of the
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), with additional
information from secondary sources, subsequently updated by the
managers of the protected areas.
In this second edition, overall coordination of the Atlas as well as
the revision process and information updates were the responsibility of the Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral (Gepro) of the Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
(Dibap) of Inea, with help from other departments of Dibap, such as
the Gerência de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Geuso), Serviço de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (SERPPN), the Coordenação de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade
(Combio) and the Gerência de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (Geopea) of the Diretoria de Informação, Monitoramento e
Fiscalização (Dimﬁs) of Inea.
Information was also obtained from other institutions, such as
ICMBio and the Ministério do Meio Ambiente, by way of data from
the Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Cnuc), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) and Instituto
Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).
The work related to generating the cartographic basis for the protected
areas in digital media was conducted by the Gepro team who studied
documents dealing with the creation and deﬁnition of protected area
limits, including municipal, state and federal areas, plus the NHPRs
within the state. It should be mentioned that, in the case of municipal
areas, information was obtained from the census of the Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – Green ICMS or Ecological ICMS
– established by State Law Nº 5,100/2007 and made available by SEA.
Considering the small size of NHPRs in relation to the scale of the
maps used, these are represented in the illustrations of the Atlas by
points taken with GPS, according to data available from SERPPN,
Inea and ICMBio.

CHARACTERIZATION OF STATE ECOSYSTEMS2

METHODS

For the ﬁrst edition of the Atlas in 2001, a detailed survey of information was undertaken on conservation units (or protected areas as
legally the term) and preserved natural areas, both state and federal, that lie within the limits of Rio de Janeiro state. This was the ﬁrst
document published in the state to bring together, in a structured
format, data on location, legal status, physical and biological characteristics and preserved ecosystems, in addition to maps and the
creation history of natural areas protected by speciﬁc legislation.
Basic information on the protected areas was dealt with systematically, thus creating an environmental database and contributing
to the awareness of how critical it was to preserve this important
natural heritage of Rio de Janeiro state.
Work was carried out on two fronts: one was a comprehensive survey of secondary data, consisting of selecting the protected areas
and systematically analyzing information on each one, following a
predetermined approach; the other dealt with the recovery of maps
to be found the several agencies responsible for the administration
of the protected areas and natural protection, namely: Ibama, IEF,
Feema and Inepac, for subsequent scanning of the data.
We decided to not map the preserved natural areas because the information concerning these áreas was not uniform. They are, however, are included in the publication, with data on the year of preservation, custodial agency and location of each one.
In the previous edition of the Atlas, the Divisão de Estudos Ambientais (Divea) of the Departamento de Planejamento Ambiental of
what was then the Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) was responsible for the information survey in Feema’s
technical archives and library. At the Instituto Estadual de Florestas (IEF/RJ), the survey was prepared by the Divisão de Unidades

1 The calculation of total area is based on protected areas with
correctly demarcated limits according to the Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação.

The state of Rio de Janeiro has many different habitats, on mountains and lowlands, with a huge diversity of ecosystems. These natural ecological features originated during the last period of sea level
change, during the geological period known as the Climatic Optimum, 7,000 to 3,000 years before the present era (B.P.), when prevailing ecological conditions became stabilized, as far as we know,
until the era of Brazil’s discovery.
As the climate in Brazil gradually became more tropical – beginning 12,000 years B.P. in the late Pleistocene and early Holocene
epochs – sea levels rose, slowly ﬂooding the sandy coastal plain and
the surrounding low mountains became islands. The South American glaciers melted and the area they occupied gradually shrank to
what we see today in the high mountains of the Andes. At the same
time, the vegetation changed as a result of higher temperatures and
abundant rainfall. Our climate changed from cold and dry to hot and
humid, causing an increase in the metabolism of plant and animal
species and leading to the lush growth of forests and other types of
plant cover. As a result, about 3,000 years B.P., the land occupied
by what is now Rio de Janeiro state was differentiated into forests,
restingas, mangroves and other plant formations.
The variety of altimetric, geological, hydrological, pedological and
climatic conditions that exists today in the many different habitats
of Rio de Janeiro state reveals one of the richest biotic series to be
found in one small area of the federation.
In spite of different degrees of disturbance – a direct result of the
widespread deforestation that took place during the economic
cycles that swept over the state of Rio de Janeiro at the onset of
colonization – the biological systems are still characterized by high
diversity (although much has been lost, and it is impossible to quantify, much less qualify, these losses), placing Brazil within the group
of countries with biological megadiversity.
In Rio de Janeiro, located almost entirely within the disjunct ﬂoristic
region that runs from Espirito Santo to Angra dos Reis municipality,

2 Original text of Ronaldo Fernandes de Oliveira (2001), with data
atualization.

there are biological systems with distinct plant and animal species
that are, in many cases, unique and irreplaceable when viewed from
a worldwide perspective. Some species are found only in certain localities, as if they were isolated by singular ecological conditions
and separated from the rest of the area by barriers with a given set
of environmental characteristics that may be minimal. This group
of species constitutes what is known as biotic endemism, that is,
exclusive life forms found at certain locations on Earth.
According to what we know today, the state of Rio de Janeiro is one
of the most important centers of endemism in the country. Based on
our present state of knowledge of the ﬂora of this state, considering
the material deposited in herbaria, 5,051 plant species are found in
Rio de Janeiro, grouped in 1,405 genera and 193 botanical families.
Many of these species are endemic, such as, for example, Bromeliaceae – genus Cryptanthus, Gesneriaceae – genus Nematanthus,
Glaziophyton mirabile (Gramineae), Prepusa hookeriana (Gentianaceae), Worsleya raineri (Amaryllidaceae) and Tillandsia grazielae
(Bromeliaceae). Likewise, of the 100 species found in the Centuria
Plantarum Brasiliensium Exstintionis Minitata, published by the Sociedade Botânica do Brasil, in 1992, 40 occur in the state of Rio de
Janeiro. There are also a number of endemic animal species, such
as the well-known golden-lion tamarin, black-hooded antwren,
restinga antwren, Lutz’s tree iguana, sapinho-de-barriga-vermelha,
sapo-pulga and saudade-de-asa-cinza. The ofﬁcial List of Endangered Animals in Brazil contains 202 species, including insects, ﬁsh,
amphibians, reptiles, birds and mammals of which 171 live the Atlantic Forest Domain of Rio de Janeiro state.
If, on the one hand, these are reasons for ecological chauvinism,
on the other, they provide growing concern for the preservation of
biodiversity in the state.

THE EVOLUTION OF STATE ECOSYSTEMS

The soils that underlie ecosystems in Rio de Janeiro state originated from weathering of pre-Paleozoic rocks, especially granite and
gneiss, that are over 600 million years old and make up the so-called
Brazilian Shield, part of the primitive continent of Gondwana.
In the Mesozoic era, during the transition from the Jurassic (190
million years B.P.) to Cretaceous (130 million years B.P.), that is,
some 150 million years ago, Gondwana began to split apart from
bottom to top. The result of this separation would be Africa and
South America. This period and the ones that followed, to about
65 million years ago, were marked by intense tectonic movements,
with huge faults in the primitive rocks and volcanic phenomena
at many localities in the state territory. These movements caused
vertical shifts that gave birth to the steep slopes of Serra do Mar
that contribute to the beautiful landscape of Rio de Janeiro. Volcanism during the Cretaceous period gave rise to unique mountainous
formations, where mainly alkaline rocks prevail. These rocks differ
from others found in the region and are only found locally. They represent special characteristics of state lithology, and are not found
anywhere else in the world; here we have mendanhito (from Serra
do Gericinó-Mendanha), Tinguáíto (from Serra do Tinguá) and Búzios gneiss. The volcanic cone of Morro de São João, in Casimiro de
Abreu municipality, stands out sharply in aerial photographs. Volcanism also is found in the municipalities of Cachoeiras de Macacu,
Duque de Caxias, Itaboraí, Itatiaia, Magé, Piraí, Resende, Rio Bonito,
São Gonçalo, Silva Jardim and Tanguá.
Also in the Mesozoic, there arose along the coast of Brazil the socalled Barreiras Series, consisting of poorly consolidated sediments.
This geological formation stretches all the way to the state of Amapá.
Although vestiges are found at the back of Guanabara bay, the most
important part of the formation are the sea cliffs found in Maricá and
Búzios that are no longer washed by the sea. The only part of the
Barreiras Series that is still molded by the sea lies at Ponta do Retiro,
São Francisco de Itabapoana. Here also the eroded sediments of the
Barreiras Series formed rich coastal deposits of ilmenite, zircon and
rutile, important components of the monazitic sands that are found
along the coast all the way to the mouth of the Paraíba do Sul river.
More recently, the rise and fall of sea level in the late Pleistocene
and early Holocene, as well as sea level changes during the Climatic Optimum, shaped the outermost beach ridges that formed the
numerous lagoons and coastal lakes that dot the coastal zone of
Rio de Janeiro.
As a result of the geological history of the state territory, the pedological mosaic reﬂects not only the many different rock formations
from which these soils arose, but also the paleoclimatic events that
took place in Rio de Janeiro. There are podsols, latosols, cambisols, plinthossols, brunos, brunizens, Solonetz, Solonchak, gleys,

tiomórﬁcos, alluvial soils, lithosols, organic soils and the quartz
sands on the coast, each with physical, chemical and biological
characteristics that sustain ecosystem diversity.
On the other hand, it seems that the history of the biota that became
established here also began in the Mesozoic, when the large reptiles disappeared as did the forests of giant ferns and conifers. The
ﬁrst true plants appeared – the phanerogams; these were superior
in evolutionary terms, with the sexual organs hidden in more efﬁcient protective involucres – the ﬂowers. And the mammals came
to dominate the land. The biota of Rio de Janeiro state, that originated during that period, still had species with characteristics seen
as primitive from an evolutionary point of view: mammals with a
rudimentary, practically nonexistent, placenta, like opossums; and
botanical families with more simply structured ovaries, like the Winteraceae, with one species in Brazil (casca-d’anta), Magnoliaceae,
with one species in Rio de Janeiro state (baguaçu) and Annonaceae,
represented in the Brazilian ﬂora by 29 genera and several species,
including araticum-do-brejo, pindaíba and the endemic duguétia.
If, on the one hand, state ecosystems were structurally distinct in
response to variation in climate and edaphic conditions, on the other
hand, they were constantly selected, molded and modiﬁed during
the natural process of habitat formation where, besides the inﬂuence of abiotic factors, interactions take place between ﬂora and
fauna, basically related to structuring food chains, and these lead
to improvement and adaptation of compensatory reciprocities of the
coevolutionary mechanism.
The insects, agents of pollination par excellence, the birds and the
mammals – excellent fruit-and-seed dispersers as well as good
pollinators – inﬂuenced and were inﬂuenced by the anatomical and
physiological structures of ﬂowers, fruits and seeds, that gradually
became perfected over time, thus optimizing processes (not always
symbiotic or mutualistic, but sometimes commensal and even parasitic) of pollenization and dispersal. Over evolutionary time, there
appeared colors, odors, ﬂavors, nectaries, nectar guides, detailed
morphologies of ﬂowers, fruits and seeds, increasing the particularities of ﬂora-fauna relationships.
In the late Pleistocene and early Holocene, as the climate became
more tropical, Pleistocene Refuges were the colonization source for
areas that had not yet been occupied during the intense cold period.
The well-known Brazilian pepper, for example, is a case in point.
Today, this plant is found not only in restingas, but also in other vegetation types of Rio de Janeiro. Likewise, canjerana, a widespread
state species, colonized areas next to the Serra do Mar Pleistocene
Refuges. Studies indicate that animal species from the Pleistocene
Refuges also populated adjacent ecosystems, examples being birds
such as jacú and tangará. However, this is a ﬁeld of research that
will need the attention of geologists, paleontologists, botanists, zoologists, and others in an attempt to reconstruct the paleoenvironments of ecosystems found in Rio de Janeiro state.
Today, ecosystem biodiversity in Rio de Janeiro reﬂects all of the
factors that have inﬂuenced the state’s ecosystems over its long
geological history. Successive episodes laid the groundwork for the
natural world to become established. Today it is basically climate
and soil that provide the conditions for various types of state ecosystems to exist, the most effective deterministic feature being the
degree of ombrothermia (the temporal relationship between precipitation and temperature – climate diagram) that occurs in every
region of the state where the biological systems occur.

ECOSYSTEMS OF RIO DE JANEIRO STATE

State ecosystems were typiﬁed on Folhas SF23/24 – Rio de Janeiro/
Vitória, Projeto RADAMBRASIL (1982). The following phytoecological
regions of the state are based on this classiﬁcation:
> Savanna Phytoecological Region
> Steppe Phytoecological Region
> Dense Rain-Forest Phytoecological Region
> Dense Lowland Rain Forest
> Dense Submontane Rain Forest
> Dense Montane Rain Forest
> Dense High-montane Rain Forest
> Seasonal Semideciduous Forest Phytoecological Region
>> Seasonal Lowland Semideciduous Forest
>> Seasonal Submontane Semideciduous Forest
>> Seasonal Montane Semideciduous Forest
> Mixed Rain Forest Phytoecological Region
>> Mixed Montane Phytoecological Region
> Ecological Refuge

>> High Montane Ecological Refuge
> Pioneer Formations
>> Area of Marine Inﬂuence
>> Area of Fluviomarine Inﬂuence
>> Area of ﬂuvial Inﬂuence

> SAVANNA PHYTOECOLOGICAL REGION

The Savanna or Cerrado Region of Rio de Janeiro consists of small
ﬂoristic groups with elements of vegetation from two other phytoecological regions. Pimenta-de-macaco and barbatimão, for example, represent the Cerrado ﬂora, while copaíba and cinnamon are
more typical of the Seasonal Semideciduous Forest.
Still poorly known to Science, the Cerrado State is hard to study because it covers very small areas and has been greatly affected by
man´s activities. In spite of this fact, the siriema, a typical Cerrado
bird, still wanders over clear-cut stretches of the state giving vent to
strident mating calls.
The Cerrado State is found along the Paraíba do Sul river valley in
the area lying within the municipalities of Itatiaia, Resende, Porto
Real and Quatis.

> STEPPE PHYTOECOLOGICAL REGION
This is a region of caatinga as determined by prevailing climate and
rainfall, similar to the Brazilian northeast. The caatinga in Rio de
Janeiro is an open formation, found only in the municipalities of São
Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio and Armação dos Búzios, with the lowest rainfall indices in the state. This vegetation grows
on hillsides by the sea.
The vegetation in this part of the state is very special, with rare species of the state ﬂora such as Bromeliaceae: Tillandsia gardneri var.
rupicola, Tillandsia neglecta, Nidularium atalaiensis, Cryptanthus
sinuosus and Cryptanthus maritimus, all endemic species, plus other species of the same family that are not as rare, such as Billbergia
amoena, Billbergia tweediana, Quesnelia quesneliana, Neoregelia
cruenta and Alcantarea gigantea. Another regional endemism is Pilosocereus ulei, that grows together with other Cactaceae, such as
Pilosocereus arrabidae, Cereus fernambucensis and Austrocephalocereus ﬂuminensis, plus several species of Euphorbiaceae and
those belonging to other families, more poorly represented in other
parts of the state, such as Anchietea pyrifolia (Violaceae), Arrabidaea selloi (Bignoniaceae), Angostura candolleana (Rutaceae), Astronium gracile (Anacardiaceae), Condalia buxifolia (Rhamnaceae),
Erythroxylon subrotundum (Erythroxylaceae), Jacquinia brasiliensis
(Theophrastaceae), Kielmeyera membranacea (Guttiferae), Paullinia racemosa (Sapindaceae), Salacia paniculata (Hippocrateaceae), Scutia arenicola (Rhamnaceae), Turnera serrata (Turneraceae)
and Zyziphus platyphyla (Rhamnaceae), among others.
This kind of plant cover is very fragile and is found in only one location
in Rio de Janeiro state. Here there are over twenty species of rare,
endemic and threatened orchids and the area is under intense pressure by real estate speculation and haphazard occupation of the land.

> DENSE RAIN FOREST PHYTOECOLOGICAL REGION
Annual rainfall in the habitats of Rio de Janeiro state where the
Dense Rain Forest grows is around 1,500 mm and is well-distributed throughout the year with no dry season. This region has four
different kinds of formations in the state.

1. Dense Lowland Rain Forest
This forest grows at low altitudes, up to 50 m, with remnants
throughout the state in ﬂooded or very wet areas. These forests are
often called swamp forests.
Swamp forest vegetation varies considerably as regards composition;
pau-de-tamanco and coco-de-tucum are important species. There
may be an understory with several Piperaceae (Piper spp., Potomorphe spp., Ottonia spp.) and Costus spiralis (Zingiberaceae). Other
common tree species are ﬁg trees (Ficus organensis, Ficus insipida —
Moraceae), ingá, carrapeta and tapiri. Raphia rufﬁa, a palm tree, may
be found on the southern coast, and in the São João and Macaé watersheds we ﬁnd guanandí and uanani. The humidity of these habitats
favors high incidence of epiphytes represented by Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Piperaceae and Orchidaceae. In the swamp forests, vines are common including several species of Dioscoreaceae,
escova-de-macaco (Combretum fruticosum and Combretum laxum
— Combretaceae) and also jarrinha, whose leaves are the sole food
source for the caterpillar of an endangered butterﬂy.
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2. Dense Submontane Rain Forest
The forests of this formation are found at altitudes of 50 to 500 m,
in the rugged terrain of Serra do Mar, on ridges near the coast and
on islands.
The larger fragments of the Dense Submontane Rain Forest are almost always classiﬁed as permanently preserved areas (Áreas de
Preservação Permanente – APP) because they lie on the precipitous
slopes of the Serra do Mar. The ﬂora is rich and varied. There are
some very common species, such as tapiá, the ever-present embaúba and quaresmeira, huge ﬁg trees that often grown on and strangle
other trees; carrapeta (Guarea guidonia and Guarea macrophylla –
Meliaceae), often seen growing on stream banks; açoita-cavalo and
camboatá (Cupania oblongifolia, Cupania spp. – Sapindaceae).
These species and many others form an unbroken canopy that provides shade for the interior of the forests. The canopy may be 25
to 30 m above the ground, marked by the crowns of jacatirão and
canela-santa, and in the understory, the plants are numerous and
adapted to the low light levels in the shade of the taller trees. Here,
the leaves have a higher concentration of chlorophyll in order to optimize photosynthesis and therefore are dark green, like Piperaceae
and sonho-d’ouro, or the leaf blades are large and decidedly macrophyllous, as in Rudgea macrophylla (Rubiaceae) and many Marantaceae (Maranta, Ctenanthe, Stromanthe) and Musaceae (Heliconia).
The palm tree from which come palm hearts lives in the understory.
Natural populations of this tree are forever being depleted by illegal
harvesting due to the high price of this delicacy. There is a wealth of
epiphytes, with species from the Araceae, Cactaceae, Orchidaceae,
Piperaceae and many ferns of different families.

3. Dense Montane Rain Forest
Remnants of this forest type are located on the irregular border of
the Serra do Mar and in the Serra de Itatiaia mountains, at altitudes
of 500 to 1,500 m.
The ﬂora of the Dense Montane Rain Forest has many species that
also occur in the the Dense Submontane formation. It is here that
jequitibá-rosa, giant of the Atlantic Forest, rises above the dense
layer of tree tops, sometimes surpassing 30 m in height. Another
tall tree is the ouriceiro.
The Lauraceae, represented by many genera (Aiouea, Aniba, Cryptocarya, Endlicheria, Licaria, Nectandra, Ocotea, Persea, Phyllostemodaphne, Urbanodendron) and species, is the most species-rich
plant family. The rare tapinhoã, a historically important species,
deserves special mention. It is known as the Brazilian oak and was
widely used in the building of ships such as the Portuguese man-ofwar, urvas, frigates, schooners and sumacas as well as for repairs
on the ﬂeets of ships that sailed to Rio de Janeiro. The wood of this
tree was used extensively during the colonial period, a use that was
regulated by the Carta Régia of 1799. Other species that are part
of this formation are cedro, louro-pardo, vinhático and guaperê. In
the understory one ﬁnds guaricanga and tree ferns or giant ferns –
Trichipteris sp. (Cyatheacae), Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae).
The interior of these forests is always shaded and is dominated by
small herbs like Besleria spp. (Gesneriaceae), Coccocypselum spp.
(Rubiaceae), Dichorisandra spp. (Commelinaceae), Dorstenia spp.
(Moraceae), Pilea spp. (Urticaceae) and a wealth of fern genera
(Blechnum, Didymochlaena, Dryopteris, Lygodium, Marattia, Polybotrya, Selaginella). Vines and lianas are also abundant: Bauhinia
spp. (Leguminosae), Cissus spp. (Vitaceae), Davilla rugosa (Dilleniaceae), Pithecoctenium spp. (Bignoniaceae), Serjania spp. (Sapindaceae) and Smilax spp. (Smilacaceae) and others.
The trunks and branches of these trees are literally smothered
in epiphytes, including lichens, liverworts and mosses, as well as
Pteridophyta (Hymenophyllum, Microgramma, Trichomanes); Dicotyledoneae, such as Begoniaceae (Begonia), Cactaceae (Hariota,
Rhipsalis, Schlumbergera), Gesneriaceae (Codonanthe, Nematanthus), Marcgraviaceae (Marcgravia), Piperaceae (Peperomia); and
Monocotyledoneae, such as Bromeliaceae (Vriesea, Tillandsia), Cyclanthaceae (Carludovica); and Orchidaceae (Bifrenaria, Catasetum,
Cattleya, Miltonia, Oncidium, Pleurothallis).

4. Dense High-montane Rain Forest
This formation occupies habitats over 1,500 m. Here we ﬁnd the
greatest number of endemic taxa, and Itatiaia is important in this
sense. These forests are known as cloud forests, because they are
often hidden by clouds that increase the humidity of the air. The
trees are medium-tall, twisted and xeromorphic to a certain degree, due to the colder temperatures. Some of these species belong
to families that are poorly represented in Brazil or to genera that
are uncommon in the state: Aquifoliaceae is present with only one
genus, Ilex, that is more common and better represented in South
Brazil, including Ilex paraguariensis, erva-mate; Celastraceae, with
only one genus, Maytenus, one of the few Brazilian genera and the
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only genus of this family that is found in the state; Clethraceae – with
the genus Clethra, that has only two Brazilian species; Cunoniaceae, with the genus Weinmannia, one of three that occur in Brazil;
Winteraceae, with Drymis brasiliensis, also the only species in Brazil; Proteaceae, with the genus Roupala, one of three represented
in Brazil; Ericaceae, with the genera Leucothoe and Gautheria, and
Saxifragaceae, with the genus Escallonia, the only Brazilian genus,
with two species: Escallonia organensis and Escallonia montevidense. As regards shrubs, Berberis laurina (Berberidaceae) is also
the only Brazilian species in this family.
Several birds native to the Atlantic Forest live in these forests or
nearby, always at higher altitudes. These include the endemic pula-pula-assobiador, a hummingbird and entufado, borralhara, garrincha-chorona and tapaculo-preto.
In these forests, there is practically no understory, but there are
dense patches of Bromeliaceae represented by Vriesea, Aechmea
and Nidularium. Epiphytes are from the Orchidaceae, including the
gorgeous Sophronites grandiﬂora.

> SEASONAL SEMIDECIDUOUS
FOREST PHYTOECOLOGICAL REGION
The deciduous condition in forests of this phytoecological region
(semideciduous means partial leaf fall) is between 20% and 50%
and depends on the climate, with a rainy season and a dry season.
Because of lower atmospheric humidity, there are few epiphytes in
the forests of this category.
There are three subtypes of Seasonal Semideciduous Forest that are
poorly represented in Rio de Janeiro state.

1. Seasonal Lowland Semideciduous Forest
Small patches of this formation are located in the municipalities of
Carapebus, Quissamã and São Francisco de Itabapoana. The remnant known as Mata do Carvão, in São Francisco de Itabapoana
municipality is the most important patch. Typical species are xixá
and Talisia sp. (Sapindaceae), found in Quissamã municipality. At
Mata do Carvão in an area of only 1,000 ha, we ﬁnd species of great
economic value, such as quebra-machado, peroba-de-campos,
peroba-rosa and angico, plus many other species from 28 botanical
families.
The drastic decline of this vegetation type was initially due to activities intended to provide provisions for the capital of Brazil, during
colonial times. These were mainly lumbering and cattle raising, in
the Baixada Campista area, on the hills and coastal Barreiras tablelands. Forest destruction was also due to the sugarcane crop that
is characteristic of the region even today. The sugar industry was
always a major cause of forest destruction, not only to supply the
sugarmills – with all of the necessary tools – but also the fuel to
make them work.

2. Seasonal Submontane Semideciduous Forest
Little-known from a scientiﬁc point of view, the remnants of this formation are today reduced to tiny patches that lie between 50 and 500
m of altitude, in the municipality of Macaé. The species araribá is
typical of this formation.
Its disappearance is due to the same predatory extraction processes that led to the demise of the Seasonal Lowland Semideciduous
Forest.

3. Seasonal Montane Semideciduous Forest
This formation best represents the Seasonal Semideciduous Forest
in Rio de Janeiro state. The largest patches are found from 500 to
1,500 m in the municipalities of Cordeiro, Duas Barras, Trajano de
Moraes and Bom Jardim, where one of the most common species is
sanandu. There are also small areas in Itatiaia and Resende, where
sapucaia is a typical species.
The Seasonal Semideciduous Forest with its subtypes probably
made up the typical forest cover in the Paraíba do Sul river valley.
It disappeared so quickly that the tiny fragments still in existence
do not provide an adequate picture of the vegetation as it was before the advent of the coffee cycle. It was during this economic
cycle that the forests of the Paraíba do Sul river valley gave way
to coffee trees.

> MIXED RAIN FOREST PHYTOECOLOGICAL REGION
In Rio de Janeiro state, only the Mixed Montane Rain Forest is found
since the Mixed Rain Forest is more characteristic of South Brazil.
As the name implies, the Mixed Montane Rain Forest is located on
the upper slopes of southern Rio de Janeiro, from 800 to 1,200 m, in
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Bocaina National Park. The typical species of this forest subtype are
the Paraná pine and the pinheirinho-bravo.

> ECOLOGICAL REFUGE
This vegetation is very different ﬂoristically and physiognomically
from that which surrounds it. It is usually found growing on shallow
soils that overlie rock formations. Only the High-Montane Ecological Refuge subtype is represented in the state of Rio de Janeiro. It
is located above 1,500 m, in sectors of Serra do Mar and Serra da
Mantiqueira, and is known as Campo de Altitude.
Campo de Altitude vegetation is found growing at the following locations: Morro do Cuca, Pico do Frade, Campo das Antas, Desengano, Bocaina and Itatiaia. It lies above and adjacent to the Dense
High-Montane Rain Forest, to which it is related, and has a high rate
of endemism, as does the former. At Campos das Antas, between
Petrópolis and Teresópolis, 66 of the 347 recorded species are endemic; at Bocaina, in the southern part of the state, 30 of the 215
recorded species are endemic; at Parque do Desengano, in Santa
Maria Madalena, 62 of the 275 recorded species are endemic; at Itatiaia, where botanical collecting has been most intense, 88 of the
415 recorded species are endemic; at Morro do Cuca, Petrópolis,
27 of the 227 recorded species are endemic, and at Pico do Frade,
Macaé, 22 of the 124 recorded species are endemic.
The open vegetation is herbaceous to shrubby. The Compositae are
an important component and are represented by several genera
(Achyrocline, Baccharis, Chionolaena, Erigeron, Eupatorium, Mikania, Senecio, Vernonia, Wedelia). The Gramineae have only one species, Chusquea pinifolia, a very common species at these sites that
only occurs there. Another grass species exclusive to the Campos de
Altitude is Cortaderia modesta.
Several families, such as Eriocaulaceae (Paepalanthus sp., Leiothrix sp.) and Scrophulariaceae, are represented only by low herbs.
The ground is sometimes covered with huge cushion-like patches
of lichens, such as Cladonia confusa. Wet spots are covered by the
hygroscopic moss, Sphagnum purpuratum, that acidiﬁes the water
and provided a habitat for the carnivorous plant, Drosera villosa.

> PIONEER FORMATIONS
These are vegetation types that are early-transitory (based on geological chronology) and that will change naturally with the passing of
geological time. They include ecosystems associated with the Atlantic Forest and were classiﬁed in three types of areas.

of which are great for landscaping, such as abaneiros (Clusia ﬂuminensis, Clusia criuva — Guttifeae), arco-de-pipa, rabo-de-arara,
araçarana, to name just a few in an inﬁnite variety of other species
that are already successful in this regard. There are also species
with very tasty fruits, such as abajeru, pitangas (Eugenia uniﬂora,
Eugenia copacabanensis — Myrtaceae), grumixama, ingá-da-praia,
ingá-mimoso and araçá-da-praia.
The endemic fauna includes sabiá-da-praia, lagartinho-branco-dapraia, peixinho-das-nuvens and borboleta-da-praia.

> AREAS OF FLUVIAL-MARINE INFLUENCE
These are areas of mangroves growing in the quiet waters of bays,
usually in riverine estuaries. The mangrove ﬂora consists basically of only three tree species: Rhizophora mangle (Rhizophoraceae),
Avicennia schaueriana (Verbenaceae) and Laguncularia racemosa
(Combretaceae). On the mud ﬂats that line the front of the mangroves,
an herbaceous species (capim-praturá) stabilizes the sediments.
In the Paraíba do Sul estuary, Avicennia germinans is the main species. It becomes much more common farther north along the coast
of Brazil. Likewise, Conocarpus erectus (Combretaceae) is more
common in northern Brazil, and is only found in northern Rio de
Janeiro state, at certain points along the coast, such as Iquipari and
Barra do Açu, in the municipality of São João da Barra and at a single spot on the banks of Araruama lagoon, in Cabo Frio. Aninga also
occurs only in the Paraíba do Sul estuary.
The largest areas of mangroves are at the mouth of the Paraíba of
Sul and Macaé rivers, at the back of Guanabara bay, in Sepetiba bay
and on the southern coast, especially in Paraty. The respiratory and
prop roots of the mangrove trees are generally covered with seaweed (Bostrichia spp., Caloglossa leprieuri), barnacles (Chthamalus
spp., Balanus spp.) and oysters. The tree trunks are systematically
explored by small snails of the genus Littorina and mangrove snails.
Other mollusks live in the mud, such as samanguaiá, tarioba and
unha-de-velho; all of these are edible but their populations are
declining. Crabs that live in the mangroves, such as guaiamu and
uçá, are widely consumed by man. Other species not consumed, but
they are also common in the mangroves, such as aratu-vermelho,
catanhém and small ﬁddler crabs (Uca maracoani, Uca pugnax, Uca
leptodactyla). In the shallow waters of the mangroves there are also
blue crabs (Callictes danae and Callinectes sapidus).
Even though mangroves, like restingas, are protected by speciﬁc
legislation, they have been seriously impaired by the predatory activities of human beings.

> AREAS OF RIVERINE INFLUENCE
> AREAS OF MARINE INFLUENCE
These are the restingas that vary considerably in Rio de Janeiro state. Although huge areas of restinga have been destroyed by
man´s activities, there are still some suitable remnants.
They are associated with quartzite sands along the coast that were
deposited during the Pleistocene and early Holocene. So they are
well represented in the municipality of Rio de Janeiro along the
northern coast. In Rio de Janeiro, the restingas become more extensive in Maricá and Saquarema, with even larger areas in Araruama, Arraial do Cabo and Cabo Frio. They are less extensive as one
approaches Rio das Ostras. From this point on, the Serra do Mar
is farther from the coast and the coastal plain is wider, especially
in the municipalities of Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos and
São João da Barra, where the restingas once again dominate the
landscape. However, in Rio de Janeiro and in several other municipalities, they have been highly modiﬁed, leaving only small, residual
highly disturbed areas.
Restingas are complex ﬂoristically and the plant life is represented
by a number of different formations, from creeping beach vegetation
to bare sands with a sparse scattering of thickets and on to restinga
forests. Recent articles have attempted to describe the vegetation
categories in these areas, since there are profound structural differences between them.
Many endemic, rare and endangered species are part of the biological system of the restingas. Of the c. 50 bromeliad species that
grow in the Cabo Frio region, for example, 13 are endemic. There
is also endemism in the Leguminosae, Sapotaceae, Turneraceae,
Asclepiadaceae, Cactaceae and Malvaceae, especially Pavonia alnifolia, a species that motivated the early conservation movements
in the 1930s. Over 20 species of orchids grow in the restingas of Rio
de Janeiro, and of special interest are Bletia catenulata, Cattleya
intermedia, Cattleya guttata and Laelia purpurata, all considered to
be rare species. Here also we ﬁnd many ornamental species, many

In phytoecological terms, this is what marshes are called. They are
found on the ﬂoodplains of rivers, that is, overﬂow areas on the lower course of a river or areas surrounding lagoons. The dominant
vegetation is herbaceous, with cattails as the most common plant.
In the marshes of Rio de Janeiro state other common plants are
piripiri, piripiri-grande, chapéu-de-couro, catifa and cruz-de-malta (Ludwigia octovalvis, Ludwigia leptocarpa, Ludwigia laruotteana
– Onagraceae), erva-de-bicho and many aquatic species, such as
aguapé, erva-de-santa-luzia, lentilha-d’água, forno, mururê-carrapatinho and mururê-rendado, among others.
The most common ﬁsh in these still, shallow waters are traira and
acará, two economically valuable species, plus the very common
barrigudinho, food for the birds that patrol the waters, such as bemte-vi (Pitangus sulphuratus) and martim-pescador (Ceryle torquata
and Chloroceryle americana).
Although this habitat is appropriate for capybaras, they are now very
rare, and one rarely sees the endangered jacaré-de-papo-amarelo.
These sites are rich in food and provide shelter for aquatic birds.
Here we ﬁnd saracura-três-potes, socó, socozinho, frango-d´água-comum, frango-d´água-azul, jaçanã, irerê, ananaí and many
other species, including the ducks known as irerê and ananaí. These
habitats are rich bird species and the nearby dry areas are no less
diversiﬁed. Here we ﬁnd quero-quero, anu-branco, anu-preto, alma-de-gato, viuvinha, lavadeira-mascarada, tiê-sangue and tiziu,
plus many other species.

LOSS AND CHANGE

Man´s interference in the ecosystems of Rio de Janeiro apparently
was minimal during the early occupation of the state. The shell-

mound people were already traveling up and down the coast about
6,500 years ago, when this region was very different from what it is
today. Sea levels were lower and many islands that today lie near
the coast, such as the islands Comprida and da Caieira in Angra dos
Reis, as well as the islands do Pai, da Mãe and da Menina in Niterói,
may not have been islands at the time.
Our ancestors who lived on the coast (known as sambaquieiros)
were ﬁshermen-hunter-gatherers who lived at ecological crossroads such as estuaries, the mouths of rivers, and lagoons. They
lived off the resources of the mangroves, especially mollusks and
crustaceans, that were plentiful and easy to collect, and exploited
nearby restingas and forests. They used simple, unsophisticated
instruments such as stone axes, sharp quartz fragments for removing oysters and other mollusks from the shell, hooks made of bone
and of thorns, and ﬁsh nets made of palm ﬁbers, plus ever-present
bows and arrows to kill larger ﬁsh, birds and mammals. From the
restingas and forests they gathered material to make utensils. It is
also very likely that they employed ﬂoral resources for things other
than nourishment – hallucinogens, stimulants, aphrodisiacs, poisons, religious objects, body paint, repellents, abortives – but they
probably did not farm as did their kinsmen from the hinterland who
used ﬁre for shifting agriculture. They may have planted some species of fruit trees or tubers. The fact that sapotiaba trees are found
growing on shell middens may be coincidental. Rituals took place
on the shell middens, where hearths were lit and where mollusk
shells and other scraps of food accumulated, including fruit pits.
They were not true farmers and it seems that they were not even
ceramic artists, and therefore did not need wood for ﬁre to bake clay.
Ceramic shards found in shell middens have only been recorded in
the upper layers. The art of ceramics must have come later to the
coast with the invading Tupi group. When these farmers arrived from
the hinterland, shifting-agricultural techniques for cassava became
widespread and ﬁre began to play a part in the destruction of coastal ecosystems. The Indians of Rio de Janeiro state were never true
island dwellers. Most of the islands were small and their visits to
these islands were sporadic; they were also used as a temporary
refuge during the bloody, interminable intertribal conﬂicts. The use
of ﬁre for farming might not have been used on the smaller islands,
but it most certainly was a tool on the larger ones, such as Grande
and the islands of Gipóia, Itacuruçá, Jaguanum and Governador. So
the pressure exerted by the Tupis on island ecosystems was more
intense than that of their predecessors who were responsible for the
shell middens. If we compare the aboriginal village populations with
those of today’s burgeoning cities, it seems obvious that, although
pressure was put on the environment, it was at much lower intensity
than that carried out by our civilization.
The greatest intervention in island ecosystems – and not just on
the Brazilian coast – took place during the glory days of exploration. In the fragile vessels of that time, it was impossible to conserve
enough food for long, drawn-out journeys. So navigators adopted
the practice of using islands along the route as pantries. In Rio de
Janeiro, the early settlement days were crucial to the destruction
of island vegetation. Most of the islands had huge supplies of Brazilwood, especially those at the back of Guanabara bay. The Cabo
Frio/Búzios region was also very rich in Brazilwood, and the Santana
Archipelago in Macaé was a way station for the contraband of this
valuable dye wood. Pau-de-tinta, known as ibirapitanga by the Tupis,
was an important raw material in Europe, mainly for producing ink
and fabric dyes. Before the supply in Rio de Janeiro was discovered
by Frenchmen and Portuguese, Brazilwood was brought from Asia,
with great difﬁculty, via the Near East, where it was extracted from
a species, Caesalpinia sappan, that is related to the one in Brazil.
During the colonization of Brazil, ecosystems near the coast were
a source of wood and ﬁrewood for kilns, scaffolding, brick-ovens,
farms and mills. During the sugarcane cycle, the coastal forests
systematically provided trees for the sugar mills and were razed to
make way for sugarcane plantations. What today is known as das
Cobras island was called Ilha da Madeira (Isle of Wood), and there
was a shipyard on the island where vessels docked that were in need
of repairs. Here, the wood was also used to supply the Castelo citadel and ships that came to the island. To judge by the accounts of
visitors to the Brazilian coast, including famous historical ﬁgures
--- Darwin, Gabriel Soares de Souza, Gardner, Hans Staden, Jean
de Léry, Luccock, Maria Graham, Nóbrega, Pizarro, Rugendas, Spix
& Martius, Thevet and many others —, the supply of prime wood
must have been plentiful and highly valuable. Also in 1531, Martim
Afonso de Souza ordered the construction of two ships, at Caju, and,
in 1663, the galleon, Padre Eterno, was built at Ilha do Governador,
made entirely of native wood.
Due to widespread deforestation, the original forest cover of islands
in Brazil, with few exceptions, is scanty and secondary. The degree
of past devastation of islands in Rio de Janeiro state can be inferred

by their names, such as Pelada, Rapada, Queimada, do Pasto, da
Caieira, do Engenho and Guaxuma (guaxuma, guaxima, guaximba
and other common names of Urena lobata and similar Malvaceae
that grow as weeds and pioneer species after the forest has been
cut down). Supposedly longtime inhabitants of the coast used these
common names based on the characteristics of each island.
Likewise, the degree of regeneration of secondary forests or the
vegetation cover that was left on the island complex of Rio de Janeiro is seen in the ﬂoristic components that make up the name.
Araçatuba and Araçatiba reﬂect an abundance of araça, a common
species on the coast; guriri is the name of a small, stemless palm,
common in restingas; tucum (several palm species of the genus
Bactris) is indicative of a small thorny palm that grows in swamps.
Besides these names of Tupi origin, other names designate common plants from the forests of the islands: aroeira (Schinus terebinthifolius – Anacardiaceae); cedro (Cedrela ﬁssilis – Meliaceae);
palmeiras and coqueiros are denominations that apply to members
of the palm family; especially on the coast of Rio de Janeiro, these
may refer to Syagrus romanzofﬁana, still very common on hillsides.
On the other hand, many names no longer apply, such as sapucaia,
indicative of Lecythis pisonis (Lecythidaceae). This island in Guanabara bay disappeared (as did the tree that gave it the name) after
successive bouts of deforestation and landﬁlls; today, it is connected
to do Fundão island. There must also have been cajueiros (cashew
trees) on the island, since it was very close to Ponta do Caju, a fruit
that was very abundant on this stretch of the coast, and could be
found on Morro dos Cajueiros and Quinta da Boa Vista.
The secular destruction and modiﬁcation of ecosystems in Rio de
Janeiro have already caused irreparable loss, such as the scarlet
ibis (guara), a bird with intense red coloration and typical of Brazilian
mangroves. It was once found in the mangroves of Rio de Janeiro, from which it disappeared because of man’s presence. Its name
is used only as a proper name inherited from the Tupi language:
Guaratiba means many guarás. In this sense, regional toponymy
may reveal the loss of other species. For example: Jacarepaguá,
meaning the coastal plain with the cayman lagoon, refers to the
jacaré-de-papo-amarelo, a cayman species that lived in the area
until a few decades ago, that is already on the ofﬁcial list of endangered Brazilian fauna; catete, a corruption of caititu, a small wild
pig, exists only as a local toponym; it is extinct in the Carioca region.
It is rather doubtful that capybaras still live in the Pantano da Capivara, in Iguaba Grande; likewise, coatis, if there are any at all, would
be extremely rare in the town that bears its name (quati); in Macuco,
there are very few townspeople who have seen or know of a bird with
this name (macuco – Tinamus solitarius), because it is also on the
endangered species list. The same is true of plants: the pati palm
has very few survivors in Paty do Alferes and only a small number
of cambucienses will have tasted the fruit that gave its name to the
town (cambuci – Paivaea langsdorfﬁi – Myrtaceae).
If, on the one hand, some species of the biota of Rio de Janeiro state
gave names to the land, on the other hand, many have disappeared
completely, without being known to the common man. Because they
did not have common names that would link them to the locality, nor
did they have any another connection to everyday life, their past existence was recorded only in the ﬁles of research institutions or was
cited in the notes of scientists. So the following species (and many
others) disappeared from the ﬂora of Brazil: Halophylla decipiens
(Hydrocharitaceae), a marine phanerogam that occurred in Jurujuba, in Guanabara bay; Rourea glabra (Connaraceae), that once grew
in the restingas of Copacabana, and Linum littorale (Linaceae), that
occurred on the banks of Araruama lagoon.
Even when changes in the natural environment did not provoked
drastic, irreversible losses, as seen above, they produced ecological
disequilibria that was very difﬁcult to contain.
There is the well-known case of Guinea grass, an exotic African species that arrived in Rio de Janeiro as a forage species. It became
a weed that has taken over all deforested areas in Rio de Janeiro
state. Once established, it competes to great advantage with the native vegetation, and blocks the course of ecological succession that
would normally promote natural ecosystem regeneration. Less well
known, but not less common, is that some trees, such as jack fruit
and jambo – exotic species of Asian origin introduced long ago as
fruit trees – grow in patches in regenerating forests; or casuarinas
(originally from Australia) and the Asian almond tree multiply freely
in the restinga sands. There is nothing to say against planting exotic
fruit trees, nor does any kind of botanical xenophobia reign when
planting these species is based on certain criteria. But the amplitude of ecological requirements of rustic species such as these is
very restricted so they can compete successfully with the native ﬂora, assuming the role of weedy species.
A similar occurrence is seen in relation to native Brazilian species of
other phytoecological regions that have nothing to do with the rich
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state ecosystems. This has happened with the Amazonian sombreiro and taxizeiro, typical of gallery forests in Mato Grosso and Mato
Grosso do Sul. Transferred to Rio de Janeiro as ornamentals, today
they have spread spontaneously in some areas, competing with native species, occupying their niches, and contributing to biodiversity
impoverishment.
Another type of ecological disequilibrium came about because of
the wide open areas that appeared where forests had once grown.
This created new habitat types that permitted the invasion of species
foreign to the biota of Rio de Janeiro. So, huge, newly created areas
of pasture favored the invasion of the cattle egret. This bird is from
Africa and was taken to North America, then spread to South America as a route was created by the establishment of pastures. Another African invader, the common waxbill, spread throughout Rio de
Janeiro state, following the expansion of Guinea grass on which it
feeds and spreads seeds very efﬁciently.
In general, invading species beneﬁt from the existence of secondary habitats resulting from deforestation. The original ecosystems
in Brazil were drastically affected by the coffee cycle, responsible for
the disappearance of the Atlantic Forest from all along the Paraíba
do Sul river valley and the watersheds that are drained by this river. This was the Seasonal Semi-deciduous Forest and its subtypes.
Over the years, this region has been the pathway for the invasion
of several bird species that are common today and threaten native
species by occupying their ecological niches. An example is the
wing-banded hornero that gradually invades the niche of the ovenbird. Both the ovenbird and the water tyrant migrated to Rio de
Janeiro from the Caatinga of Northeast Brazil. From the Cerrados
of central-western Brazil, came the seriema and the burrowing owl.
The black tufted marmoset, very common in Northeast Brazil, is
also a recent arrival in Rio de Janeiro state. A scarcity of natural
predators and the availability of food in remnant forests allowed it
to occupy the forest niche where it proliferates freely in detriment to
the state’s fauna, especially the birds, since it readily destroys nests
in search of eggs and nestlings.

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF PROTECTED AREA

The biology of behavior teaches us that living things, especially animals, have a relationship with the environment known as territoriality.
That is, the activities of individuals take place within a certain environment (space-area) that is special to them. This goes for bacteria,
fungi, amoebae, ants, agoutis, hawks, dogs, cougars and man. Each
animal ﬁnds food, shelter, and reproductive sites in its territory.
Historically, man has always tried to keep certain areas for himself or for his descendants that provide natural resources, whether
these be in landscapes, climate, soils, water bodies, or ﬂora and
fauna. Long ago, it is thought that the powerful rulers of China, India, Mesopotamia, Egypt, and other areas set aside certain parts
of the domain primarily for game reserves, which belonged to the
rulers themselves.
Many millennia later, warlords did the same in Europe. England’s
Sherwood Forest is legendary, a feudal game reserve where Robin
Hood’s band roamed.
The practice of setting aside an area to preserve the landscape,
plants, and animals, and to beneﬁt the inhabitants was ﬁrst recorded historically when the prince of Orange and states of the Netherlands (Holland) heeded the request of the Hägue magistrate, in
1576, to maintain the Hague Forest (Haags Bos). Some time later,
in 1858, special attention was given to the forests of Fontainebleau,
in France, as the result of a manifesto of a group of painters, who
defended the preservation of the area as a nature reserve. In Brazil,
around 1808, in Rio de Janeiro, Ilha do Governador was considered a
game reserve of the Portuguese royal family.
Until recently, reservations were created in isolation and without
concerns to categorize them as a system. This new focus was revealed for the ﬁrst time in the United States, when the idea of setting
up a group of nature reserves, called national parks, was begun in
1872, with the creation of Yellowstone National Park.
In Brazil, despite the initiative of André Rebouças, who as early as
1876 fought for the creation of reserves based on the American experience, protected areas were established only in 1896, and then,
only partially, with the creation of São Paulo state park and, in 1937,
Itatiaia National Park, the ﬁrst area at the federal level.
From 1959 to 1962, the United Nations (UN) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
promoted conservation measures and published a List of National
Parks and Equivalent Reserves, a document that classiﬁed the protected areas of the planet and provided a conservationist panorama
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that covered 140 countries. This document was expanded and reprinted in 1971.
Several widespread theories on protected areas were engineered
by IUCN. The ﬁrst concepts aimed to preserve wildlife and the natural environment. According to McCormick (1993), this approach
evolved as follows: “ﬁrst of all, while the protection of nature was
a moral crusade centered on the nonhuman environment and conservationism was a utilitarian movement centered on the rational
administration of natural resources, environmentalism was focused
on humanity and the environment. For protectionists, the issue was
wildlife and habitat; for the New Environmentalism, human survival
itself was at stake. There was a broader concept of the place of man
in the biosphere, a more sophisticated understanding of this relationship and the ideia of a broader crisis that was more widespread
than what occurred during the early conservation movements “.
In the midst of concepts and new tools that allowed the creation of
protected areas, the main strategy was to protect natural assets as
well as ecological processes, so as to guarantee biodiversity levels.
The rebuttal of these ideas in Brazil took place in two major stages.
The ﬁrst, driven by naturalists, including botanists, zoologists and
geographers, resulted in the creation of more than 10 national parks
from 1959 to 1961. Just 20 years later, from 1979 to 1980, a new
phase took place based on demands from the environmental movement, a heyday for the creation of new national parks and biological
reserves when the federal govenment established 10 new protected
areas, protecting more than 3,500 ha per year.
In 1965, with the publication of the new Forest Code, Federal Law
Nº 4,771, the following areas were created: federal, state and municipal parks, federal, state and municipal biological reserves, federal, state and municipal forests, permanent preservation forests
and public domain forests in perpetuity. In 1967, Federal Law Nº
5,197, known as the Animal Protection Act, provided for the creation
of federal, state and municipal biological reserves, and federal, state
and local game reserves.
As a result of the United Nations Conference on the Human Environment in 1972 in Stockholm, Brazil’s Special Secretariat of the Environment (SEMA) was created within the Ministry of the Interior, in 1973.
The dynamic performance of this secretariat resulted in the creation
of several ecological stations and in the establishment of the concept
of environmental protection areas, complementing the activities of
the Brazilian Institute for Forest Development (IBDF) of the Ministry
of Agriculture, the agency responsible for the protected areas cited
in the forest code of 1965 and in the Animal Protection Act of 1967.
Until the mid-1970s, Brazil did not have a national strategy for proposing the creation of protected areas. The areas created previous
to this date did not contain methodological assumptions for the protection of ecosystems. It was necessary to create a list the federal conservation aims and set up a system to organize, protect and
manage protected areas.
The ﬁrst important step to establish technical and scientiﬁc criteria
for the creation of protected areas and to deﬁne categories was taken by IBDF in 1979, in response to the concerns of environmentalists
and the demands of nature conservation. That year, two important
documents were published: the ﬁrst stage of the System of Protected
areas Plan for Brazil and Regulation of Brazilian National Parks, that
introduced the need to elaborate management plans for all national
parks. In 1981, two other federal laws made valuable contributions
to the creation of protected areas: Law Nº 6,902 established criteria
for the creation of ecological stations and environmental protection
areas; and Law Nº 6,938 dealt with federal policy on the environment.
The second stage of the System of Protected areas Plan for Brazil
was published three years later, with the indication of new management categories, plus the deﬁnition of technical-scientiﬁc criteria
for creation and implementation of protected areas. This step was
fortiﬁed by publishing various federal decrees, such as Decree Nº
88,351/1983, amended by Decree Nº 99,274/1990, which regulated
Laws Nº 6,902/1981 and Nº 6,938/1981.
In 1981, the Federal Policy on the Environment speciﬁed, as one of
its instruments, the creation of reserves and ecological stations, environmental protection areas and areas of relevant ecological interest. Regulation followed in 1983, including a chapter on attributes of
the National Environmental Council (CONAMA).
Despite efforts to standardize various categories, it became apparent that the term protected areas was employed indiscriminately.
Protected areas were created all over Brazil, using many different
denominations, without paying attention to legally published documents and the concern expressed by many conservationists.
The systematization of new concepts, objectives and categories of
protected areas, as they are known today, was an initiative of IBAMA that commissioned, the Fundação Pró-Natureza (Funatura), to
draw up a document, in 1988, aiming to create a Brazilian system
of protected areas.

ENGLISH VERSION

Based on this framework, the Executive Branch of the federal government sent project of law Nº 2,892 to the Brazilian Congress, in
1992, which was widely discussed for about eight years until the
establishment of the National Nature Conservation System (SNUC)
based on Law Nº 9,985 (July 18, 2000).
While the bill was being processed in the Brazilian Congress, a
major disagreement was between two views: the preservationist
or traditional, conservationist view, and the socio-environmentalist
view. This later was born in the late 1980s based on the political
articulation of social and environmental movements. Its theme was
the paradigm of sustainable development. According to this view,
biological resources should be regarded as capital for the production of beneﬁts for society. A third view, that of the developmentist,
appeared only during the ﬁnal discussion process in Congress.
It should be stressed that the achievement of the United Nations
Conference on Environment and Development (Unced), in June
1992, in Rio de Janeiro, known as Rio-92 or Eco-92 Earth Summit
– provided a favourable political environment for approval of SNUC,
especially after Brazil’s acceptance at that time of the Convention on
Biological Diversity (CBD).

guidelines for shared management of the areas by Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.
Besides the items mentioned above, the following were also seen
as highly relevant:
- an environmental compensation clearing house to be created by
the licensing agencies that would analyze and propose the application of environmental compensation measures, according to the
environmental studies carried out and the percentages established;
- establish priorities for implementing environmental compensation measures, namely: regulation and demarcation of the land;
preparation, revision or implementation of a management plan; acquisition of goods and services necessary for the implementation,
management, monitoring and protection of the area, including the
buffer area; development of research related to the preservation or
creation of new protected areas;
- regulation of the authorization to exploit goods and services, another important source of income to support ﬁnancial sustainability
of the areas, as long as it agrees with the objectives of the category
and is included in the management plan.

Groups and categories of protected areas
BRAZILIAN SYSTEM OF NATURE
PROTECTED AREAS (SNUC)

The 1988 Brazilian Constitution, article 225, expressly instructed
the government and other organs to create protected areas wherever necessary within the country to guarantee all “an ecologically
balanced environment accessible to the people and necesscary for
healthy quality of life”.
In the heat of the post-Constitution political debate and the repercussions of Eco-92, SNUC was created by Federal Law
Nº 9,985/2000. The system is seen worldwide as one of the most complete and sophisticated instruments of nature conservation3, providing protection and preservation of notable Brazilian landscapes.
SNUC covers the entire gamut of measures for natural heritage
preservation in Brazil, from establishing guidelines and standards
for the creation and implementation of protected areas, to the management of these areas, that includes participation by society in
various activities of the state, in deliberative or advisory councils.
The legislation indicates protected areas at federal, state and municipal levels, as well as proscribing management objectives for
each category to meet conservation objectives in Brazil. It deﬁnes
important terms related to the implementation and operation of the
system, such as: Nature Conservation; Biological Diversity; Natural Resources; Preservation; Full Protection; Management; Indirect
Use and sustainable Use, among others.
SNUC is made up of the federal, state and local protected areas and
these are always created by government legislation.
The Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade4
(ICMBio), at the federal level, plus state and local environmental
agencies are responsible for working individually and together to
implement SNUC, subsidizing creation proposals and administering
federal, state and local protected areas in the respective spheres
of activity.
The legal standard differentiates resource origins and ﬁnancial sustainability mechanisms for protected areas, such as environmental compensation, service concessions and visitation fees and/or public use.
It determines that, in cases of licensing important environmental
impact ventures, the entrepreneur is obliged to support deployment
and maintenance of full-protection area, and it is the job of the licensing environmental agency to name the protected area that will
be beneﬁted.
After publication of SNUC legislation, there was hope for regulation,
since effective application depended on this measure. Shortly thereafter, Federal Decree Nº 4,340 regulated the law; it was published
on August 22, 2002.
The following contributions should be noted as the most important:
procedures needed to create protected areas and draw up management plans; management by Mosaics; the composition and competence of the deliberative and advisory councils; and the regulatory

The Brazilian System of Protected Areas placed these areas in
two groups: Full Protection Areas, including the categories Ecological Station (ESEC), Biological Reserve (REBIO), National Park
(PARNA), State Park and Municipal Natural Park, Natural Monument (MN) and Wildlife Refuge (REVIS); and Protected Areas for
Sustainable Use that include the categories Environmental Protection Area (EPA or APA in Portuguese), Area of Relevant ecological interest (ARIE), National Forest (FLONA), Extractive Reserve
(RESEX), Wildlife Reserve (REFAU), Sustainable Development
Reserve (RDS) and the Private Natural Heritage Reserve (NHPR
or RPPN in Portuguese).

Protected Area Mosaics
In addition to these protected area categories, SNUC speciﬁes that
when several areas are found in the same area together with other
public or private protected areas, this constitutes a Mosaic of Protected Areas, whether they belong to the same or different categories. The Environment Ministry validates the mosaic at the request
of the advisory boards of the protected areas involved.
Management of the mosaic is integrated and participatory, taking
into account the various conservation objectives involved, in order
reconciling biodiversity, social diversity and sustainable development in a regional context.
In Rio de Janeiro state, the creation of protected area mosaics was
based on the existent legal and technical scenario and was included
in the strategic plan of the Atlantic Forest Biosphere Reserve as a
conservation priority, assuming the creation, consolidation and fortiﬁcation of the areas and ecological corridors and their management tools.

Biosphere reserves are protected areas that were created by the
government, consisting of public or private areas.
SNUC recognizes the importance of these reserves, stressing the
need for integrated, participatory, and sustainable management of
natural resources. Here, management must heed the basic aims of
conservation of biological diversity and the development of research
activities, sustainable development and improvement of the quality
of life of the populations, plus other objectives.
Each biosphere reserve is managed by a Board of Directors composed of representatives from public institutions, civil society organizations and the resident population. Management of biosphere
reserves is coordinated by the Brazilian Committee for Man and the
Biosphere Programme (COBRAMAB), entity responsible for planning and supervision of program activities.
The Atlantic Forest, considered to be a biome of critical importance
for conservation of global biodiversity, was declared a Biosphere
Reserve in 1991, by the Man and the Biosphere Programme of the
United Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization
(UNESCO).

4 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade was
created by the Law Nº 11,516 (August 28, 2007).

Rio de Janeiro was the ﬁrst state to regulate SNUC articles 33 and
48, dealing with ecosystem services related to, respectively: (i) commercial exploitation of products, by-products or services obtained
or developed from natural resources, whether biological, cultural or
scenic, or from using the iMagé of a protected area, and (ii) ﬁnancial

ational opportunities. This requires everyone’s collaboration to consolidate mechanisms for ﬁnancing SNUC and to pursue sustainable
economic alternatives for development.

CATEGORIES OF NATURE PROTECTED AREAS

> FULL PROTECTION AREAS
These areas aim to preserve nature; only indirect use of natural resources is permitted, except in cases deﬁned by law. The creation of
full protection areas requires that the protected area belong to the
public domain, with the exception of the categories Natural Monument and Wildlife Refuge.
These categories provide for the creation of protected areas on
private land, as long as it is possible to reconcile protection area
goals with those of actual use and the appropriation of natural resourses on the property by the owner. It is also essential that the
owner agree to the conditions proposed by the agency responsible
for administration of the area. If it is not possible to reconcile environmental conservation with private activities; the area must be
expropriated, in order to guarantee that public interest will override
that of private interest.
In all categories of full protected areas, public visitation is subject
to the rules and regulations set forth in the management plan of
the protected area, as well as the norms established by the agency
responsible for administration and incorporated in the regulations.
All scientiﬁc research is subject to authorization by the agency responsible for administration of the area, in order to protect local
biodiversity
From a management point of view, the SNUC law introduces important directives, including the obligation of each protected area
to set up an Advisory Council, chaired by the agency responsible for
administration and consisting of representatives from public agencies, civil society organizations, and proprietors, where applicable.
As regards the resources received by full protected areas, the law
states that the income from visitation fees and other income resulting from fees, services and activities of the area itself must be used
to implement, maintain and manage the area; property issues of the
full protected area; implementation, maintenance and management
of other protected areas belonging to the same group.
The following are the categories of protected areas inculded in the
group of full protected areas.

Ecological Station
OTHER INITIATIVES FOR IMPLEMENTATION
OF STATE PROTECTED AREAS

Biosphere Reserve

REGULATION OF SNUC IN RIO DE JANEIRO STATE
3 MEDEIROS, Rodrigo; ARAÚJO, Fabio Franca Silva (orgs.).Dez
anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza: lições do passado, realizações presentes e perspectivas
para o futuro. Brasília: MMA, 2011.

contributions to protect and implement the public or private agency
or business responsible for generating and distributing electricity,
beneﬁciary of the protection provided by a protected area.
On February 14, 2005, State Decree Nº 36,930 was published; this law
regulated charging fees for the use of iMagés related to state protected areas. The making of ﬁlms, recordings, photos and events of an
educational/cultural, scientiﬁc and commercial character was now
subject to the provisions of this decree, depending on prior authorization by the state environmental agency. It also determined that the
price to be paid for using an iMagé for commercial purposes, based
on criteria set by the institution, could be made in the form of a donation to the area or could even be replaced by goods and services.
On November 23, 2012, State Decree Nº 43,946 was published,
determining ﬁnancial contributions on the grounds of ecosystem
services provided by state protected areas. According to this standard, electric companies that transmit and distribute electric energy
contribute to implement and maintain these areas through ﬁnancial
contributions. These companies beneﬁt from the protection offered
by a state protected area, as do those that use antennas to exploit
services or activities acquired or developed from the natural resources of these areas. Fees are collected according to a term of
commitment signed by the beneﬁciary/exploiter of ecosystem services and Inea. This document also contains measures to minimize
daMagés caused by the activity.
No less important was state regulation of article 36 of the SNUC law
that requires the entrepreneur to provide support for deployment
and maintenance of full protection areas when ventures causing
major environmental impact, as determined by the appropriate environmental agency, are involved. This is based on environmental
impact assessment and the EIA/RIMA report. State Law Nº 6,572
(October 31, 2013) plays this role by establishing the ﬁnancial compensation to be paid by the entrepreneur responsible for activities of
signiﬁcant environmental impact. One of the procedures cited in this
law states that Inea must determine the degree of impact caused by
the enterprise; SEA, by way of CCA/RJ, must decide which protected areas will beneﬁt ﬁnancially; and the state environmenal council
– CONEMA – approves methodology for calculating environmental
compensation.
This important law created the ﬁnancial and operational mechanism, known as the Atlantic Forest Fund (FMA), implemented by SEA
in agreement with Inea and a civil society entity of public interest
(OSCIP). The latter institution acts as ﬁnancial manager for resources deposited in the fund and is in charge of projects approved by the
Câmara de Compensação Ambiental of Rio de Janeiro state (CCA/
RJ) supvervised by SEA/Inea.

Visitation policy at state parks beneﬁted from the publication of
State Decree Nº 42,483 (May 27, 2010) that set up guidelines for
public use in compliance with restrictions present in the management plans and relevant normative acts. This decree deals primarily
with land-use planning and control of visitation: activities, services
and equipment to be used by the public; ticket prices; prohibited
activities; and sporting events.
Important norms are those of paragraph 3, article 6, that place full
responsibility on the visitor for risks arising from his or her conduct,
inherent in the practice of sports and leisure activities (...); and in
article 7, only those who sign a document of risk awarenes in situations that Inea deems relevant are allowed to practice adventure
sports, radical sports and adventure tourism in state parks.
In order to controle and monitor public use, as well as effectively
prevent and combat forest ﬁres, the Park Guard Service was created
within the structure of Inea, according to State Decree Nº 42,471
(May 25, 2010). Of the activities carried out by the agents, the following are most important: search and rescue of victims of climatic
events; maintenance of trails and other equipment used by the public; and support of environmental education and awareness.
To provide security for visitors and protect the landscape and natural
heritage of Rio de Janeiro state, Environmental Police Areas (EPAs)
were created by State Decree Nº 43,641 (June 15, 2012). These areas report to the Environmental Police Command (CPAm), which is
responsible for planning and coordinating the activities of the EPAs
by ﬁghting crimes against the environment.
Besides enforcing the rules, it is essential that people acknowledge
the beneﬁts of protected areas for society.These beneﬁts include
the guarantee a permantent source of water, climate regulation,
containment of erosion, and the maintenance of cultural and recre-

This area aims to preserve wildlife and to carry out scientiﬁc research. Visitation is expressly prohibited, except for educational and
scientiﬁc research purposes. Any activity involving modiﬁcation of
the ecosystem is permitted only when it aims to restore ecosystems,
promote species management for purposes of biodiversity preservation, collection of components for scientiﬁc purposes and realization of scientiﬁc research.

Biological Reserve
This area aims to fully protect the biota and other natural attributes,
with no direct human interference or habitat modiﬁcation, except
that intended to recuperate altered ecosystems and required management activities to restore and preserve equilibrium, biological diversity and natural ecological processes. Visitation is also expressly
prohibited, except for educational and scientiﬁc research purposes.

National Park, State Park and Natural Municipal Park
Parks belong to the oldest and best known protected area category. Their aim is to preserve natural ecosystems of great ecological
signiﬁcance and scenic beauty, permit scientiﬁc research and environmental education and interpretation activities, recreation and
ecotourism.
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> PROTECTED AREAS FOR SUSTAINABLE USE
These areas are intended to reconcile nature conservation with sustainable use of natural resources.
As regards the land, some categories require that the protected area
lie exclusively in the public domain; these include national, state and
municipal forests, extractive reserves and wildlife reserves. Private
natural-heritage reserves can only be created on private property,
while environmental protection areas and areas of relevant ecological interest can occupy public or private land. In all of these
categories public visitation is allowed. However, the conditions for
this are regulated according to category type. Scientiﬁc research in
these areas is subject to authorization by the agency responsible
for administration of the protected area so as not to put the survival
of protected species at risk. This is true except for private natural
heritage reserves.
In relation to the type of management, extractive reserves and sustainable development reserves must rely on an advisory board, while
environmental protection areas and federal, state and municipal forests should set up an advisory council, chaired by the area manager.
The following are the categories of protected areas classiﬁed in the
group of sustainable-use areas.

Environmental Protection Area
This type of area aims to protect biological diversity, control the
occupation process and guarantee sustainable use of natural resources. It is, in general, extensive, with some urban and/or rural
occupation, with attributes of exceptional value for quality of life and
well-being of human populations.

Area of Relevant Ecological Interest
This type of area aims to maintain natural ecosystems of regional or
local importance and regulate utilization in order to be compatible
with the aims of nature conservation. In general, these are small
areas, with little or no human occupation and with extraordinary
natural features.

National Forest, State Forest and Municipal Forest
The main objective of this area is multiple use of forest resources
and scientiﬁc research. There may be permanente groups of traditional peoples that were living in the area at the time it was created, in accordance with provisions set down in regulations and in the
management plan.

Extractivist Reserve
This is a type of area used by traditional extractivist populations,
whose livelihood is based on extraction and, in addition, on subsistence farming and raising small animals. It aims to protect the livelihoods and culture of these populations and guarantee sustainable
use of natural resources.

Wildlife Reserve
The goal is to protect the fauna and stimulate technical and scientiﬁc studies on sustainable economic management of wildlife
resources. Hunting and ﬁshing is prohibited, whether proﬁssional
or amateur, but marketing of products derived from research activities is permitted and carried out in accordance with regulations
concerning the preservation of local wildlife.

Sustainable Development Reserve
A natural area housing traditional populations whose existence depends on sustainable systems for exploitation of natural resources,
developed over generations and adapted to local ecological conditions and which play a key role in nature preservation and maintenance of biological diversity. The aim is to preserve nature, guaranteeing proper means for improving the quality of life of traditional
peoples, as well as development and enhancement of knowledge
and techniques developed by these populations.

Private Natural Heritage Reserve
Natural Monument
This area aims to preserve rare natural sites that are unique or have
great scenic beauty. This area may occupy private prpoperty when it
is possible to reconcile preservation interests. Otherwise, the area
should be expropriated.

Wildlife Refuge
The basic aim of this area is to preserve areas where the existence of
or reproduction of species of the local ﬂora or resident or migratory
fauna has been veriﬁed. As in the Natural Monument, these area
may be on private land, when it is possible to reconcile preservation
interests.

The creation of this reserve aims to protect representative natural
resources; sustainable activities are permitted, such as scientiﬁc
research and public visitation for tourists plus activities for recreational and educational purposes. Ownership and domain are private
and should be held in perpetuity to conserve biological diversity.
SNUC organs, whenever possible, shall provide the NHPR owner
with technical and scientiﬁc orientation for the preparation of the
Management Plan or the Protection and Management Plan of the
protected area.
In Rio de Janeiro state, Decree Nº 40,909 (August 17, 2007) set up
criteria and administrative procedures for creating these areas. The
NHPRs established by the state executive branch are fully protected.
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Note:
When SNUC was published there were categories of protected areas in the state of Rio de Janeiro that this law did not contemplate.
These areas are currently being reviewed in order to have an integrated system as provided for in article 55.
Guaratiba Biological and Archaeological Reserve (category does not
exist) – effective recategorization in accordance with the SNUC law for
the Guaratiba, Biological Reserve, based on State Law Nº 5,842/2010.
Juatinga Ecological Reserve (category does not exist) – recategorization proposal prepared by INEA and now in discussion with society
and other public agencies.

ATLANTIC FOREST BIOSPHERE RESERVE

Considered one of most critical biomes for global biodiversity conservation, the Atlantic Forest was declared a Biosphere Reserve
in 1991, by MAB – Man and the Biosphere Programme, UNESCO
– United Nations Organization for Education, Science and Culture.
This brought international recognition to bear on what the Brazilian
constitution, since 1988, had already bestowed the status of National Heritage.
Biosphere Reserves constitute a global network of exchange and
cooperation that is a model of integrated and participative management with multiple objectives intended to conserve biodiversity, to
promote sustainable development, environmental education and
improvement of the quality of life for the people and to foment and
divulge scientiﬁc knowledge. Biosphere Reserves are therefore instruments of collaboration, proposition and stimulation, doing the
work of information exchange and political articulation directed towards a joint search to ﬁnd solutions and Brazilian and international
resources in order to implement this model.
The Atlantic Forest Biosphere Reserve has an area of approximately 30 million ha and lies within the borders of 15 Brazilian states.
Because it covers such a vast area, it includes signiﬁcant parts of
many different ecosystems, traditional communities and areas of
great ecological interest. It has various categories of Protected Areas as well as areas altered by man. Recovery of the area is planned
especially to recover ecological functions and promote sustainable
development.
Recognition of the Biosphere Reserve in Rio de Janeiro state took
place in two phases and will be concluded during Phase VII that is
being carried out at the moment. In mid-1991, three protected areas
of nationwide importance were recognized as such: Tijuca National
Park, Serra dos Órgãos National Park and Tinguá Biological Reserve.
In order to guarantee that other unrivaled sectors of the Atlantic
biome will receive the same treatment and status of those recognized initially, the Instituto Estadual do Ambiente – Inea proposed
that the area of the Biosphere Reserve be expanded to 29.92% of
the territory of Rio de Janeiro state, that is, an area of approximately
1,48 million ha (14.820 km2).
In November 1992, recognition was extended to the entire contested
area, covering almost all municipalities in the state of Rio de Janeiro.
After the conclusion of Phase VII, presently being developed, the Atlantic Forest Biosphere Reserve will include dozens of nucleus-zones,
large buffer zones surrounding or connecting the nucleus-zones, and
also incorporating ecological corridors and mosaics of protected areas. As a result, the Rio de Janeiro Biosphere Reserve will then have
ﬁve national parks, 14 state parks, 7 biological reserves, 3 ecological
stations, 16 environmental protection areas, 1 area of relevant ecological interest, 2 extractivist reserves, 1 sustainable development reserve and around 100 private natural heritage reserves. Information
on municipal protected areas is precarious, and it is therefore difﬁcult
to include these areas in the Atlantic Forest Biological Reserve. However, efforts are being made by the State Secretariat for the Environmental to organize and make available this information.
The Atlantic Forest Biosphere Reserve consists of nucleus-zones,
intended for comprehensive nature preservation, such as permanent
preservation areas, legal reserves and full protected areas. In the
buffer zones that include the nucleus-zones, economic activities and
land use must be equilibrated to preserve ecosystem integrity of the
nucleus-zones, as well as local sustainable development. Finally, the
transition zones, including the buffer zones, are where the occupation process and the management of natural resources are planned
and conducted with participation and sustainability, emphasizing
control, security, monitoring and environmental education.
Due to the widespread inﬂuence, biological diversity and cultural plurality involved, it is imperative that management be collegiate, participative and decentralized, by means of state committees. In this way,
as well as other states, the Rio de Janeiro state government, by way
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of State Decree Nº 26,057, created on March 14, 2000 the State Committee of the Atlantic Forest Biosphere Reserve/Rio de Janeiro, that
works to implement the Biosphere Reserve in the state, thus promoting biodiversity conservation of the Atlantic Forest domain.

ATLANTIC FOREST – THE CHALLENGE
OF PROTECTION AND RESTORATION

The creation of protected areas and the ratiﬁcation of the Atlantic
Forest as a Biosphere Reserve have conferred huge beneﬁts on biodiversity conservation in Rio de Janeiro state. The scientiﬁc community is involved more intensely in these areas, and this most certainly will contribute to better understanding and greater protection, to
perfection of legislation and restoration technology of the extensive
degraded areas that are found within the borders. Furthermore, joint
efforts are aimed at the production and dissemination of information
concerning possible threats and the construction of joint solutions
for restoration on a scale appropriate to the magnitude of the biome.
This is the case of the Pacto pela Restauração da Mata Atlântica
whose mission is to articulate public and private institutions, governments, businesses and rural property owners, aimed to unite
efforts and resources to produce results leading to biodiversity conservation, creation of jobs and income within the production chain of
restoration, maintenance, valuation and payment of environmental
services, and legal adjustment of farming activities in the 17 states
of the biome. The goal of the Pact is restoration of 15 million ha of
forest by the year 2050.
As for protection and restoration activities, it must be taken into account not only the fact that Rio de Janeiro state has a great diversity
of phytoecological regions represented by most of the constituent
formations, but also that the biodiversity contained therein, in many
cases, has been lost. To guarantee genotypic perpetuity of the disturbed plant formations is a challenge that must be faced by the
politics of forest restoration in the state, assuring that the elements
that characterize the various phytoecological regions will be present
in restoration.
To plan, create, implant and manage protected areas so as to provide protection and effective representation of certain elements of
the ﬂora and fauna, of which the state of Rio de Janeiro is the sole
detainer, is a challenging task for public managers.
Until the huge complexity of ecosystems of the Atlantic Forest was
scientiﬁcally acknowledged, several researchers, or groups of scientists, placed these forests in one of the many classiﬁcation systems. Atlantic Forest is not only in Rio de Janeiro state; it is located
in a band of variable width, 3,200 km long, that stretches from Rio
Grande do Sul to Rio Grande do Norte. In the northeast portion, this
band varies from 20 to 30 km in width; in the southeast and south
regions, its width reaches 500 km arriving at the Missiones Province in Argentina. From Rio Grande do North to Bahia, it ﬂows over
coastal plains and tablelands; from there to the south it occupies
areas of the Planalto do Caparaó and of the Mantiqueira and do Mar
mountain ranges.
The size of the Atlantic Forest, and especially its ﬂoristic and faunistic complexity, demanded considerable effort by researchers who
classiﬁed it according to systems that include Brazil’s phytogeographic complexity. Throughout the Atlantic Forest ﬂoristic domain,
there are zones, areas, regions, and sub-regions and other lesser
subdivisions, with local particularities, that characterize the forests,
even though the physiognomy is similar.
Scientists recognize several different types of forest within the Atlantic Forest. From a legal point of view, Atlantic Forest was labeled
a National Heritage by the Federal Constitution of 1988 (Chapter
VI, Article 225, § 4º); it was tombada by Proclamation of the State
Culture Secretary, on March 4, 1991, and raised to the level of Biosphere Reserve by UNESCO’s Man and the Biosphere Programme
(MAB), and ratiﬁed as such on October 8, 1992.
It is protected by Federal Law Nº 11,4280 (December 22, 2006) that
deals with the utilization and protection of natural vegetation of the
Atlantic Forest biome. This legislation regards restingas and mangroves to be associated ecosystems of this biome. The sucessional stages were characterized in Rio de Janeiro state by Resolution
CONAMA Nº 06 (May 4, 1994), validated by Resolution CONAMA
Nº 388, (February 23, 2007) and, by Resolution CONAMA 453 (October 2, 2012) that approves the list of indicator species of successional stages of restinga vegetation in the state of Rio de Janeiro.

PRESERVED NATURAL AREAS

Preserving natural areas through instruments of dedication is an
important legislative measure to protect Brazil’s cultural heritage.
It is intended to preserve sites of relevant historical, artistic, landscape, archaeological, cultural or scientiﬁc importance in a given
region, even though this instrument is not part the body of environmental legislation that deals with protected areas.
The instrument of dedication known as tombamento is a legal
measure created in Brazil some eight decades ago by Decree
Nº 25 (November 30, 1937), to acknowledge the cultural value of a
given object and to create conditions for its preservation. It gives the
guardianship of the goods to the state that consequently can place
restrictions on physical ownership as well as utilization and enjoyment, in order to guarantee protection and maintenance of its characteristics. This does not imply the expropriation of the protected
goods or loss of ownership rights; the proprietor retains his rights
and holds full ownership of the property.
This instrument of dedication is a type of organized intervention
by the state that restricts the use of goods under its tutelage and
the right-to-use of the proprietor. Restrictions placed on the goods
are intended to block alterations or improper use that may produce
false characterization. This guarantees that intervention in this
sense will depend on the authorization of the guardian agency, and
may take place at the federal, state or municipal level, as long as the
government entity is endowed with the proper legal instruments to
protect the goods.
Decree Nº 25/37 in article 2, paragraph 1, states that natural monuments are equivalent to goods of historical and cultural value, aiming to protect and conserve these goods: “on par with the goods
mentioned in the present article, and also subject to preservation,
are the natural monuments, sites and landscapes important to conserve and protect because of the relevant features with which they
are endowed by nature or human hand”.
The state of Rio de Janeiro was a pioneer in the creation of a federal agency to preserve Brazil’s cultural heritage. On December
31, 1964, State Decree Nº 346/64 established the Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico (Division of Historical and Artistic
Sites of Guanabara State) of which the Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC – State Institute of Cultural Heritage) is
the legal successor.
Rio de Janeiro State was a pioneer not only as regards the creation of the ﬁrst state-level conservation agency in the country. It was
also the ﬁrst federal agency to protect a natural area when Henrique
Lage Park was indicated as an area of preservation, in 1965. This
is an important green area that is used for recreation in the city of
Rio de Janeiro. It was preserved for its natural characteristics and
scenic beauty.
In the last few decades, many natural areas or those areas tailored
by man’s own hand have been placed on the list of protected land
in the state of Rio de Janeiro; these include city parks, historical
gardens, islands, hills and rocky slopes, beaches, dunes, mangroves
and forests, among others, the natural and cultural relevance of
which have been recognized by preservation at the state and federal
levels, base on their intrinsic value or because they constitute areas that border on or are part of historical buildings, archaeological
sites, and other areas.
Legislation that currently regulates the preservation of cultural
assets in Rio de Janeiro State has as its main instrument Decree
Nº 2 (April 11, 1969), together with Law Nº 509 (July 13, 1981) that
set up the State Preservation Council and by Decree Nº 5,808 (July
13, 1982) that regulated this law.
In 1988, the Brazilian Constitution listed the natural assets considered to be part of Brazil’s cultural heritage (Art. 216), including sites
with paleontological, ecological and scientiﬁc value (Paragraph V).
In 2003, preservation measures passed by Rio de Janeiro State indicate two natural areas of extraordinary scenic, ecological and scientiﬁc value in Armação dos Búzios.
The combination of elements that shaped this unique landscape
– geology and ﬂora – was a factor in its preservation. Here, rocky
outcrops retain vestiges of the so-called Búzios orogeny that took
place when tectonic plates collided, giving rise to the Gondwana supercontinent. The vegetation of Búzios has retained physiognomic
characteristics of the caatinga due to unique pedological and climatic conditions of this stretch of Rio de Janeiro State.
In 2011, almost all of these areas as well as dunes preserved in
Cabo Frio and Arraial do Cabo were incorporated into the Costa do
Sol State Park, which was created that year.
The natural areas preserved by the federal government and by Rio

de Janeiro state, within the boundaries of the latter, are mentioned
in this Atlas. It is important to note the presence of historical gardens preserved by these instruments of dedication, whether because of their importance as gardens or because they constitute
areas surrounded by or lying within an historical construction or
archaeological site.
The gardens, as well as several protected natural areas, that is, areas protected by instruments of dedication, were not included on
maps of the Atlas because they were not regarded as protected areas. However, public recognition of their great value is not lacking,
since there is a close relationship between urban space and the natural environment.
Here we present the natural preserved areas in Rio de Janeiro state,
identiﬁed by municipality and the government agency responsible
for guardianship, as well as the number of the preservation process,
degree of protection and date of implementation.

Angra dos Reis
1. Guarani-Bracuí Indigenous Area, located in Bocaina Park. Preserved by the state government. Process Nº E-28/000.486/91. Temporary preservation: March 14, 1991.
2. Ilha Grande, Ilha Grande bay – Angra dos Reis. Preserved by the
state government. Process Nº E-05/000.170/87. Permanently preserved: November 09, 1987.

Arraial do Cabo
3. Arraial do Cabo and Cabo Frio Dunes – oceanic shore from
Cabo Frio or Forte beach to Pontal beach, near Morro do Forno
in Arraial do Cabo. Preserved by the state government. Process
Nº E-07/201.717/84. Permanently preserved: April 08, 1988.

Armação dos Búzios
4. Cultural and Natural Heritage of the coast at Armação dos Búzios
– two coastal areas, including rocky shores and promontories covered with native vegetation interspersed by primitive beaches of
ﬁne sand and rocky stretches washed by the clear blue water of
the Atlantic Ocean. Preserved by the state government. Process
n.º E-18/1.337/2003. Temporary preservation: October 17, 2003.

Cabo Frio
5. Cabo Frio and Arraial do Cabo Dunes – the ocean shore from Cabo
Frio beach or Forte beach to Pontal beach, near Morro do Forno,
in Arraial do Cabo. Preserved by the state government. Process
Nº E-07/201.717/84. Permanently preserved: April 08, 1988.
6. Natural Scenario Complex of Cabo Frio, monuments and landscape – Morro do Telégrafo, Morro de Guia and Forte beach. Preserved by the federal government. Process Nº 57-T-65. Date: April
27, 1967.

Niterói
7. Pedra do Índio, Pedra de Itapuca and Cardoso island – in the vicinity of Flechas and Icaraí beaches. Preserved by the state government. Process Nº E-03/33.538/83. Temporary preservation: June
19, 1985.
8. Canto Sul da Praia de Itaipu and Ilhas da Menina, da Mãe and
do Pai – including protected lands of the Rio de Janeiro coast. Preserved by the state government. Process Nº E-18/300.459/85. Permanently preserved: May 11, 1987.
9. Boa Viagem island – Architectural and Natural Scenario Complex.
Preserved by the federal government. Process Nº 101-T-38 and
164-T-38. Date: May 30, 1938.

Nova Friburgo
10. Casa and Parque da Cidade; Jardim and Parque São Clemente.
Preserved by the federal government. Process Nº 444-T-51. Date:
November 28, 1957.

Paraíba do Sul
11. Caminhos de Minas – stretch between Estrada das Pedras, at Araras, and Fazenda Fagundes. Preserved by the state government. Process Nº E-03/31.486/83. Temporary preservation: November 20, 1984.

Paraty
12. Trindade Coast; Sono Bay and Ponta do Caju beach; Pouso bay
and Itaoca island; Mamanguá bay and mangrove; Paraty-Mirim bay
and Palmas island; Grande beach; Araújo island; Tarituba beach –
including protected lands of the Rio de Janeiro state coastal area.
Preserved by the state government. Process Nº E-18/300.459/85.
Permanently Preserved: May 11, 1987.
13. Paraty Municipality. Preserved by the federal government. Process Nº 563-T-57. Date: March 01, 1974.

Petrópolis
14. Caminhos de Minas – including stretches of Estrada Normal da
Estrela; Calçada da Pedra or Caminho de Inhomirim; Estrada do
Taquara; and Estrada do Imperador. Preserved by the state government. Process Nº E-03/31.486/83. Temporary preservation: November 20, 1984.

Resende
15. Fumaça Waterfall – located in Rio Preto, between the municipalities of Resende and Passa Vinte (Minas Gerais), in Serra da Mantiqueira, the result of a waterfall on the river of the same name,
giving off a densa, white cloud of mist. Preserved by the state government. Process n.º E-18/1.152/2002. Temporary preservation –
December 09, 2002.

Rio de Janeiro
16. Serra do Mar Mountain Chain / Atlantic Rainforest – including
parts of the territory of 38 municipalities in Rio de Janeiro state (Angra
dos Reis, Barra do Piraí, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Campos, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Duas Barras, Duque
de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí,
Japeri, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira,
Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraty, Petrópolis,
Piraí, Rio Bonito, Rio Claro, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São
Fidelis, Saquarema, São Gonçalo, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis
and Trajano de Morais). Preserved by the state government. Process
Nº E-18/000.172/91. Temporary preservation: March 06, 1991.
17. Copacabana Fort and Pontas de Copacabana and Arpoador. Preserved by the state government. Process Nº E-18/000.399/89. Permanently preserved: September 06, 1990.
18. Henrique Lage Park, at Rua Jardim Botânico, 414. Preserved by
the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº
E-03/300.290/65.
19. Henrique Lage Park (same address as above. Preserved by the
federal government. Process Nº 537-T-57. Date: June 14, 1957.
20. Parque da Gávea ou Parque da Cidade, in Estrada Santa Marina,
n/nº, Gávea. Preserved by the state government (former Estado da
Guanabara). Process Nº E-03/300.543/65.
21. Recanto do Trovador Park, former Zoo, on Rua Visconde de Santa Isabel – Grajaú. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.247/70.
22. Ary Barroso Park, on Avenida Brás de Pina – Penha Circular.
Preserved by the state government (former Estado da Guanabara).
Process Nº E-03/300.419/65.
23. Brocoió island, in Guanabara bay. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.486/65.
24. Pedra da Moreninha and Pedra dos Namorados, respectively
at Praia da Moreninha and Praia José Bonifácio (former Praia da
Guarda), in Paquetá. Preserved by the state government. Process
Nº E-18/300.030/84. Temporary preservation: June 19, 1985.
25. Jacarepaguá Biological Reserve. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process No E-03/300.449/65.
26. Pedra de Itapuã, a rock formation at Estrada do Pontal, Nº 855 –
Recreio dos Bandeirantes. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.235/68.
27. Morro do Rangel, a rock formation on Estrada do Pontal, Recreio
dos Bandeirantes. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.256/72.
28. Morro do Urubu, a rock formation on Estrada do Pontal, Recreio
dos Bandeirantes. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.257/72.
29. Pedra da Panela, a rock formation on Estrada da Pedra da Panela – Jacarepaguá. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.021/69.
30. Pedra de Itaúna, a rock formation on Avenida das Américas–
Recreio dos Bandeirantes. Preserved by the state government (former Estado da Guanabara). Process Nº E-03/300.258/72.
31. Morro Dois Irmãos, Morro do Cantagalo, Morro do Amorim and
Morro do Portela, Pontal de Sernambetiba and Pedra da Baleia
Complex, on the Jacarepaguá coastal plain – Jacarepaguá and Recreio dos Bandeirantes. Preserved by the state government. Process E-03/1.924/80 – Permanently preserved: January 28, 1983.
33. Morro Dois Irmãos – Recreio dos Bandeirantes. Preserved by the
state government. Process Nº E-18/000.835/94. Temporary preservation: September 22, 1994.
34. Morro da Urca, Morro da Babilônia and Morro Dois Irmãos –
three rock formations located respectively in Urca, Copacabana and
Gávea. Preserved by the federal government. Process Nº 869-T-73.
Date: August 08, 1973.
35. Grumari beach – Recreio dos Bandeirantes. Preserved by the
state. Processo Nº E-18/300.117/84 – Permanently preserved: April
11, 1985.
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36. Extension of Preservation of Grumari beach – Recreio dos
Bandeirantes. Preserved by the state government. Process
Nº E-18/300.008/85 – Permanently preserved: May 11, 1987.
37. Horto Florestal, a nursery on Rua Pacheco Leão, 2040 – Jardim
Botânico. Preserved by the federal government. Process Nº 633-T73. Date; December 17, 1973.
38. Botanical Garden, Rua Jardim Botânico. Preserved by the federal government. Process Nº 101-T-38. Date: May 30, 1938.
39. Laranjeiras Palace and Gardens, at Parque Guinle – Laranjeiras.
Preserved by the federal government. Process Nº 1.075-T-82. Date:
May 24, 1983.
40. Catete Palace and Gardens, on Rua do Catete – Flamengo. Preserved by the federal government. Process Nºs 101-T-38 and 153T-38. Date: April 06, 1938.
41. Guanabara Palace and Gardens, on Rua Pinheiro Machado – Laranjeiras. Preserved by the federal government. Process
Nº 101-T-38. Date: April 06, 1938.
42. Itamarati Palace and Gardens, on Avenida Mal. Floriano – Center
of Rio de Janeiro. Preserved by the federal government. Process Nºs
101-T-38 and 158-T-38. Date: July 20, 1938.
43. Sugarloaf Mountain, in Urca. Preserved by the federal government. Process Nº 8699-T-73. Date: August 08, 1973.
44. Flamengo Park, between Botafogo and Center of Rio de Janeiro.
Preserved by the federal government. Process Nº 748-T-64. Date:
July 28, 1965.
45. Tijuca National Park and Forest – Gávea and Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro. Preserved by the federal government. Process
Nº 762-T-65. Date: April 27, 1967.
46. Passeio Público, Center of Rio de Janeiro. Preserved by the federal government. Process Nº 099-T-38. Date: June 30, 1938.
47. Pedra da Gávea, rock formation in Gávea – Preserved by the federal governement. Process Nº 869-T-73. Date: August 08, 1973.
48. Paquetá island beaches, on de Paquetá island – Guanabara bay.
Preserved by the federal government. Process Nº 099-T-38. Date:
June 30, 1938.
49. Quinta da Boa Vista – a park in São Cristóvão, Rio de Janeiro
– Preserved by the federal government. Process Nº 099-T-38 and
101-T-38. Date: June 30, 1938.
50. Chácara do Céu Garden and Museum, Rua Murtinho Nobre,
93 – Santa Teresa. Preserved by the federal government. Process
Nº 898-T-74. Date: September 23, 1974.

São João da Barra
51. Paraíba do Sul river estuary – including the mangrove, Convivência island and other nearby islands – bordering on São Francisco
de Itabapoana Municipality, including protected lands of coastal
Rio de Janeiro state. Preserved by the state government. Process
Nº E-18/300.459/85. Permanently preserved: May 11, 1987.

MOSAICS OF PROTECTED AREAS

A Mosaic of Protected Areas is a modality of integrated participative management of a series of areas that lie close to one another or that overlap, or they are contiguous within a given area. This
management tool was contemplated by SNUC (Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – the Brazilian system of protected areas)
and was intended to extend conservation beyond the borders of PAs
(Protected Areas), to make compatible the presence of biodiversity,
valuation of social diversity, and sustainable development within a
regional context (art. 26; SNUC).
A mosaic is validated by an act of the Environmental Ministry that
establishes an Advisory Council to promote integration between
the constituent protected areas. Portaria MMA Nº 482 (December
14, 2010) created the necessary procedures to ratify and implement
mosaics.
Currently there are 20 mosaics ofﬁcially recognized in Brazil. Five
of these are located in Rio de Janeiro: Central State Atlantic Forest Mosaic; Serra da Bocaina Mosaic (Rio de Janeiro and São Paulo
states); Serra da Mantiqueira Mosaic that also includes municipalities in São Paulo and Minas Gerais states; Golden-Lion Tamarin
Mosaic; and Carioca Mosaic.
According to these presumed norms and the environmental protection scenario, the creation of protected area mosaics was included in
the strategic regulation of the Atlantic Forest Biosphere Reserve, to
strengthen conservation priorities by means of ecological corridors.
In 2005, the Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica signed a contract with the Critical Ecosystem Partnership
Fund – CEPF (a joint initiative of Conservation International, Global Environmental Management, Japanese Government, MacArthur
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Foundation and World Bank) to execute the Projeto de Apoio ao
Reconhecimento dos Mosaicos na Serra do Mar.
This initiative resulted in extensive efforts to identify and justify the
creation of mosaics that would guarantee the protection of the Atlantic Forest Biome, not only in Rio de Janeiro state but also in the
states of São Paulo and Minas Gerais. In 2006, the ﬁrst three Atlantic
Forest Protected Area Mosaics were ratiﬁed by the Environmental
Ministry mainly to protect Serra do Mar and Serra da Mantiqueira.
> Mosaic of Protected Areas of the Serra da Bocaina Region
> Mosaic of the Central State Atlantic Forest
> Mosaic of Protected areas of the Serra da Mantiqueira Region
The importance of the Atlantic Forest Biome for Brazil and especially for biodiversity in Rio de Janeiro was thus portrayed, and the
forest was named in many studies worldwide as a conservation priority because the PAs that make up these mosaics retain valuable
remnants of Atlantic Forest, a biome recognized as a National Heritage by the 1988 Federal Constitution and given Biosphere Reserve
status in 1992, by the Man and the Biosphere Programme (MAB) of
the United Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization
(UNESCO).
In the state of Rio de Janeiro, this biome is consists of several different forest formations as well as a series of highly modiﬁed ecosystems, endangered because of man’s activities, resulting in a mosaic
of landscapes with vegetation patches of different sizes, ecological
conditions, and various levels of conservation and pressure. Besides
the importance of these ecosystems, areas of Atlantic Forest are
also directly involved in the protection of associated endangered
and endemic species, like the golden-lion tamarin (Leontopithecus
rosalia), howler monkey (Alouatta guariba clamitans), collared
sloth (Bradypus torquatus), ocelot (Leopardus pardalis) and cougar
(Puma concolor).
Equally important are the mangrove ecosystems, also preserved
in these mosaics and representing biodiversity in Brazil. These
well-conserved areas biologically and ecologically lie within protected areas in Guanabara bay and are practically exempt from human
intervention. Associated with these ecosystems are species such as
anhinga (Anhinga anhinga), fulvous whistling duck (Dendrocygna
bicolor) and broad-snouted cayman (Caiman latirostris), all endangered species in the state of Rio de Janeiro.
The Golden-Lion Tamarin Mosaic was created in 2010 by Portaria
Nº 481 of the Environmental Ministry on December 14, including
protected areas where this endangered primate occurs and where
efforts are being made for its preservation.
The creation of a ﬁfth mosaic in Rio de Janeiro state, the Carioca
Mosaic, resulted from a study that began in 2009, a joint effort by
the three levels of government that encompasses forests and other
forms of plant life within the city of Rio de Janeiro. The studies were
carried out based on the understanding that the urban occupation
process in the metropolitan area brought about extensive loss of
vegetation, but signiﬁcant remnants could still be found. Certiﬁed
by Portaria MMA Nº 245 (July 11, 2011) the Carioca Mosaic includes
most of the municipal protected areas and other areas protected by
both state and federal governments in the city of Rio de Janeiro. It
aims not only to create links for integrated management of these
protected urban areas, but also to encourage the formation of a territorial identity that is the foundation for creating public policies and
strategies aimed at orderly urban growth and nature conservation.
To support and accompany the certiﬁcation and implementation of
this instrument of integrated protected area management, the Chico
Mendes Institute relies on a speciﬁc coordinating body linked to the
Coordenação Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação – (CGCAP/DIMAN).
At the state level, in July 2013, the Rio de Janeiro Environmental
Secretariat created a Project related to the Atlantic Forest Mosaic
of Protected Areas (Projeto Mosaicos da Mata Atlântica--Apoio à
Gestão Integrada Mosaicos de Áreas Protegidas e Fortalecimento
da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica), with resources from the
Rio de Janeiro environmental compensation council. This project
is coordinated by the sector on environmental education (Superintendência de Educação Ambiental) and is carried out by the Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE. The main
objective is to strengthen management of the Central State Mosaic
as well as to create strategies to guarantee the sustainability of the
Atlantic Forest Mosaic of Protected Areas in Rio de Janeiro State.

BOCAINA MOSAIC
The Serra da Bocaina Mosaic, or simply Bocaina Mosaic as it is better known, was created by Portaria Nº 349 (December 11, 2006) of
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the Ministry of the Environment. It partially covers the territory of
14 municipalities located in the Paraíba do Sul river valley on the
southern coast of Rio de Janeiro state and on the northern coast
São Paulo state. It currently holds 18 protected areas, 5 indigenous lands and 4 quilombos, covering an area of approximately
221,000 ha (2.210 km2).
A signiﬁcant part of these protected areas lies within Rio de Janeiro
state. Serra da Bocaina National Park has 62% of its area within the
state, equivalent to about 64,500 ha (645 km2) in the municipalities of
Paraty and Angra dos Reis. Other federal areas are contained totally
within Rio de Janeiro state, such as Cairuçu Environmental Protection Area and Tamoios Ecological Station.
The largest group of protected areas that constitute the Rio de Janeiro portion of the mosaic are state-level PAs: Ilha Grande State
Park; Aventureiro Marine Park (Ilha Grande); Cunhambebe Park;
Juatinga Ecological Reserve; Praia do Sul Biological Reserve (Ilha
Grande); and the Environmental Protection Areas (EPAs) of Tamoios
and Mangaratiba. At the municipal level, the mosaic includes the
southern coast of Rio de Janeiro state with the Environmental Protection Areas (EPAs) of Baia de Paraty, Paraty-Mirim and Saco de
Mamanguá.
The creation of the Bocaina Mosaic was ofﬁcially to stimulate integrated management between the various protected areas, thus
contributing to preservation and conservation of natural resources
and ﬁshing activities, as well as sustainable development of this
region that lies on the border of Rio de Janeiro and São Paulo
states. The region includes the Serra do Mar Biodiversity Corridor,
one of the richest biodiversity areas in all of the Atlantic Forest.
Within this ecological corridor, besides the Bocaina Mosaic, there
are the Central State Mosaic and the Mantiqueira Mosaic that occupy various municipalities of the states of Rio de Janeiro, São
Paulo and Minas Gerais.
Practically all of the ecosystems associated with the Atlantic Forest
are represented within the Bocaina Mosaic, including coastal areas
at sea level and steep slopes on Bocaina plateau at 2,088 m altitude.
The ﬂora is especially diversiﬁed on the plateau and steep slopes,
with many endemic species as well as those indicative of excellent
environmental quality. The areas of forest that lie within the Bocaina
Mosaic constitute one of the best protected areas in the state of São
Paulo as well as in Rio de Janeiro. Here the deforestation index is
relatively low, and the remaining forest patches have their survival
guaranteed. This swath of forest goes on into São Paulo state, crossing the Picinguaba region, where the last remnants of preserved forest are located.
The Serra do Mar region also represents to a great degree the concept of cultural landscape, where the features of nature determined
the course of history and the progress of the people who live there,
beginning with the native peoples, the caiçaras, tropeiros and caipiras, the immigrants and, today, the tourists. On the border between
Rio de Janerio and São Paulo lies the area where the early occupants penetrated into the interior of south-central Brazil. Here is
where the cycles of economic development took place. First off, at
Paraty, when the Caminho do Ouro was opened up in the 17th century; this was the best option for access to Minas Gerais from the city
of Rio de Janeiro. So here in this region social-environmental wealth
demands that management activities of the government be based
on a differential view of the situation and that activities are planned
and executed in an integrated manner.
The Advisory Board of the Bocaina Mosaic is composed of PA managers and government entities, as well as representatives from the
quilombola communities, caiçaras and native inhabitants of the region. The Advisory Board structure also includes Câmaras Técnicas
de Populações Tradicionais, Turismo, Comunicação e Proteção.

The federal-level protected areas are Serra dos Órgãos National
Park, Tinguá Biological Reserve, Guanabara Ecological Station, in
Guapimirim and Itaboraí, and the Guapimirim and Petrópolis EPAs.
The state-level conservation protected areas include Três Picos
State Park, Paraíso Ecological Station, Araras Biological Reserve,
and Macaé de Cima, Bacia dos Frades, and Jacarandá EPAs, in
Teresópolis; and Bacia do Macacu EPA, in Nova Friburgo.
The municipal-level protected areas are Monte das Flores Ecological Station and Pedra das Flores Natural Monument, both in São
José do Vale do Rio Preto; Pedra do Elefante Natural Monument, in
Petrópolis, and Pedra do Colégio Natural Monument, in Cachoeiras
de Macacu; the Municipal Natural Parks (MNP): Araponga MNP, in
São José do Vale do Rio Preto; Taquara MNP, in Duque de Caxias; Serra do Barbosão MNP, in Tanguá; Petrópolis MNP and Montanhas de Teresópolis MNP. They also include the following EPAs:
Guapi-Guapiaçu, in Guapimirim; Maravilha, in São José do Vale do
Rio Preto; Suruí and Estrela, both in Magé; and Vale do Piabanha,
Vale Fagundes, and Lagoa do Morro Grande, in Areal.
Within the ecosystem complex that characterizes the Atlantic Forest
biome, certain regions are labeled as priority for conservation, such
as, for example, the Serra do Mar Biodiversity Corridor. This fact is
associated with the excellent conservation status of various areas
in the region, revealed in the high degree of biological diversity, the
existence of endemisms and the occurrence of rare and endangered
species in the ecosystems of the region.
The Serra do Mar has steep slopes and rivers that drain these
mountains forming deep, narrow channels. The lowlands, on the
other hand, lie at the estuaries of rivers that here are full of meanders, allowing mangrove vegetation to colonize the margins. Therefore, the main vegetation types of the mosaic vary from mangroves,
to lowland forests, to slope forests.
Certain portions of the Serra do Mar Biodiversity Corridor are regarded as high priority for conservation. Exceptional characteristics
of this region include the presence of Serra dos Órgãos – a region
of signiﬁcant ecological importance that was the basis for the creation of Brazil’s third national park. For this reason, the Environmental Ministry considered it to be a priority conservation area (MMA,
2002). According to PROBIO, the region is high priority for conservation very rich in invertebrates, endemic and endangered species of
mammals, reptiles and amphibians (Relatório 1996-2002).
Another MMA document that paved the way for producing the Map
of Conservation Priorities in Brazil considers this to be a region of
Extremely High Priority for Conservation and Sustainable Use, and
this category includes the important mangroves of the state. Within
this context, the Guapimirim Environmental Protection Area and the
Guanabara Ecological Station, both located at the back of Guanabara bay, are included.
The Central State Mosaic includes small rural properties, especially in the green belt, in Teresópolis, Nova Friburgo and Cachoeiras de
Macacu. Farming activities in this region are potentially harmful to the
environment due to production techniques that have no regard for conservation. Another striking characteristic of the mosaic is the growth of
population centers in several component municipalities, such as Nova
Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo and
São Gonçalo. Furthermore, in relation to areas occupied by man, there
are problems derived from land use by industries, due to their pollution
potential and the risk of accidents, a common occurrence in the region.
The Central State Mosaic is managed by an Advisory Board with the
participation of civil society. The board is composed of ﬁve council
members, the head of a protected area from each level of government, a representative of civil organizations and a representative of
the PNHRs.

MANTIQUEIRA MOSAIC
CENTRAL STATE MOSAIC
The Central State Atlantic Forest Mosaic was created by Environmental Ministry Portaria Nº 350 (December 11, 2006). It is a large
piece of land that today covers 13 municipalities, with an area of
about 233,710 ha (2.337 km2).
The region of this mosaic has many protected areas, with full protection PAs predominating, in areas with large forest fragments
where fragment nuclei have been conserved. There are also numerous sustainable-use PAs in areas surrounding these fragments
and in areas where there are still small but important vegetation
fragments.
The Central State Mosaic has 28 public protected areas and 5 Private Natural Heritage Reserves – PNHRs (Reservas Particulares do
Patrimônio Natural-RPPNs). Protected Areas created by the three
levels of public administration include 5 federal PAs, 7 state PAs and
16 municipal PAs.

The Mantiqueira Mosaic, legally established by the Environmental
Ministry (Portaria Nº 351, December 11, 2006), aims to integrate and
expand various activities that are already in place to conserve the
natural and cultural patrimony of the region. It covers parts of 37
municipalities in the states of Minas Gerais, São Paulo and Rio de
Janeiro, with an area of approximately 729,000 ha (7.290 km2). The
largest section of the mosaic is the federal Serra da Mantiqueira
EPA, with an area of 434,000 ha (4.340 km2) that occupies parts of 16
municipalities in Minas Gerais, 7 municipalities in São Paulo and the
municipality of Resende in Rio de Janeiro.
The Mantiqueira Mosaic is composed of 16 protected areas and
6 Private Natural Heritage Reserves (PNHRs). The PAs include
10 Natural Parks (federal, state and municipal), 2 National Forests,
2 Natural Monuments and 9 EPAs.
Within the state of Rio de Janeiro, the mosaic is made up of 7 protected areas and 3 PNHRs. Besides the above-mentioned Serra da

Mantiqueira EPA, the protected areas include Itatiaia National Park,
Pedra Selada State Park, the Municipal Natural Parks of Rio Pombo and of Cachoeira da Fumaça and Jacuba (both in Resende), the
federal EPA of Mananciais do Rio Paraíba do Sul and the municipal EPA of Serrinha do Alambari (Resende). The PNHRs are Alto
Gamarra, Dois Peões and Jardim de Mukunda, all found in Resende
municipality.
This mosaic is also part of the Serra do Mar Biodiversity Corridor,
together with the Bocaina Mosaic and the Central State Mosaic.
Serra da Mantiqueira is one of the largest and most important
mountain ranges in southeast Brazil, and is also a nuclear area of
the Atlantic Forest Biosphere Reserve. It has continuous vegetation
cover over approximately 200 km, with native forest, some of it primary, that constitutes an important ecological corridor for animal
and plant gene ﬂow, besides protecting steep mountain slopes.
The indigenous name Mantiqueira means mountains that cry and as
a ﬁgure of speech it represents the profusion of springs that supply
many important watersheds for generating hydroelectric energy and
supplying Brazil’s main centers of economic development. The basins of the Paraíba do Sul and Paraná rivers, as well as those of the
Rio Grande, Rio Preto, Jaguari, Sapucaí and Sapucaí-Mirim rivers,
among others, are supplied by the Mantiqueira range. This region
is also considered to be the largest mineral-water province on the
planet, both in quantity and quality of this resource. It is estimated
that aquifer recharge takes place mostly in the highest reaches of
the mountains.
Furthermore, this region is also relevant to the economy of Brazilian, for it concentrates an important part of the country’s Gross
Domestic Product (GDP). The Serra da Mantiqueira and the protected areas that lie within it are situated between the three greatest
centers of economic development in the country (São Paulo, Rio de
Janeiro and Belo Horizonte). Given this context of extreme anthropic
inﬂuence, huge tracts of natural areas are, even today, being converted into farmland, cities and industrial complexes, especially in
the Southeast region, where approximately 70% of Brazil’s population live, and where we ﬁnd the largest cities.
The Advisory Board of the Mantiqueira Mosaic is made up of 35
members, the managers of all component protected areas and also
by representatives of civil society, preferentially appointed by the Advisory Board of each PA.

cal Reserve, Environmental Protection Areas (EPAs) of GericinóMendanha and Sepetiba II and more recently Mendanha State Park.
The municipal protected areas are the MNPs of Bosque da Barra,
Grumari, Catacumba and Freguesia, EPA and MNP of Paisagem
Carioca plus the Pão de Açúcar and Urca Natural Monument and
the Leme and Urubu EPA.
This mosaic includes about 35,000 ha of protected areas
(350 km2) and covers a signiﬁcant part of the territory of the city of
Rio de Janeiro, plus small portions of the cities of Mesquita and
Nova Iguaçu. In Rio de Janeiro, the mosaic includes the city’s three
main upland massifs (Tijuca, Pedra Branca and Gericinó-Mendanha)
and their extensions representing about 23% of the municipality. It
also contemplates coastal landscapes and marine ecosystems of
restinga, mangroves and lagoons.
One of the most important projects currently being contemplated
for this Mosaic is the Trilha Transcarioca, that begins at Barra de
Guaratiba and crosses the city to Urca Mountain, at the base Pão de
Açucar, covering a variety of landscapes for approximately 180 km.
Over this trail, the visitor has a chance to appreciate little-known
natural attractions of the city and to observe the Cidade Maravilhosa from unusual angles. The entire trail may be traversed or it can
be done in sections, depending on user interest, aptitude and time
available. Another project is the implantation of green corridors
linking the city’s protected zones and forest fragments, favoring biodiversity and providing potential for environmental services associated with the quality of life of the population. As a pilot project, the
PNM Marapendi green corridor is now being installed – PNM Chico
Mendes – PNM Prainha.
Since its creation several joint activities have been carried out to
beneﬁt the protected areas that make up this project, especially as
regards issues such as safety and qualiﬁcation to set up trails for
public use.
In January 2014, the Advisory Board was created aiming to consolidate administrative structure, internal regulations, executive secretariat and also to create an Action Plan. The following technical
committees have also been established: 1. Conservation of Biodiversity; 2. Tourism, Public Use and Transcarioca; Socio-environmental and Environmental Protection.

GOLDEN-LION TAMARIN MOSAIC
The Golden-Lion Tamarin Mosaic was created by Portaria MMA
Nº 481 (December 14, 2010). It covers eight municipalities in Rio de
Janeiro state and the protected areas cover approximately 209,000 ha
(2.090 km2). There are 22 protected areas in this mosaic including 14
Private Natural Heritage Reserves; 3 federal protected areas: Poço
das Antas Biological Reserve, União Biological Reserve and Bacia
do Rio São João/Mico Leão Dourado EPA. The state protected area
is Três Picos State Park, and the 4 local protected areas are the
Municipal Natural Parks of Biquinha, Córrego da Luz, Mico Leão
Dourado and Atalaia.
The region is one of Brazil’s most important centers in terms of
number of PNHRs. This is due to joint efforts by local environmental
institutions and especially to the initiative of land owners to protect
forest remnants on their property as well as support the preservation of the golden-lion tamarin (Leontopithecus rosalia).
The emblematic golden-lion tamarin is an endemic primate of
coastal lowland Atlantic Forest in Rio de Janeiro state, occurring
naturally only in this region. Due to habitat destruction, this endangered species is, today, restricted to the basin of the São João river
and surrounding areas.
To guarantee the survival of the golden-lion tamarin and its habitat,
several protected areas were created on public and private land that
protect important forest remnants in the region. With the conservation of these forests, all of the species that coexist with the golden-lion tamarin in these PAs are also protected, as are environmental services provided by the Atlantic Forest, such as maintenance
of stream headwaters, climate control, air puriﬁcation, erosion
prevention, forest products (ﬁbers, resins, fruits, wood) and others.

CARIOCA MOSAIC
The Carioca Mosaic, created by Portaria MMA n º 245 (July 11, 2011)
consists of 24 protected areas: 2 federal PAs, 5 state PAs and 17
municipal PAs.
The federal protected areas include Tijuca National Park and
Ilhas Cagarras Natural Monument. The 5 state protected areas are
the Pedra Branca and Mendanha state parks, Guaratiba Biologi-
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of the remnant forest, for it strategically retains rainwater, allowing
for accumulation in lower layers of the soil, acting as a guardian
of this important water resource, the only source for communities
established in the vicinity of protected areas.
This fragment was included in the Atlantic Forest Biosphere Reserve, internationally recognized as a World Heritage Site by UNESCO’s Man and the Biosphere Programme, and characterized as a
Nucleus Zone for the Atlantic Forest Biosphere Reserve.
It has native vegetation characteristic of Atlantic Forest and is classiﬁed as a Seasonal Lowland Semideciduous Forest, the most expressive and important plant cover in the region. It displays little
herbaceous vegetation and rare species of trees, such as Dalbergia
nigra (Jacarandá da Bahia) and other endangered species, such as
Paratecoma peroba (Peroba do Campo), typically found in tabuleiro
forests. Studies indicate a total of 36 botanical families, ten of which
(Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae, Bignoniaceae, Anacardiaceae, Rutaceae, Moraceae, Rubiaceae and Apocynaceae) represent 67% of all species identiﬁed. The Fabaceae familly assemble the largest number of species, of which we mention Monjolo, Angico and Brazilian ironwood. Many tree specimens found in the
Ecological Station are characterized as being economically valuable
timber, such as Peroba, Araçá, Braúnas and Óleo Vermelho, which
explains the history of devastation and extractivism.
Studies indicate the existence of a great diversity of species of fauna,
as well as the endemism of others, as occurs with the diplopoda
Rhinocricus padbergi (same genus as the millipede). The giant millipede (Rhinocricus padbergi) that appears in some publications as
being endemic to the PA is in fact wider distributed, also occurring
in seasonal forests in southeastern Brazil. Among the mammals
there are records of opossums, tatu-galinha, tamanduá-mirim,
ouriço-cacheiro, cachorro-do-mato, gato-maracajá, macaco-prego
and capuchine monkeys. The endangered brown throated sloth and
maned sloth are also prominent. Brown-snouted caiman have been
seen in swamps. A great diversity of species have been revealed
in studies of the avifauna, among them, the red-browned amazona (Amazona rodocorytha), gavião-pombo-pequeno (Amadonastur
lacernulatus) and red-headed manakin (Ceratopipra rubrocapilla),
all endangered in Rio de Janeiro state.
The EEEG headquarters, located on Estrada da Cobiça, s/nº, in São
Francisco de Itabapoana, is a complex of buildings made up of main
ofﬁces, visitor center, lodgings for park rangers, housing for researchers, manager’s house and gatehouse in a gross ﬂoor area of
830,16 m² of. It is the ﬁrst area designed entirely within the concepts
of sustainability. The state architectural full protection conservation
project was inaugurated prioritizing ventilation and natural lighting,
a green roof on the gatehouse and auditorium, the use of ecological
bricks and sealants in all buildings, solar collectors on lampposts
and reﬂectors, reuse of rainwater, solar energy, wind turbines and
wastewater treatment through the use of anaerobic digesters.
Its Advisory Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP Nº 29, published on December 6, 2011, represented by 19 civil and governmental institutions. Its Management Plan was approved and published
according to Resolution CONDIR/Inea Nº 7, of February 8, 2010.

FEDERAL ECOLOGICAL STATIONS

GUAXINDIBA STATE ECOLOGICAL STATION

GUANABARA ECOLOGICAL STATION

Created by State Decree Nº 32,576 (December 30, 2002), the objective was to protect one of the largest remnants of seasonal lowland
forest in the state of Rio de Janeiro, thus halting destruction of
this area, sadly called Mata do Carvão, so named due to the large
amount of wood-burning ovens used for its hardwood trees, such
as the endangered peroba-de-campos. In the 1960s there were
over 6,000 ha of forest, and by the 1980s it had already been reduced by half.
The land and forests are located in the Fazenda São Pedro de Alcântara region, very close to Guaxindiba´s sea shore. After a long
and severe history of deforestation, the plant cover is presently distributed along a nearly 1,200 ha strip 5 km long and approximately
2 km wide.
The main feature lies in its being the largest and northernmost remnant Atlantic forest with ﬂat topography in the state of Rio de Janeiro, called remnant lowland forest on Tertiary tabuleiros, situated in
the lowland, or tabuleiro areas of the State Northeast coastal biome.
Much of the forest is located in an area of permanent natural preservation surrounded by swampy soil. Its western part is inserted
in the Brejo da Cobiça micro drainage basin, which ﬂows into the
Guaxindiba river. This fact reinforced the need for full preservation

The Guanabara Ecological Station was created by Federal Decree on
February 15, 2006, and aims to conserve important mangrove remnants in Guanabara bay as well as associated fauna and ﬂora. It has
an area of 1,936 ha that lie within the municipalities of Guapimirim
and Itaboraí, in metropolitan Rio de Janeiro.
This Ecological Station is located in the central portion of the Guapimirim Environmental Protection Area, and is the most carefully
conserved area of Guanabara bay. The mangroves, some of which
are very well preserved, provide this reserve with unique ecological
and biological characteristics.
These mangroves hold species typical of the region (Avicennia
schaueriana, Rhizophora mangle and Laguncularia racemosa),
where endangered species ﬁnd shelter in the state of Rio de Janeiro.
Over 230 species of birds have been recorded, including year-round
dwellers (mostly egrets, tiger herons, boobies, neotropical cormorants and wood rails as well as temporary inhabitants like species
of the Caradiidae family.
This Protected area has a Management Plan, approved by Portaria Nº 34/2002; the Management Council was created by Portaria
ICMBio Nº 42/2011.
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TAMOIOS ECOLOGICAL STATION
The Tamoios Ecological Station was created on January 23, 1990, by
Federal Decree Nº 98,864, to protect, monitor and research a representative sample of Atlantic Forest located in the oceanic island
ecosystem of Ilha Grande Bay. The creation of this area also took
into consideration a provision of Decree 84,973/1980 regarding the
installation of nuclear power plants. It is an instrument of environmental preservation and inspection of man’s activities in the region.
The Tamoios Ecological Station has an area of 9,361 ha (93.61 km2),
with 29 geographic features, including islands, islets, ﬂagstones and
rocky slopes, located on the coast of Angra dos Reis and Paraty municipalities. It is 96.64% marine and 3.36% terrestrial.
It lies within the Bocaina plateau region and is composed of scarps
and slopes of the Serra do Mar, where relief consists mainly of sharp
peaks, hills and promontories that drain towards coastal and marine terraces. The fauna hugely diverse biologically, mainly due to
countless species of very beautiful marine ﬁsh.
The Management Plan of this area was approved by Portaria Nº 09
(February 3, 2006) and the Advisory Board was established by Portaria IBAMA Nº 101 (August 6, 2002).

STATE BIOLOGICAL RESERVES

ARARAS BIOLOGICAL RESERVE
Located in the municipalities of Petrópolis and Miguel Pereira,
the Araras Biological Reserve covers an area of approximately
3,862.33 ha, and is partially inserted in the Petrópolis Federal Environmental Protection Area, as well as in the Guandu river State
Environmental Protection Area.
This protected area was created to ensure the preservation of remnant Atlantic Forest located in the Serra do Mar Corridor, in the
Central State Atlantic Forest Mosaic area; to increase the potential
for conservation in the montane region (Região Serrana) of Rio de
Janeiro, ensuring the perpetuity of environmental beneﬁts related
to biological diversity; to maintain populations of native plants and
animals, and provide refuge for rare, vulnerable, endemic and endangered species of native fauna and ﬂora, preserving mountains,
rivers and other notable landscapes contained within its boundaries; and to ensure continuity of environmental services.
As rarely happens with protected areas, when this Reserve was created the site had already been rectiﬁed by a term of delivery from
the Ministry of Finance to the Ministry of Agriculture, Industry and
Commerce. The state lands returned, known as the Araras farm,
were duly demarcated to be transformed into a forest nursery. In
1950, the federal government declared the forests in the reserve as
Araras River Mangrove Forest Protectors. The area was renamed in
1974, changing from Araras Forest Nursery to Experimental Horticulture Station. It was only placed in the category of Biolological
Reserve in 1977, by Resolution Nº 59 of the Ministry of Agriculture
and Supply. In 1987 the administration was transferred to the State
Forest Institute.
On March 11, 2010, State Decree Nº 42,343 ratiﬁed and expanded the
boundaries of the Araras Biological Reserve to 3,862,33 ha, including the towns of Petrópolis and Miguel Pereira. On April 12, 2010 the
management plan was approved and the buffer zone deﬁned.
Located in the Serra do Mar, it presents a very rugged relief. It is
notable for rocky hogbacks, with 50% and 70% declivities, and variations in altitude between 1,000 and 1,766 m (Couto Peak).
The watershed, formed by the perennial Araras, Santana, Cidade
and Vargem Grande rivers, drains into the Piabanha river, a tributary
of the Paraíba do Sul. Ponte Funda creek, and other smaller creeks,
drain into the Fagundes river, also a Paraíba do Sul tributary.
The reserve’s plant cover is formed mainly by the presence of dense
rain forest – high-altitude and hogback forests, as well as the occasional occurrence of rupicolous plants. The forests are composed
mainly of mid-stage and advanced secondary vegetation, with only
a few stretches of primary forest. According to accounts by former
residents there was once a quilombo in the valley, near Couto Peak,
that developed intense subsistence agriculture, causing deforestation in the region. However, due to difﬁcult access to this valley, the
plant cover was able to regenerate and today consists of secondary
forest tending to climax.
This region is distinguished by the presence of several eucalyptus,
pear and persimmon orchards, aside from numerous examples of
golden plums, champaks, or orange champaks, slash pine (Pinus
elliotti), araucaria, avocados trees and sobrasil (Peltophorum dubium), or sobragi. In the most degraded areas, where rural farming
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and archaic management systems developed, clusters of samambaia-do-barranco, tapera and molasses grass, among others, predominate. In the dense and secondary forests there are three main
species: forest olive, glory trees and crotons.
The biggest concentration of primary forest in the reserve is found
in the forest massif formed by the França river valley and the downgrade opposite the Araras river. Specimens of curipitã, copaíba,
canjerana and canelas (Ocotea spp. and Nectandra spp.) are very
representative in this strip. There is a big concentration of guanandí,
or angico, associated to shimbillo (Inga afﬁnis and Inga sessilis),
capixingui and glory trees on the banks of the Araras river and
southern hillside. According to researchers at the Botanical Garden
of Rio de Janeiro, numerous endemic and/or endangered species
are found in high-altitude ﬁelds, with a predominance of empress of
Brazil (Worsleya rayneri).
According to data, among the mammals we ﬁnd the ocelot (Leopardus pardalis), cougar (Puma concolor), crab-eating fox (Cerdocyon thous), common opossum (Didelphis aurita), nine-banded
armadillo (Dasypus novemcinctus), greater grison (Galictis vittata),
coendous (Sphiggurus villosus), Brazilian squirrel (Guerlinguetus ingrami), collard peccary (Pecari tacaju), tayra (Eira Barbara),
lowland paca (Cuniculus paca), buffy-tufted marmoset (Callithrix
aurita), nasua (Nasua nasua), brown howler (Alouatta guariba), crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus). Among the avifauna the
most prominent are the Brazilian tanager (Ramphocelus bresilius),
scaly-headed parrot (Pionus maximiliani), rufous-bellied thrush
(Turdus ruﬁventris), green-winged saltador (Saltator similis), blue
manakin (Chiroxiphia caudata) and the Rio de Janeiro´s endemic
grey-winged cotinga (Tijuca condita).
The Araras Biological Reserve, aside from being part of the Atlantic
Forest Central State Biosphere is incorporated in the Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (Atlantic Forest Biosphere Reserve.
The park has an Advisory Board established in 2002 by Portaria IEF/
RJ/PR 118, which was renewed by Portaria Inea/DIBAP Nº 30/2012
and published on January 7, 2013 with the participation of 18 representatives from civil society and government institutions. The management plan, as well regional plans in execution, were approved and
published in accordance with CONDIR/Inea Deliberation Nº 14/2010.
The head ofﬁce is located in the Jardim Araras neighborhood, in Araras, district of Petrópolis and is structured to support development
of scientiﬁc research and environmental interpretation activities
destined to education.

GUARATIBA BIOLOGICAL RESERVE
Lying in an area of approximately 3,360 ha (33.60 km2), the Guaratiba
State Biological Reserve is located in the western zone of the municipality of Rio de Janeiro and the eastern part of Baía de Sepetiba,
including marine areas.
It was created by State Decree Nº 7,549 (November 20, 1974). The
aim was to preserve mangroves and archeological sites, the original name being Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba
(Guaratiba Biological and Archeological Reserve). Its boundaries
went through many revisions, the ﬁrst one being by State Decree
Nº 5,415, (March 31, 1882), which reduced them. Decree Nº 32,365
(December 10, 2002) increased the area, incorporating mangroves
and marine stretches located between the Piraquê and Piracão rivers.
State Law Nº 5,842, (December 3, 2010) once again altered the
boundaries, adding areas from Campo do Saco mangrove, and
removing consolidated urban areas such as Caminho do Abreu,
Araçatiba and some stretches of Estrada Roberto Burle Marx, as
well as the Centro Tecnológico do Exército – CTEx (Army Technology
Center) installations. It also re-categorized the full protected area
as the Guaratiba State Biological Reserve following categories publically approved by Law Nº 9,985/2000 – SNUC.
The last occurrence of the scarlet ibis in Rio de Janeiro was in this
region. The bird gave rise to the name-place Guaratiba, meaning an
abundance of scarlet ibises. Thirty-four shell middens, remains of
pre-historic groups of the Tupi-Guarani tradition who inhabited the
area under a semi-nomadic regimen, were found in the area. Archeological artifacts found in these shell middens are in the National
Museum in Quinta da Boa Vista.
The reserve protects important mangrove remnants in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, at the back of Sepetiba bay. This
ecosystem is of great environmental, economic and social value
because of its numerous environmental services, among which are
preserving biological diversity, providing staging areas for many
species of migratory birds and ﬂood prevention. It is also a source
of organic matter for adjacent waters, forming the basis of the food
chain (sustenance) for important economic and ecological species.
Mangrove vegetation up to 8 m high is found along the meander-

ing rivers. Common species include red mangrove, in strips closest
to the water, white mangrove, located in the transition zone, and
mangue-siriúba, growing closest to land. Species typical of ﬂooded
forests, or restingas, appear in the transition zone between the mangrove and dry land, such as the southern cattail and pau-de-tamanco (caixeta), among others. Species of fauna such as blue mussels,
oysters, and typical crustaceans such as blue land crabs (Cardisoma guanhumi), uçás (Ucides cordatus), crabs (Callinectis danae and
C. Sapidus) and ﬁddler-crabs (Uca leptodactylla, U. Marcovanii and
U. rapax) occur on more solid substrates.
Rich in avifauna, the reserve shelters different kinds of birds such
as the rare rusty collared seedeater. This is a nesting area for water
birds and a staging area for migratory birds, with common presence of ﬁgurinha-do-mangue, pica-pau-anão-barrado, long-tailed
tyrants and black-crowned night-herons. Among the migratory species we ﬁnd the maçarico-de-asa-branca, maçarico-vira-pedra and
batuiruçu-de-axila-preta.
The most distinguished reptile is the endangered brown-snouted
caiman, while the most noteworthy mammals include the tayra and
the otter, which makes its home in the Reserve.
The forests account for 1,601.34 ha of the reserve’s area. Hipersaline
lakes, or apicuns, cover nearly 704,10 ha, aside from altered wet
areas in different stages of regeneration. The plant cover, composed
of species such as Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana and
Laguncularia racemosa, presents a high degree of structural heterogeneity, with many different plant physiognomies.
The reserve is also part of the Atlantic Forest Biosphere Reserve,
Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar and Mosaico Carioca,
the latter created by Portaria Nº 245 (July 11, 2011).
Head ofﬁces are located on Estrada da Matriz Nº 4,485, in the neighborhood of Guaratiba, Rio de Janeiro. Its Advisory Board was instituted in 2008 by Portaria IEF Nº 264 and published on December 12,
2008. The management plan was approved and published according
to Inea Resolution Nº 75 (August 20, 2013).

PRAIA DO SUL ECOLOGICAL RESERVE
The Praia do Sul Ecological Reserve, created by State Decree
Nº 4,972 of December 2, 1981, is made up of ﬁve ecosystems: hillside forest, mangrove, restinga, lagoon and rocky coast and is the
most well-preserved natural ecosystem in the State. It is located
southwest of Ilha Grande, in the municipality of Angra dos Reis, with
an area of 3,502 ha (350.2 km2).
The presence of important archaeological sites also acted as a guide
for the preservation of the area. Surveys carried out by researchers
from the National Museum of Rio de Janeiro identiﬁed four sites
occupied by prehistoric groups, aside from numerous grinders;
grooves, found on the rocky coast made by the act of polishing and
sharpening stone tools, scattered on the beaches, also found in Ilha
Grande State Park. The history of the region’s occupation reveals intensive agro-pastoral activity in the late nineteenth and early twentieth century. There are reports that the Capivari, Grande, Cachoeira
Grande, Leste and Fidélis farms occupied the amphitheater on Praia
do Leste do Sul.
Even so, remnants of primary forest are found, although quite
depleted of the hardwood found here in the nineteenth century. A
grouping of big trees of up to 35 m high can be found on the mountain ridge, represented by canjerana (Cabralea canjerana), tapia
(Alchornea triplinervia) and cinco-chagas (Sparattosperma leucanthum), among others. The Bacia do Rio Canoada, a region occupied
by old farms and characterized as one of the main forest areas is the
region presents an accelerated ﬂoristic recovery, with big trees such
as the threatened rabo-de-tucano (Vochysia tucanorum) and cedar,
as well as exotic and invasive species such as the exotic jackfruit
(Artocarpus heterophyllus), coconut (Cocus nucifera), almond (Terminalia catappa), mango (Mangifera indica) and banana (Musa sp.).
The Bacia do Rio Capivari presents a plant cover in excellent state
of conservation. Nearly twenty-three percent of the reserve’s total
area, approximately 800 ha, is occupied by restinga forests. The
species most commonly found are: Phitoxerus portucaioides, beach
morning glory (Ipomoea pés-caprae) and capim-de-praia (Panicum
racemosum). The restinga’s external belt, covered by a 10-m high
low forest of thin and unswerving trunks, creates the environment
for the formation of a lower stratum consisting of gravatás (Billbergia amoena and Quesnelia quesneliana), aside from ferns and
shrubs. Trees with arboreal restinga characteristics are found, such
as bacopari (Garcinia brasiliensis), cupiúba (Tapirira guianensis) and
caixeta (Tabebeuia cassinoides). The mangrove holds examples of
red mangrove (Rhizophora mangle), white mangrove (Laguncularia
racemosa) and siriúba (Avicennia schaueriana), whose branches are
laden with epiphytes, a rare occurrence in other mangroves in Rio de

Janeiro. The seaside mahoe (Hibiscus pernambucensis) is a noteworthy shrub species in the transition from mangrove to dry land.
A ﬂoristic survey undertaken at Biological Reserve identiﬁed 265 plant
species, calling special attention to bromeliads, such as Aechmea
distichantha, Aechmea gracilis, Quesnelia arvensis and Nidularium
innocentii var paxianum. The fauna, which is inﬂuenced by its insular location and hunting, which wiped out most of the large species,
presents members of the original fauna, such as the nine-banded
armadillo (Dasypus novemcinctus), paca (Cuniculus paca), common
agouti (Dasyprocta leporina), orange-spined hairy dwarf porcupine
(Sphiggurus villosus), solitary tinamou (Tinamus solitarius), Ingram’s
squirrel (Guerlinguetus ingrami), howler monkey (Alouatta guariba),
neotropical otter (Lontra longicaudis), as well as the robust capuchin
monkey (Sapajus nigritus) and common marmoset (Callithrix sp.),
exotic, invasive species and widespread in the state. Many rare and
endangered species were identiﬁed among the birds, such as the
pavó (Pyroderus scutatus), red-browed amazon (Amazona rhodocorytha) and white-necked hawk (Pseudonastur polionotus), as well
as birds that inhabit the treetops, such as the bell-throated bellbird
(Procnias nudicolis), grey-hooded attila (Attila rufus), green-backed
trogan (Trogon viridis), blaze-winged parakeet (Pyrrhura frontalis)
and blue-winged parrolet (Forpus xanthopterygius).
With the publication of State Law Nº 6793, of May 28, 2014, 2.7% of
the Biological Reserve area became part of the Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Aventureiro (Aventureiro State
Sustainable Development Reserve). The law also sanctioned the
re-categorization of the Aventureiro Marine State Park, making it a
marine part of the aforementioned Aventureiro Sustainable Development Reserve. The main purpose for the law was to remedy a legal incompatibility existing since 1981. The aim was to regularize the
permanence of a caiçara population of approximately 100 people,
their way of life and cultural traditions, who had been living there
before the creation of the Biological Reserve. The Reserve is part of
a group of PA’s that make up the so-called Bocaina that integrates
the Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar Serra.
As to infrastructure, the Reserve counts on administrative headquarters, a fully equipped house and accommodations for researchers. The buildings were renovated in 2004 for the better management of the PA. It is jointly managed with the Ilha Grande State Park,
whose headquarters are in Vila do Abrão, and therefore does not
have an Advisory Board.

FEDERAL BIOLOGICAL RESERVES

POÇO DAS ANTAS BIOLOGICAL RESERVE
The Poço das Antas Biological Reserve, in the municipality of Silva
Jardim, was the ﬁrst protected area of this category to be created in
Brazil. Federal Decree Nº 73,791/1974 established the Reserve in
order to preserve the coastal Atlantic Forest, to protect native fauna
and to insure survival of the golden-lion tamarin (Leontopithecus
rosalia) and the collared sloth (Bradypus torquatus).
Originally the Poço das Antas Biological Reserve covered
3,000 ha (30 km2), but the following year it was expanded to encompass 5,052 ha. It lies along the BR-101 highway, entirely within
the municipality.
The creation of the Biological Reserve was a huge victory for those
who had expended a great deal of effort to protect one of few remaining habitats for endangered species scattered over the coastal
plain of Rio de Janeiro state within the municipalities of Araruama,
Cabo Frio, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Rio Bonito, Cachoeiras
de Macacu, Casimiro de Abreu and Silva Jardim.
Concern over the survival of these species dates from 1967 and is
the result of a research project by Prof. Adelmar Faria Coimbra Filho, who at the time was searching for areas in the São João river
valley that would provide shelter for and protect the golden-lion
tamarin and collared sloth. In a 1969 study, this scientist discovered
that surviving groups of these species could be found in the forests
lying on the low hills and fertile valleys ﬂooded by the Aldeia Velha
river and in the riparian forests of the São João river. This thesis
was adhered to by Alceo Magnanini, IBDF researcher, who, together with Prof. Adelmar, became involved in the creation of a reserve
that would provide adequate habitat for these species. The initiative
gained institutional, state and federal allies, besides support from
Brazilian and international preservationist entities.
The reserve is located in the São João river basin, an area characterized by low hills, some shaped like half an orange, and by alluvial
plains with meanders and ﬂoodplains that are either permanently
or periodically ﬂooded during rainy periods. The vegetation is clas-
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siﬁed as Coastal Lowland Atlantic Forest and has been fragmented
to such a degree as to allow for man-made grasslands and forest
formations in various stages of regeneration.
These forest remnants are scattered over a large area. The main vegetation type is Dense Ombrophilous Forest, with submontane and lowland formations, in various stages of succession and surrounded by
extensive grasslands that are impacted by ﬁre. In well-preserved areas, the dominant forest vegetation is represented by jequitibá-branco,
vinhático, jaracatiá, garapa, carrapeta, jacatirão, ﬁgueiras-bravas,
tabebuia or pau-de-tamanco, uanani and guanandí.
Until the mid-20th century, the area was covered by dense forest, rich
in animal life. Man’s activities, including deforestation for farming
and pastureland, road construction, drainage of the lowlands and
rectiﬁcation of streams that ﬂowed into Juturnaíba lagoon, besides
the São João and Aldeia Velha rivers, construction of Juturnaíba
dam and the activities of hunters, were responsible for modifying
the original scenario.
Besides the golden-lion tamarin, there are two other primates in
the reserve: capuchin monkeys and howler monkeys; the latter is
also an endangered species. The area provides protection for other threatened species, like the otter, collared sloth, beach butterﬂy
and jacaré-de-papo-amarelo. Capybaras, deer, ocelots, armadillos
and hedgehogs can still be found. There are 222 bird species that
have been spotted in the Ecological Station, including 24 endemics and 6 endangered species (Scott & Brooke, 1985). Twenty other
species were added to those listed above; three of these are endangered (Castro Astor et al. – unpublished data). Endangered birds
include the following as well as many other endemic and endangered species: tiê-sangue, gavião-pombo-pequeno, beija-ﬂor-rajado, rabo-branco-mirim, beija-ﬂor-preto-e-branco, picapauzinho-de-testa-pintada, choquinha-pequena, chupa-dente-de-máscara, dançador-de-cabeça-encarnada, chibante.
The wildlife of the Biological Reserve has been the focus of much
research by both Brazilian and foreign institutions. These include
studies on ecology and biology of the golden-lion tamarin, projects
linked to the ﬂora, revegetation studies and those on birds and communities of small mammals and bats.
Infrastructure at the Biological Reserve consists of administration
headquarters, a center for education with an interpretive trail, lodging for scientists, center of operations and a modern base for management and enforcement. The headquarters of the protected area
also embrace the core area of the São João River Basin Environmental Protection Area and of the Golden-Lion Tamarin Association
that work together with biological reserve personnel.
The Biological Reserve receives visitors on educational tours and
has an environmental education program that sponsors activities to
increase awareness concerning the conservation of the golden-lion
tamarin and the Atlantic Forest. These are mainly geared towards
schools and groups from the surrounding region.
The Biological Reserve Management Plan was approved in 1981
and revised in 2005 (Portaria IBAMA Nº 29/05). The Advisory Board
was created by Portaria IBAMA Nº 103/02 and revised by Portaria
Nº 124/2012.

The degree of forest conservation found in the Biological Reserve
when it was ﬁrst created was the result, in part, of the ﬁrst attempt
to protect the region. In 1833, Dom Pedro II declared a Floresta Protetora (Protective Forest) the area wherein lay the farms or fazendas Conceição, Taboleiro and Provedor. This aimed to preserve the
headwaters of the Tinguá massif that, at the time, supplied water for
the city of Rio de Janeiro. Fazenda da Conceição was incorporated
into the Union in 1833 by means of a donation made by Francisco
Pinto Duarte, Baron of Tinguá; the two other headwater areas were
dispossessed. The water supply system represented a major engineering advance at the time.
The exuberant native forest, seen as a bonanza for protecting the
rich ﬂora, provides a refuge for several animal species, such as
bugio, collared anteater, Brazilian rabbit, cougar, collared peccary,
white-lipped peccary and the Brazilian ﬂea frog, plus other species.
The most important tree species are jequitibá, up to 50 m tall, cedar,
araribá, imbuia and the rare Brazilwood. The epiphytes have many
orchids of the genera Cattleya and Laelia.
The area of the Tinguá Biological Reserve was the focus of several
studies, many from 1880 that produced over 2,000 botanical collections, catalogued in the library of the reserve. This material is deposited at the Museu Nacional, the Jardim Botânico and the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro of Rio de Janeiro. It is under
study by researchers from the Rio de Janeiro Botanical Garden and
especially at universities in Rio de Janeiro and São Paulo states, who
have worked with Cheiroptera and Diptera, species of the genus Anthurum Schott, Rutaceae (Cuspariine and Zanthoxylum), neotropical
Opilones, ecology of mosquitos Diptera-culicidae, reproductive biology of Atlantic Forest Bromeliaceae, ecology and conservation, as
well as other studies.
Studies done by Scott & Brooke (1985) identiﬁed 296 bird species.
Several of these birds are endangered species such as gaviãopombo-grande, pula-pula-assobiador, águia-cinzenta, araponga-do-horto, pavão-do-mato and the macuco, an endangered endemic specie of Atlantic Rainforest.
Besides being relevant to the environment, through its creation, the
reserve has preserved historical work from the 19th century: 6 km of
the old stone pavement of Estrada do Comércio, that linked Iguaçu
village to localities such as Valença and Vassouras, that make up a
network of old trails that connect the back of Guanabara bay to the
interior of Rio de Janeiro state. Over this trail traveled many naturalists, like Saint Hilaire and other famous travelers, such as John Fox
Bunbury and Ribeyrolles. We also ﬁnd structures and works of art
that were part of the water-supply system at the time. In the early
1990s, the state government tombou the Rio d’Ouro complex, that
includes the old railroad station, the maneuvering pavilion, a fountain with two bronze aguadeiras and the water reservoir.
The Management Plan of the Reserve was approved by Portaria IBAMA Nº 68 (September 19, 2006). The Advisory Board was established
by Portaria IBAMA Nº 100/2002 and renewed by Portaria ICMBio
Nº 48/2011, and was involved in various activities, besides working
together with the Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, Projetos, Comunicação e Pesquisas.

TINGUÁ BIOLOGICAL RESERVE

UNIÃO BIOLOGICAL RESERVE

The Tinguá Biological Reserve holds one of the most important remnants of Atlantic Forest in Rio de Janeiro state. Here we ﬁnd signiﬁcant water resources and the exuberant Dense Ombrophilous Forest
with its rich biodiversity. These forest remnants also contribute to a
milder climate for urban populations of Rio de Janeiro’s lowlands,
located at the base of the Tinguá massif.
Created by Federal Decree Nº 97,780/89, this Biological Reserve
has an area of over 26,000 ha (260 km2), from the Tinguá massif to the Macaé de Cima region, including the eastern portion of
Guanabara bay as well as the municipalities of Duque de Caxias,
Japeri, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Petrópolis and Queimados. It
has been recognized as a Natural Heritage of Humanity by UNESCO since 1993.
The creation of this natural heritage site was a result of the mobilization of community groups in Nova Iguaçu. These groups had
proposed protectionist measures, but were split in favor of two
separate alternatives: creation of a reserve or creation of a national park. The latter would be open to recreational activities and
would encourage tourism.
The ﬁrst alternative won out and the Biological Reserve was created
based on the concept of existing Florestas Protetoras da União (Federal Reserve Forests) in Tinguá, Xerém and Mantiqueira on public
lands. The springs found there bear names such as Serra Velha,
Boa Esperança and Bacurubu, that even today contribute to the water supply of the Rio de Janeiro lowlands – the Baixada Fluminense.

Creation of the Union Biological Reserve, on April 22, 1998, was
intended to assure protection and recovery of remnants of Atlantic
Forest and associated formations, as well as one of the most numberous populations of golden-lion tamarin.
The Biological Reserve has an area of 3,126 ha (31.26 km2) of which
2,922.92 ha (29.229 km2) are well preserved continuous forest. It covers land in the municipalities of Rio das Ostras (53%), Casimiro de
Abreu (46%) and Macaé (1%).
The reserve occupies land of the former Fazenda União that, in 19th
century, belonged to Joaquin Luiz Pereira de Souza, father of Washington Luis, President of the Republic from 1926 to 1930. Since 1939
this area has belonged to the English railroad company, The Leopoldina Railway Company Limited S/A, that had been exploiting the
native wood of the region to feed the boilers of the steam engines.
In 1951, all goods and property were transferred to the Union, that
passed them on to the Rede Ferroviária Federal S/A ((RFFSA). After
the transformation of the system of locomotives – from steam to oil
– in the 1940s, the company promoted sowing and improvement of
eucalyptus to be used as sleepers for the railroad.
The process that was begun in 1996 by the federal government to
privatize the RFFSA faced an outcry from scientiﬁc institutions,
NGOs and national and foreign conservation groups that fought for
the preservation of the golden-lion tamarin and its habitat, proposed
that the entire area of the fazenda be destined to conservation of the
species. Privatization was suspended and the federal government
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decided to create the Biological Reserve, a fact that materialized
two years later.
Actually, the species had been reintroduced at this site in 1993,
when researcher Cecília Kierulff, authorized by IBAMA, began repopulating the area with this species for a period of two years and
six groups (43 individuals) were translocated to Fazenda União.
Topographically, the area has a rough terrain, wisth altitudes varying
from 50 to 376 m. Several springs make up the main water courses
of the reserve – the Purgatório and Dourado rivers, that, in turn,
contribute to the basins of the Macaé and São João rivers.
The research carried out in the Biological Reserve shows that the
Atlantic Forest has the greatest species richness and plant diversity
of all the remaining studies in the state. It should be stressed that
the exotic eucalyptus forest, planted on the former Fazenda União, is
being eliminated and the Atlantic Forest has become reestablished
in the past few decades. So, various stretches of forest hold primary
elements, such as jequitibá (Cariniana estrellensis), vinhático (Plathymenia foliolosa), xaxim or samambaiaçú (Dicksonia sellowiana),
palmito (Euterpe edulis), besides ipês, cedars, bromeliads, orchids
and lianas, among others. It is important to note that the exotic eucalyptus forest, introduced are being eliminated and the Atlantic
Forest has made a comeback in the last few decades. So various
parts of the forest now have primary elements, such as jequitibá
(Cariniana estrellensis), vinhático (Plathymenia foliolosa), xaxim or
samambaiaçú (Dicksonia sellowiana), palmito (Euterpe edulis), plus
ipês, cedro, bromeliads, orchids and lianas, among other species.
The fauna is diversiﬁed, and has, besides the golden-lion tamarin,
other endangered species, such as collared sloth (Bradypus torquatus), jaguatirica (Leopardus pardalis), otter (Lontra longicaudis), Atlantic bushmaster (Lachesis muta), broad-snouted caiman (Caiman
latirostris), among others.
The Union Biological Reserve is not only an exceptional location for
management and protection of the golden-lion tamarin, but also for
many other species characteristic of the region. It is an important
area to preserve biodiversity in lowland Atlantic Forest, and has
been included on maps of key areas for the protection of endemic,
rare and endangered birds (Weg et al., 1995).
The Reserve is involved in numerous research projects, including
management of the fauna and ﬂora, such as biology and ecology
of the golden-lion tamarin, studies on the effect of planting eucalytus on native vegetation, edge effect caused by electric transmission lines, gas mains and pipe lines, soil surveys associated with
hydrography, studies on reptiles and amphibians, collection of data
on circulation of Trypanosoma cruzi in the wild and characterization
of bird biodiversity, as well as several other lines of research.
To fulﬁll with the Biological Reserve’s objectives as regards scientiﬁc data-collecting as well as environmental education goals,
it relies on important assolciations, with both national and foreign
universities, institutions of research and the Golden-Lion Tamarin
Association.
The Biological Reserve has an Events Center with a capacity of up
to 100 visitors that is used for meetings and to exchange comments
on the visitation experience geared towards educational and scientiﬁc ends, lectures, meetings and the learning process linked to the
environment.
It also makes use of 3,300 m long interpretive nature trails, where
some of the rich biodiversity of the Atlantic Forest can be observed.
The trail in a natural environment stimulates visitors to integrate
and they can enjoy the beneﬁts provided by the rich biome.
The Management Plan of the reserve was approved by Portaria
ICMBio Nº 31/2008 and the Advisory Board was instituted by Portaria IBAMA Nº 99/2002.

STATE ECOLOGICAL RESERVE

JUATINGA ECOLOGICAL RESERVE
Juatinga State Ecological Reserve, created by State Decree
Nº 17,981, of October 30, 1992, is located in the extreme south of
the state, in the municipality of Paraty, within the Cairuçu Environmental Protection Area. It is proud of being the ﬁrst protected area
created with the express aim of fomenting local caiçara culture and
adapting it through use of natural resources.
The area encompasses nearly 9,700 ha (97 km2) and holds eight
communities and twelve traditional population nuclei distributed
along the coast, which live off artisanal and sport ﬁshing, subsistence agriculture and tourism.
The region’s natural plant cover is formed by Atlantic Forest, with
dense lowland, submontane and montane rain forest formations at
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different stages of regeneration, and coastal formations, such as
mangroves and restingas, presenting a great biodiversity. Among
the big trees, the most notable are the Bahia rosewood (Dalbergia nigra Vell.), Earpod Tree (Enterolobium contortisiliquum Vell.),
cedar (Cedrela ﬁssilis Vell), canela (Ocotea spixiana), louro (Ocotea spp.), caixeta (Tabebuia cassinoides Lam.) and golden trumpet
tree (Tabebuia chrysotricha). The lower tree stratum is composed
of palms such as tucum (Bactris setosa), pati (Syagrus botryophora), indaiá (Attalea compta), brejaúva (Astrocaryum aculeatissimum)
and juçara (Euterpe edulis). The hillsides present rocky outcrops
covered by characteristic ﬂora, composed mainly of Gramineae,
Araceae, Bromeliaceae and Orchidaceae.
Despite the lack of detailed studies on the fauna, animals characteristic of rain forests are easily found, such as the paca (Agouti
paca), red-rumped agouti (Dasyprocta leporina), tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), big cats and primates (including the southern
muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides). Records made by ﬁshing
communities and researchers identiﬁed a wealth of marine fauna
such as the grouper, beltﬁsh, sardine, blueﬁsh, pennant-ﬁsh, corvina, horse-eye jack, shark and squid, among others.
A marked presence of rocky cliffs along its coast is noteworthy in
the Ponta da Cajaíba region and along the open ocean, from Ponta
da Juatinga to the reserve’s southern boundaries between Sono and
Fazenda beaches.
The most popular tourist attractions are the beaches and waterfalls. However, due to their remoteness, most beaches can only be
reached by boat. The most prominent beaches are Sono, Ponta Negra, Martim de Sá, Sumaca, Pouso da Cajaíba, Itanema, Itaoca, Praia
Grande da Cajaíba, Praia Deserta, Sobrado and Cruzeiro. There are
also numerous waterfalls, the most notable being Rio Grande, Saco
do Mamanguá, Praia Grande and the beautiful Cachoeira do Saco
Bravo, located near the Ponta Negra region. Summertime brings
many visitors to see the natural views, the most distinguished being
Pão-de-Açucar, in Saco do Mamanguá, Pedrão das Araras in the
Pouso da Cajaíba region, Farol, on Ponta da Juatinga and Miranda in
the Martim de Sá region.
The Travessia da Juatinga, considered the reserve’s biggest attraction, runs for nearly 70 km connecting all the beach and peninsula
communities. It can take four to ﬁve days to travel it. Camping sites,
food and water are found in the caiçara community nuclei all along
the coast. Visits to the stretch between Martim de Sá and Ponta Negra
must always be accompanied by a local guide or experienced people.
Considering that the ecological reserve category does not ﬁt into the
categories listed in the National System of Protected Areas – SNUC,
Inea began technical studies in 2010 aimed at re-categorizing the
area, with full participation of the local population, which helped to
identify current occupations, traditional activities and potential uses
as a basis for the technical deﬁnition of the protected area’s category best suited to the region’s future.
The Juatinga State Ecological Reserve has head ofﬁces in Paraty,
but studies are undertaken in Paraty Mirim, one of its main access
points, to elaborate architectural projects for implantation in the future headquarters on state land donated by Inea.

STATE PARKS

CHACRINHA STATE PARK
This area is located on the southern slope of Morro de São João, south
zone of Rio de Janeiro. It runs along the Ladeira do Leme from Praça
Cardeal Arcoverde to the portico of the Leme stronghold, the fortress
that guarded the access route from Copacabana to Botafogo.
The park has one of the few remaining forested areas in Copacabana. The area was created from land that belonged to the protective
borders of military installations, from the rocky slopes of Barata
Ribeiro and Suzano streets, and from the Leme farmlands, next to
the fort known as Chacrinha. As of 1961, when the Federal Capital
was transferred from Rio to Brasilia, the federal lands were given to
the state of Guanabara.
In 1969, by Decree Nº 2,853, the government of the former state of
Guanabara earmarked the area to install a public park. But it was
only in 1984 that the park was effectively created, based on a Project
by the Fundação Parques e Jardins of city hall in Rio de Janeiro and
on the liberation of the area by the resident population. State Decree
Nº 32,574 (December 30, 2002) named the area Chacrinha State
Park, with an area of about 13 ha.
Despite proximity to a densely occupied urban area, like Copacabana, this forest is important to improve the climate of the region and
to preserve remnant ecosystems.

The area of Chacrinha State Park was preserved by INEPAC– State
Institute of Cultural Heritage, on December 30, 2002, through legal
process E-18/001.682/2002.
The tree species found in the area include carrapeteira (Guarea
guidonea), embaúba (Cecropia lyratiloba), guatambu (Aspidosperma ramiﬂorum), imbira (Pseudobombax grandiﬂorum) and kapok
(Ceiba pentandra). Near the visitor center, there are jurubebas (Solanum spp.), a tree native to northern and northeastern Brazil, in the
midst of exotic species such as ﬁg (Ficus elastica), avocado (Persia
americana) and jackfruit trees (Artocarpus heterophyllus). In the
understory one can see the orchid Oeceoclades maculata, the fern
(Asplenium sp.), pita (Fourcroya gigantera) and a few specimens of
caiapiá (Dorstenia arifolia), an endangered species. In the recreation
area of the park a specimen of Eugenia copacabanensis was planted. This is a species from Surinam that was very common in the
neighborhood in the past, a fact that led to the name of the species.
Among the mammals found are the marmoset (Callithrix jacchus),
opossum (Didelphis marsupialis), armadillo (Dasypus novencinctus), mouse (Oryzomys sp.) and the bats (Artibeus lituratus, Stunira
lilium and Myostis nigricans). The avifauna is represented by the
roadside hawk (Rupornis magnirostris), tropical screech-owl (Otus
choliba), Guira cuckoo (Guira guira), smooth-billed ani (Crotophaga ani), sayaca tanager (Thraupis sayaca), swallow tanager (Tersina
viridis), corujinha-do-mato (Megascops choliba), sanhaçu-cinzento
(Tangara sayaca) and tiriba-vermelha (Pyrrhura frontalis). Also seen
in the area are the rusty-margined guan (Penelope superciliaris)
and the channel-billed Toucan (Ramphastos vitellinus ariel).
Administered by City Hall since January 2007, headquarters are located at Rua Guimarães Natal, s/nº, Copacabana, Rio de Janeiro.
The management plan was approved by Ordinance IEF/RJ Nº 189
(December 12, 2006).
Today, the Park is part of the Setor Chacrinha do Parque Natural
Municipal Paisagem Carioca created by city ordinance Nº 37,231
(June 5, 2013), after recognition by UNESCO of the carioca landscape as a World Heritage site in the Cultural Landscape category.
This full protected area includes the rocky slopes of Leme, Urubus,
Babilônia and São João, having been ratiﬁed due to the need for
greater landscape and environmental protection in the region. It is
part of the Carioca Mosaic.

COSTA DO SOL STATE PARK
Costa do Sol State Park (PECS) was created by State Decree
Nº 42,929, of April 18, 2011. It lies in an area of 9,837 ha that includes parts of the municipalities of Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema and São Pedro da Aldeia
in the state Região dos Lagos (Lake Region). This is a novel proposal
in Brazil for a park is composed of intermittent areas, other examples of which are found in Canada and the United States. This region
has been part of the Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio
de Janeiro (Rio de Janeiro Atlantic Forest Biosphere Reserve) and
recognized by UNESCO since 1992.
The park is considered an important instrument for sustainable economic development of the Região dos Lagos. It offers tourist attractions in a site set aside for public recreation while also preserving
its biodiversity. The population in the six cities that make up the park
is approximately 500 thousand according to the 2010 census (IBGE),
however, this contingent triples over the summer season and causes a signiﬁcant impact, especially in the park area. This seasonal
increase in population effects important sectors, such as basic sanitation, road and transportation infrastructure, security, health and
environment. We can say this increase in the ﬂux of people represents one of the greatest challenges for the PECS’ administration.
The park is composed of various environments such as mangroves
and restingas, in all their many typologies – lakes, lagoons, marshes, dunes, sandy corridors, rocky cliffs and beaches. The region is
coveted by many different interests, real estate speculation being
the most prominent. Condominiums and lots, tourist complexes,
low-income occupation and industrial compounds are concentrated
in moist areas and mangroves.
From the PECS’ extreme west, in the Jacarepiá region in Saquarema, to its extreme east, near Arrail do Cabo, there are innumerous
endemic species of ﬂora, such as orchids that no longer exist in other places. This great endemism, associated to its high plant wealth
led to the region being classiﬁed as Centro de Diversidade Vegetal de
Cabo Frio (Cabo Frio Plant Diversity Center), one of the fourteen high
diversity centers in Brazil (Araujo, 1997). These Centers are appointed
to call attention to sites on the globe that show high plant diversity, while at the same time seriously endangered, with the purpose
of preserving areas holding the biggest number of species possible.
This region is also indicated among the Áreas Prioritárias para a

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira, or Áreas Prioritárias para a Biodiversidade.
It stands apart for being extremely high in the Biological Importance
and Priority Action class (MMA/Portaria Nº 9 de 23/01/2007).
The park consists of large moist areas of the utmost importance
for the varied fauna. Its lakes and marshes are essential sanctuaries for migratory birds, commonly called maçaricos. Batuíras
(Charadrius collaris and Charadrius semipalmatus), maçaricos
(Calidris pusillus, Calidris alba, Actitis macularis, Tringa melanoleuca, Tringa ﬂavipes and Tringa solitaria), mergulhão (Tachybaptus
dominicus) and mergulhão-caçador (Podilymbus podiceps). The thin
sheet of water and muddy deposits, rich in microorganisms, are responsible for the great variety and quantity of micro-crustaceans,
insect larvae, tadpoles and juvenile ﬁsh in the lakes and lagoons, as
well as other small animals that compose the birds’ preferred food.
The most common are the common moorhen (Gallinula galeata),
striated heron (Butorides striatus), sanã-carijó (Porzana albicollis),
great egret (Ardea alba) and jaçanã (Jacana jacana). There are also
records of roseate spoonbill (Ajaia ajaja) in Lagoa Brejo do Espinho,
in the Araruama region, a species considered to be threatened with
extinction in the state of Rio de Janeiro.
The restingas in this region shelter many endemic animal species,
such as the State swallowtail (Parides ascanius) and lutz’s tree
iguana (Liolaemus lutzae). Another species found in the region is
the endangered golden-lion tamarin (Leontopithecus rosalia), a
primate that occurs in some remnants of Atlantic Rainforest along
the state’s coast, considered Endangered on the Lista de Espécies
Ameaçadas (MACHADO et al., 2005). Another noteworthy species,
and therefore chosen as the park’s symbol, is the restinga antwren
(Formicivora littoralis). Its relevance resulted in a proposition for a
National Conservation Plan for the species. Another example is the
tropical mockingbird (Mimus gilvus), which in the past was abundant
in the restinga throughout the state. Today it is limited to only a few
places, namely the Massambaba restinga.
There have been ten different plant formations described in the
Massambaba region alone, and 664 vascular plant species distributed in 118 families. At least 12 species endemic to the state restinga,
and over 14 species that only occur in the state’s Atlantic Rainforest occur here. Species considered threatened by the Lista da Flora
Brasileira Ameaçada de Extinção (List of Brazilian Flora Threatened
with Extinction), Araújo et al. (2009), point to various in the vulnerable category (Melocactus violaceus, Banisteriopsis sellowiana,
Pavonia alnifolia, Odontocarya vitis, Mollinedia glabra), ﬁve in the
endangered category (Caesalpinia echinata, Ditassa maricaensis,
Gonolobus dorothyanus, Nidularium rosulatum, Plinia ilhensis) and
one critically endangered (Vriesea sucrei). New species were also
found in the region, especially in Jacarepiá’s gallery forest, the most
prominent being Serjania ﬂuminensis, Passiﬂora farneyi and Bauhinia microstachya var. massambabensis.
It is also important to consider the region’s geological and geomorphic circumstances, with its remnant lagoons and wind-blown formations (dunes). It is one of the last preserved sites where valuable
signs occur that help us understand climatic changes and variations
in sea levels during the recent geological history in the state of Rio
de Janeiro, and even in the country. The presence of hypersaline lagoons must also be mentioned, such as Lagoa Vermelha and Brejo
do Espinho, located in a sandy strip system of the Pleistocene Era
(formed between 7,200 and 6,000 years B.P.) We see stromatolites,
or mineral traces of exceptionally old microbial activity which in
spite of the phenomenon existing for over three billion years, today
only occurs in few places in the world. Its study permits us to learn
about the planet’s evolutionary history.
The PECS’ Advisory Board was constituted by Portaria Inea/DIBAP
Nº 21, of February 15, 2012 and published on February 23, made
up of 24 institutions. Studies for the elaboration of a Managing
Plan were hired by Inea in 2014. Its management is uniﬁed with the
Pau-Brasil and Serra de Sapiatiba APAS.
CUNHAMBEBE STATE PARK
The Cunhambebe State Park, created by State Decree Nº 41,358 of
June 13, 2008, lies in an area of 38,053.5 ha, encompassing parts
of the municipalities of Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro
and Itaguaí.
The objective for the creation of this protected area was to ensure
the preservation of remnant Atlantic Forest in the southern region
of the Serra do Mar, connecting the Bocaina and Tinguá massifs
and guaranteeing the conservation of one of the main water supply sources for the population in the south of the state. It also targets protection of the native fauna and ﬂora and preservation of the
mountains, waterfalls and other landscapes.

The name Cunhambebe was chosen in honor of the great chief
Tupinambá, leader of the Confederação dos Tamoios responsible
for uniting indigenous chiefs of different tribes from São Paulo’s
northern coast and the south of Rio de Janeiro’s to ﬁght Portuguese
violence. His village was located on land that now belongs to the
municipality of Angra dos Reis.
Located on the mountainous part of the Serra do Mar, it presents a
scarped massif locally known as Serra das Lajes, Serra Três Orelhas, Serra do Piloto, Serra do São Brás and Serra da Mazomba,
among others. With an altitude of 1,692 m, Serra de Lajes is depicted as the park’s culminating point. Local geomorphology has
a direct inﬂuence on rainfall, humidity, climate distribution, soils,
vegetation and fauna.
The plant cover consists of typical Atlantic Forest biome, with Dense
Rain Forests in their respective gradients of submontane, montane
and high montane and submontane and montane Seasonal Semideciduous Forest. The Dense Montane and Submontane Rain Forest formations occupy a great part of the high, steep areas, located mainly
on the slopes facing the ocean. On the other side of the mountain
we ﬁnd vegetation more similar to Seasonal Semideciduous Forests,
associated with areas of low humidity and double seasonality, that is,
intense rain in the summer and a marked winter drought.
It is common to ﬁnd to ﬁnd a great variety of tree species of different
groups on the scarp region facing the coast, including those representing an advanced stage of Atlantic Forest, such as cedars (Cedrela odorata, Cedrela ﬁssilis), angicos (Piptadenia sp.), canela-branca
(Cryptocaria moschata), jatobá (Hymenaea coubaril), peroba (Aspidosperma sp.), canela-preta (Nectandra mollis), jequitibá (Cariniana estrellensis), among many others. Examples of endangered species are found in the understory, such as palmito-juçara (Euterpe
edulis) and xaxim (Dicksonia sellowiana).
In spite of little information regarding mammals, records point to
a rich fauna in which some species already ﬁnd themselves in endangered categories, such as the cougar (Puma concolor), ocelot
(Leopardus pardalis) and margay (Leopardus wiedii). There are also
other species, such as the brown-throated sloth (Bradypus variegatus), southern tamandua (Tamandua tetradactyla), South American
coati (Nasua nasua) and crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus).
Nearly 250 species of birds were identiﬁed representing approximately 30% of the birds occurring in the Rio de Janeiro state. Among
the species found we may include the tropical kingbird (Tyrannus
melancholicus), great kikcadee (Pitangus sulphuratus), rusty-margined guan (Penelope superciliaris), tawny-browed owl (Pulsatrix koeniswaldiana), robust woodpecker (Campephilus robustus),
black-throated saltador (Saltator fuliginosus), rusty collared
seedeater (Sporophila caerulescens) and gavião-pombo-pequeno
(Amadonastur lacernulatus), all of which are on the endangered list.
Amphibian species such as Haddadus binotatus and Ischnocnema
guentheri occur, and during recent research, a new species of the
Cycloramphus eleitherodactylus was discovered, indicating a great
potential for new discoveries.
With great visitation potential, the park features various well-known
attractions to the population. Most prominent are the Itimirim, Itinguçu, Espelho and Véu da Noiva waterfalls. Trails run through many
sectors of the park, the most famous being Pedra Chata, Pão de
Açúcar, Papagaio and the Sahy-Rubião and Angra dos Reis-Lídice
crossings, where a beautiful view of the bays of Sepetiba, Mangaratiba and Ilha Grande may be seen. Lending the park cultural and
historical value, important archeological sites may be found on its
boundaries and surrounding area.
As to infrastructure, the park was planned and built based entirely on
sustainable construction concepts. The complex located in Mangaratiba is composed of head ofﬁces, visitor center and researcher and park
ranger lodgings, aside from the manager’s fully-equipped house, portico and gatehouse. Interpretive trails for visitation and environmental
education purposes were installed next to the main ofﬁces.
The Administrative Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP Nº
16/2011 and published on August 25, 2011. In 2014, through Portaria
Inea/DIBAP Nº 41, published on March 26, its composition was renovated, represented by 29 institutions.

DESENGANO STATE PARK
The Desengano State Park, lying in an area of 22,400 ha (224 km2),
is composed of the last continuous remnant of Atlantic Forest in an
open region. The territory stretches through the municipalities of
Santa Maria Madalena, situated in the montane region, and Campos
and Sao Fidelis, located in the northern state region. Its environs are
occupied by small rural towns, such as Terras Frias, Renascença,
São Pedro, Santo Antônio do Imbé, Sossego do Imbé, Rio Preto,
Itacolomi, Bela Joana, São Mateus, Babilônia and Mocotó.
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The park was created by State Decree Nº 250 (April 13, 1970), and
in 1983 by State Decree Nº 7,121. It was re-published on January
18, 1984 when it established an Environmental Protection Area that
included the Desengano State Park.
Among the most relevant aspects collaborating in the creation of
the park is its notable and magniﬁcent orographic expression of
rock formations and scenic beauty. These formations contribute to
the characterization of different ﬂower typologies representative of
the Atlantic Forest biome and associated ecosystems, which shelter
signiﬁcant examples of native fauna, aside from protecting an important strategic water source for the North State region.
The topography is uneven with gneissic rocks derived from granite
(Porphyritic, Charnockite and Leucogranite) that form big massifs
inside the park. The most prominent are the peaks of Desengano,
standing at 1,761 m, São Mateus at 1,576 m and Pedra da Agulha,
at 1,080 m. The valleys are elongated, with rectilinear drainage segments and parallel lines of crystal.
Numerous streams have their headwaters within the park, some of
which are responsible for the water supply of the municipalities of
Santa Maria Madalena, São Fidélis and Campos. The best-known
rivers are the Rio Grande and its tributaries – Macapá and Santíssimo creeks, Colégio river and the Segundo do Norte, Morumbeca,
Aleluia and Mocotó rivers, which are tributaries of the Imbé river.
The latter ﬂows into Lagoa de Cima, which in turn, by means of a
spillway formed by the Ururaí river, ﬂows into Lagoa Feia. The park
is also an attraction for the exuberance of its natural scenarios and
numerous waterfalls, among which the most prominent are Cascata, Bonita, Maracanã and Tombo d’Água.
The plant cover is composed of dense submontane and montane
rain forests and of high-altitude grasslands. The submontane forest
covers land at 500 m altitude, while the montane forest is situated between 500 and 1,500 m. The high-altitude grasslands usually
occur above 1,600 m, as well as a strip of seasonal semideciduous
forest. In spite of high degradation in the vicinity, the area is covered
by great reserves of hardwood trees, such as canela-santa (Vochysia laurifolia), baguaçu (Talauma organensis), jequitibá (Cariniana
spp.) and canela (Ocotea sp., Nectandra sp.), among other species
of the Rubiaceae, Myrtaceae Melastomataceae, Arecaceae (palmiteiro, tucum) families as well as Pteridophyta (ferns, silver ferns),
in addition to bromeliads and orchids and a great number of other
epiphytes and lianas.
Because of the rarity of fragments of forest in the state’s north and
northeast, the park is a great refuge for the region’s wild fauna due
to its high degree of preservation, great availability of water and phyto-physiognomic diversity.
There are an estimated 500 species of birds in the park, some of
which are endangered, such as the red-browed amazon (Amazona
rhodocorytha), rufous-bellied thrush (Carponis melanocephala),
golden tailed parrolet (Touit surdus), brown backed parrolet (Touit
melanonotus), solitary tinamu (Tinamus solitarius), band-tailed
antwren (Myrmotherula urosticta), white-winged cotinga (Xipholena atropurpurea), ochre-marked parakee (Pyrrhura cruentata) and
white-eared parakeet (Pyrrhura leucotis), as well as endangered
birds of prey, such as the white-necked hawk (Amadonastur lacernulatus) and mantled hawk (Pseudastur polionotus). There are also
historic but still unconﬁrmed records of the black-fronted piping
guan (Aburria jacutinga).
There are various species of mid- and large-sized mammals,
such as the brown throated sloth (Bradypus variegatus), South
American coati (Nasua nasua), crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus), lowland paca (Cuniculus paca), brown howler (Alouatta
guariba), robust capuchine monkey (Sapajus nigritus), nine-banded armadillo (Dasypus novencinctus), tayra (Eira barbara), neotropical otter (Lontra longicaudis) and lesser grison (Galictis cuja).
Among the endangered cat species we ﬁnd the oncila (Leopardus
tigrinus), margay (Leopardus wiedii), ocelot (Leopardus pardalis),
jaguarundi (Puma yaguarundi) and cougar (Puma concolor). Besides the cats, we may also ﬁnd other endangered species, such
as the maned sloth (Bradypus torquartus), Atlantic titi (Callicebus
personatus) and collared peccary (Pecari tajacu). In July 1999 the
endangered Southern muriqui, or woolly spider monkey (Brachyteles arachnoides), the biggest mammal of the America and the
park’s symbol, was recorded.
The park’s head ofﬁces are located in the municipality of Santa Maria Madalena, inside the Horto Florestal Central Santos Lima/Inea.
It also contains a recreational area, visitor center with a permanent
photography exhibit, auditorium, amphitheater, park ranger lodgings and manager’s residence.
The Advisory Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP Nº 30 and
published on December 10, 2010, with the representation of 29 institutions. In 2014 there was a revision and its representability was
reduced to 20.
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GRAJAÚ STATE PARK
This area was initially the Reserva Florestal do Grajaú, created by
State Decree Nº 1,921 (June 22, 1978), in response to a petition by
the neighborhood residents and of the Sociedade dos Amigos da
Reserva do Grajaú. The name was changed to Grajaú State Park by
State Decree Nº 32,017 (October 15, 2002), in compliance with article 55 of Federal Law Nº 9,985/00 that organized Brazilian protected
areas (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC).
Located in the north zone of Rio de Janeiro, it covers the northeastern slopes of Serra dos Três Rios to the border of Tijuca National
Park. The rocky peakes of Perdido and Andaraí, at 666 m altitude, is
the landmark of this area.
Before 1975, the area of approximately 55 ha was owned by a
real-estate company. At this time it was transferred to the state
government as payment of the company’s debts. At a later date,
reforestation was begun on the slopes, which had undergone serious landslides with the heavy rains of 1966 and when the area
was desoccupied.
The most important forest cover is restricted to the lower stretch
of the Urubus river; there one ﬁnds many exotic species growing
together with native species. The most common native species are
cecropia (Cecropia lyratiloba), muskwood (Guarea guidonea), yellow trumpet tree (Tabebuia chrysotricha), Brazilian cedar (Cedrela
ﬁssilis) and ajo-ajo (Gallesia integrifolia). Inside the forest, one can
easily ﬁnd the orchid Oeceoclades maculata, the jurubeba (Solanum
sp.) and the endangered dorstenia (Dorstenia arifolia).
The fauna, although very poor in species due to the loss of vegetation cover, still has important ones such as the crab-eating fox
(Cerdocyon thous), Brazilian guinea pig (Cavia aperea), common
marmoset (Callithrix sp.), exotic specie, several species of bats
(Sturnira lilium and Desmodus rotundus), among others, and the
mouse opossum (Marmosa paraguayana). The most common birds
in the region are the blue dacnis (Dacnis cayana), burnished-buff
tanager (Tangara cayana), white-tipped dove (Leptotila verreauxi),
hummingbirds (Amazilia ﬁmbriata and Eupetomena macroura), turkey vulture (Cathartes aura), roadside hawk (Rupornis magnirostris)
and parakeets (Pyrrhura frontalis) and others.
Since January 2007, Grajaú State Park is administered by City Hall,
Rio de Janeiro. The headquarters are located at Rua Comendador
Martinelli, Nº 742, in the Grajaú neighborhood, Rio de Janeiro. The
management plan was approved by Ordinance IEF/RJ Nº 190 (December 12, 2006).

ILHA GRANDE STATE PARK
Ilha Grande State Park was created by State Decree Nº 15,273, of
June 26, 1971, with approximately 15,000 ha, encompassing land
located on Ilha Grande, in the city of Angra dos Reis. On August
25, 1978, State Decree Nº 2,062 reduced the area to 5,600 ha and
from then on was made up solely of state lands. In 1986, Ilha Grande
joined the Tamoios State APA and in 1987 was listed a state heritage
site by the Ministry of Culture (Resolution Nº 29 of October 14, 1987).
In 1992 it received international protection status on being recognized by UNESCO as an Atlantic Forest Biosphere Reserve. State
Decree Nº 40,602, of February 12, 2007, expanded and consolidated
it as park, with a total area of approximately 12,052 ha, adding all
other lands located above the altimetry of 100 m, except for those
belonging to the Praia do Sul Biological State Reserve.
Ilha Grande, called Ipaum Guaçu by the Tamoio Indians, the inhabitants at the time of Brazil’s discovery, was the preferred routes of
Portuguese, Spanish, English, French and Dutch navigators. In 1559
the realm of Portugal authorized D. Vicente da Fonseca to take over
the island and administrate it. However, colonization only actually
occurred as of the beginning of the eighteenth century, with the sugar culture. Later on, up to the middle of the nineteenth century, the
island became the landing site for travelers arriving in the country.
D. Pedro II therefore acquired the Dutchman’s farms, today Abraão,
where he built Lazaretto, a triage and quarantine site for passengers suffering from deseases arriving from abroad. A dam was built
on the Côrrego do Abraão during the same period along with an
aqueduct to supply Lazareto, works of outstanding architectural
beauty that are now part of the park’s landscape.
The stone aqueduct, erected in the late nineteenth century, is considered one of the most beautiful constructions in the area. In the
early twentieth century Lazaretto was disabled and went on to act
as a political prison. It was partially demolished in 1932 during the
Constitutional Revolution. Its ruins, located on Praia Preta, next to
mouth of Côrrego do Abraão, present remnants of the last demolition made in the 1960s, holding traces of inscriptions made by
the convicts. The then Correctional Colony of Dois Rios (1894) was
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erected in the village of Dois Rios, making use of the Fazenda Dois
Rios’ facilities. Numerous renovations and expansions were made,
and later, as the Cândido Mendes Penal Institute, its facilities were
imploded in 1994 during the Leonel Brizola government.
Among the famous names of those in detention in the Penal Institution, the most noteworthy are: Graciliano Ramos, Agildo Barata,
Carlos Marighella, Gregório Bezerra, Fernando Gabeira, Nelson
Rodrigues Filho and scientists such as ornithologist Helmut Sick
and geographer Reinhard Maack. Also mentioned: João Francisco
dos Santos, known as Madame Satã (Madam Satan); ex-police ofﬁcer
Mariel Mariscot; Lúcio Flávio; José Carlos dos Reis Encina, known as
Escadinha; Natal da Portela and Castor de Andrade, among others.
The Park is part of the group of PAs that make up the Bocaina Mosaic, which was established by the Ministry of the Environment through
Administrative Rule Nº 349, of December 11, 2006, and is part of the
Serra do Mar Biodiversity Corridor. The terrain is rough, with slopes
that reach 57 degrees, mainly on the continental slope, reaching, in
some points, above 80 %, making the watercourses susceptible to
ﬂoods and erosion. The highest peaks are Pedra dÐÁgua, the highest, standing at 1,031 m above sea level and where one can glimpse
Córrego da Andorinha and Morro do Papagaio, standing at 959 m, as
well as Morro do Ferreira, 735 m in height.
The plant cover is composed of Dense Submontane Rain Forest
(75.5%), Dense Montane Rain Forest (21.43%), Dense Lowland Rain
Forest (2.5%), restinga and alluvial soil (0.57%). Today the vegetation
covering the park has been greatly altered in relation to its primitive
state due to anthropological action throughout the different periods
of occupation on the island. The vegetation on the slopes facing the
mainland is less exuberant than on the ocean side, beneﬁted as it is
by exposure to winds carrying moisture from the southern quadrant.
The regeneration of capoeiras and later stages of plant succession
occurred naturally after the decline of agricultural activities.
Before turning to tourism the island was geared towards the ﬁshing industry, during which time plants for the processing of ﬁsh
derivatives were built along the inland coast. The most frequent
species of trees are angico (Anadenanthera colubrina), glory bush
(Miconia cinnamomifolia) of a rosy-lilac and white color, ipê-cinco-chagas (Sparattosperma leucanthum), embaúba-branca and
embaúba-prata (Cecropia sp.), Argentine cedar (Cedrela ﬁssilis),
sweetwood (Nectandra membranacea) and tapiá (Alchornea sp.).
According to scientiﬁc research, the Brazilian fern tree (Schizolobium parahyba), formerly characteristic of the island, has been showing signs of a population reduction. Among the later formations, the
most prominent are the giants of the forest: jequitibá (Cariniana
estrellensis) and rabo-de-tucano (Vochysia sp.). Species considered threatened in various categories were also recorded, such as
Tibouchina thereminiana, Chrysophyllum ﬂexuosum and Brazilian
sassafras (Ocotea odorífera). As a testimony to former occupation,
we can ﬁnd trees such as the jackfruit (Artocarpus heterophyllus),
coconut (Cocus nucifera), tropical almond (Terminalia catappa) and
mango (Mangifera indica), among others. Red mangrove (Rhizophora mangle) and white mangrove (Laguncularia racemosa), siriúba
(Avicennia schaueriana) and, in the transition zone, algodão-dapraia (Hibiscus pernambucensis) are to be found in the mangroves.
Ilha Grande plays an important role as refers to fauna, not only as a
signiﬁcant natural refuge, but also in the protection of genetic resources of species typical to Atlantic formations. The presence of several
species listed as rare or endangered is worth mentioning, such as
ocelot (Leopardus pardalis) and neotropical otter (Lontra longicaudis).
The mammal kingdom is dominated by rodents such as the Brazilian guinea pig (Cavia aperea), rato-soiá (Proechimys sp.), pygmy rice
rat (Oligoryzomys sp.), red-rumped agouti (Dasyprocta leporina) and
paca (Agouti paca). Frequently encountered are the South American
coati (Nasua nasua), nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus),
crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus), grison (Galictis vittata),
Brazilian squirrel (Guerlinguetus ingrami), black capuchin (Sapajus
nigritus) and black-tufted marmoset (Callithrix sp.), as well as exotic
and invasive species that propagate on the island and other regions in
the state. Among the snakes, three poisonous species are noteworthy:
the pit viper (Bothrops jararaca), jararacussu (Bothrops jararacussu)
and painted coral snake (Micrurus corallinus). The most numerous
among the bird species are the brown tinamou (Crypturellus obsoletus), Southern crested carcara (Caracara plancus), dusty-legged guan
(Penelope obscura), scaly-headed parrot (Pionus maximiliani), maroon-bellied parakeet (Pyrrhura frontalis), kingﬁsher (Ceryle torquata) and bacurau (Hydropsalis sp.). On beaches or near the mangroves
the socó-boi (Tigrisoma lineatum), brown booby (Sula leucogaster),
magniﬁcent frigatebird (Fregata magniﬁcens) and maguari stork
(Ciconia maguari) are frequently encountered. Among the passerines, the most noteworthy are the red ovenbird (Furnarius rufus), blue
manakin (Chiroxiphia caudata), various species of hummingbirds, and
rufous-bellied thrush (Turdus ruﬁventris), among others.

Its Management Plan was approved Inea Resolution Nº 39, of August 17, 2011, and published on August 19, 2011. The Advisory Board
has been in operation since 2005 and was re-organized through Administrative Rule Inea/Dibap Nº 18, of September 12, 2011, with the
participation of 26 institutions and its bylaws approved.
The Park’s administrative headquarters are located in Vila do
Abraão, on Ilha Grande. Since 2013 and until 2016, the building that
houses the headquarters and visitor center has been completely
renovated and modernized, maintaining its historic features. Staff
and researcher accommodations, tool shed, fully functioning house
for the park ranger and plant nurseries are located in Vila Abraão.
An interpretive trail has been implanted, the so-called Abraão circuit, with a portico, guardhouse and signs indicating attractions and
is considered one of the main places to visit in the State Park. The
village of Dois Rios also has accommodations to support teams in
activities in the ﬁeld.

very low environmental impact and an intrinsic relationship with biodiversity conservation of the natural environment, Inea resorted to
a novel strategy for PA management. To ensure both preservation
of the environment and culture of the people who have lived and
survived here for many decades, a Statement of Commitment was
signed by Inea and the ﬁshermen allowing for the temporary continuation of direct use of the park’s ﬁshing resources for artisanal
ﬁshing. The work was successful due to a dynamic and collective
process based on the contribution of civil society and various institutions, such as the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation – ICMBio, by means of the TAMAR Project, representations
involved in the implementation of the local Seashore Project and,
especially, the artisanal ﬁshermen themselves.
The park’s Advisory Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP
Nº 33 and published on August 31, 2013, represented by 24 institutions and approved by an internal act.

LAGOA DO AÇU STATE PARK

MENDANHA STATE PARK

Lagoa do Açu State Park was created on March 20, 2012 by State
Decree Nº 43,522, and lies in an area of 8,251.45 ha. Its creation was
of vital importance for the region’s preservation, which in 1992 was
included within the boundaries of the Biosphere Reserve by UNESCO and, on May 27, 2004, was considered a high priority protection
area by the Environmental Ministry’s Portaria Nº 126/2004.
The rich biodiversity, as well as the presence of signiﬁcant ﬂooded
areas, especially Lagoa do Açu and Banhado da Boa Vista, pockets of endemic ﬁsh species, as well as landing and nesting sites
for migratory birds, is important for preservation. The presence of
stromatolites, namely, traces of exceptionally old microbial mineral
activity, also make this region uniquely important as a geological
and paleontological site.
Possessing all the restinga typologies deﬁned by State Decree
Nº 41,612/2008, the restinga areas in this region were considered
the second most endangered areas in the country according to a
study by the State University of Rio de Janeiro. The territory extends
through the municipalities of São João da Barra and Campos dos
Goytacazes, located in the northern state region. In the coastal
area of São João da Barra and Campos dos Goytacazes, aside from
restinga, we ﬁnd the most atypical mangrove in this ecoregion. Mangrove and restinga mix here in inter-penetration, in a way that, side
by side they have clusias, Suriname cherries, cacti, Bromeliaceae,
white mangroves, button mangroves and West Indian elms. Thanks
to this unique aspect, plant biodiversity is most prominent.
The fauna is most diversiﬁed due to the great variety of habitats,
which go from creeping plants to trees, as well as creeks, lakes,
swamps and beaches. The avifauna is especially expressive in species, the most notable being migratory birds such as the spotted
sandpiper (Actitis macularius) and plovers (Charadrius sp). Other
prominent species are Penelope birds (Penelope superciliaris),
bare-faced ibises (Phimosus infuscatus) and tropical mockingbirds
(Mimus gilvus). Grey-headed gulls (Chroicocephalus cirrocephalus),
roseate spoonbills (Platalea ajaja) and black skimmers (Rhynchops
niger) occasionally occur during the spring and summer. Birds use
the area in their transcontinental migratory routes, ﬁnding nourishment and rest at these wet sites. The restingas, aside from large
concentrations of endemic vertebrates, have visitation areas for the
ﬁve sea turtle species that occur in Brazil, which use the park to
feed and eventually spawn. Among these, the loggerhead sea turtle
(Caretta caretta) is considered vulnerable specie.
The relief is practically ﬂat with small longitudinal elevations represented by parallel sandspits 1-5 m high. It is inserted in a coastal
plain of ﬂuviomarine origin, formed by successive sea transgressions and recessions in the Quaternary period (Pleistocene). During
this geological period high tide lines succeeded one another, leaving
a conspicuous witness to this geological event in the form of sandy
belts deposited parallel to the coast. The Paraíba do Sul river simultaneously suffered alterations of its natural course, positioning its
base level sometimes to the south and sometimes to the north as
regards its current position. This geological phenomenon resulted
in the largest stretch of sandy deposits on the state coast.
The region where the park lies is now undergoing industrial expansion resulting from the installation of economic activities with signiﬁcant environmental and social impacts, which are considerably
different from those that had already been developed in the area,
such as artisanal ﬁshing and basket weaving.
Despite the State Park category not contemplating the direct exploitation of natural resources in its territory, it was understood that
area of sustainable use would not be enough to prevent destruction
that may result from industrial expansion in the Açu region. So, considering that traditional communities here have a way of life with

Mendanha State Park was created by State Decree Nº 44,342 of August 22, 2013, after broad public discussions and old demands from
the region’s environmental movements were met in the region under consideration. Located in the Baixada Fluminense, it comprises
the Madureira, Mendanha, Gericinó and Marapicu mountain ranges,
it lies in an area of approximately 4,398.10 ha and contains part of
the municipalities of Rio de Janeiro, Nova Iguaçu.
Its creation permitted that the third massif in the metropolitan region be under full protection, in the same way Pedra Branca State
Park and Tijuca national Park are. The Gericinó/Mendanha massif
is also protected by three other Municipal Parks – Nova Iguaçu Municipal Natural Park, Mesquita Municipal Natural Park and Serra do
Mendanha Municipal Natural Park.
Mendanha State Park is a part of the Atlantic Forest Biosphere Reserve and also includes the Corredor de Biodivesividade da Serra do
Mar (Serra do Mar Biodiversity Corridor) and the Mosaico Carioca,
the latter created through Portaria Nº 245 of July 11, 2011.
The objective of its creation was to ensure the protection of the natural environment, from the great scenic beauty of its landscapes to
the region’s hydrogeography systems. These systems shelter rare,
endangered biological species in an area of dense forest, as well as
volcanic pipes and headwaters of tributaries contributing to the Guandu river, which supplies the metropolitan region of Rio de Janeiro. It
is also focused on the recuperation of degraded areas in the region.
The origin of the name Mendanha is connected to the ﬁrst local
famer, Master Sergeant Luiz Vieira Mendanha, a sugar, coffee and
eau-de-vie producer and owner of a great number of slaves. The
Medanha Farm gained notoriety for being the ﬁrst carioca lands to
develop coffee cultivation and, later on, to become a matrix supplier
for the biggest state coffee plantations that followed their cycle in direction of the Paraíba Valley. It was also prominent, along with Pedra
Branca massif, as a generator of saplings used in the reforestation
of the Tijuca forest.
Still little-known species, as regards ﬂowers and structure, can be
found in the remnant forests. The forest presents a more compact
canopy, varying between 20 and 25 m, with generous tree tops that
may easily surpass 30 m in height, plus many species of signiﬁcant
proportions. An important indicator of the level of preservation of
these forest is the presence of adult individuals, of which the most
prominent are tapinhõa (Mezilaurus navalium), jatobá (Hymenaea
courbaril), jequitibá-rosa (Cariniana legalis) and cedro-rosa (Cedrela ﬁssilis), among others.
In spite of intense hunting, still active in some points, there are records indicating the presence of jaguarundis (Puma yagouaroundi),
crab-eating foxes (Cerdocyon thous), raccoons (Nasua nasua), paca
(Agouti paca) and a reduced population of tufted capuchins (Sapajus
nigritus) (Ramalho, 2000). Other widely known mammals include:
big-eared opossums (Didelphis aurita) and brown-throated sloths
(Bradypus variegatus), an emblematic animal of the GericinóMendanha State EPA, which functions as the park’s buffer zone.
Remains of volcanic activity found in the municipality of Nova Iguaçu
are considered geological and geomorphologic aspects that lend the
region a unique character. A phenomenon also detected in the Rio
Guandu Sapê valley, where the Chaminé do Lamego (Lamego Pipe)
is found, a volcanic structure witnessing in locun the movement of
the earth’s crust pushing the state lands up to the surface.

PEDRA BRANCA STATE PARK
Pedra Branca State Park (PEPB) is located in the center of the
municipality of Rio de Janeiro and comprises all the slopes on the

Pedra Branca massif located above the altimetric quota of 100 m.
It extends over 12,393.84 ha (12.39 km2) and borders seventeen
neighborhoods in the West Zone: Jacarepaguá, Taquara, Camorim,
Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Grumari, Jardim Sulacap, Realengo, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Guaratiba
and Barra de Guaratiba.
Pedra Branca peak, the highest point in the city of Rio de Janeiro is
located here, standing at 1,024 m.
The process for its creation initiated in April 1963, through Decree
Nº 1,634, which declared the area to be of public use for expropriation ends. The park was only created eleven years later, after a
long study period, through State Law Nº 2,377 of June 28, 1974. Its
boundaries also include Florestas Protetoras da União (Forests Protected by the Union).
The park is recognized as one of the world’s largest forests located
in an urban area and the biggest in Brazil. It plays a major role in the
water and climatic balance in the city of Rio de Janeiro, occupying
roughly ten percent of its territory. Furthermore, it protects over ﬁfty
percent of the city’s remnant Atlantic Forest. Very relevant from a
historical and socio-cultural perspective, it protects numerous sites
under governmental trust and remnants of manufacturing activities
that are important witnesses of the economic relations established
between the forest and the city, as well as to its residents way of life,
dating back to the so-called sertão carioca.
As occurs with the Tijuca massif, the story behind the protection of
Pedra Branca’s forests has always been associated with the preservation of its water potential. The initial devastation to make way for
various crops spread across the region causing its ﬁrst protection
initiative in 1908, when the federal government acquired the mangrove areas from Grande and Camorim rivers, with the objective of
improving the system for the impounding and distribution of drinking water to supply neighboring populations. Shortly thereafter, the
Florestas Protetoras da União de Camorim, Rio Grande, Caboclos,
Batalha, Guaratiba, Quininha, Engenho Novo de Guaratiba, Colônia,
Piraquara and Curicica were instituted, aiming at the protection of
these vital resources.
Rare, endemic and endangered species are to be found in the remnant forests. The forest is well stratiﬁed and a canopy reaching up
to 30 m can be observed. Amidst shrubs and trees introduced by
man, such as coffea, jackfruit and mango, which bear witness to the
past occupation and economic exploitation of the region, there are
various species of hardwoods, many of them rare and endemic, such
as the rare jequitibás (Cariniana legalis and Cariniana estrellensis),
tapinhoã, the endemic wild nutmeg, only found in Rio de Janeiro and
plathymenia (Leguminosae). Near the Represa do Camorim, in Pau
da Fome and Monte Alegre, several species of ﬁcus (Ficus enormis,
F. insipida, F. organensis and F. gomelleira – Moraceae), juçara Euterpe edulis (threatened with extinction), pau-d’alho (gallesia integrifolia) and andá-açu (Joanesia princeps) can be found.
The wealth in local fauna can be clearly observed according to scientiﬁc studies in progress, with the presence of native species of
the Atlantic Forest, many endemic or endangered, although there
are also records of alien species. Among the mammals, the most
noteworthy found are the capuchin monkey, collard peccary, sloth,
ferret, prehensile-tailed porcupine, bush dog, southern tamanduá,
paca, crab-eating raccoon, agouti and the threatened ocilla, and
gato-maracajá, among others that arouse the interest of hunters.
There are also bats Artibeus spp., Desmodus sp. and Myostis sp.
and the Brazilian big-eyed bat (Chiroderma doriae) a species threatened with extinction in Brazil.
There are also twenty amphibian species that are not threatened,
including the tropical house gecko (Hemidactylus mabouia), considered exotic, and tree frogs (Hyla semilineata), endemic to southeastern Brazil. Of the 43 species of ﬁsh reported, ﬁve are considered
threatened, such as the pearlﬁsh (Leptolebias minimus). As for reptiles, there are many snakes to be seen, such as the jararaca, cobra-cipó, boa constrictor, as well as the tegus, European green lizard and lagarto-cobra-de-vidro. Many species of insects have been
identiﬁed, especially alcon blues, brush-footed butterﬂies (Parides
spp., Papilio spp. and Caligo spp.), longhorn beetles and giant water
bugs. According to research conducted, we ﬁnd that the greatest
diversity of fauna studied is in Pau da Fome, Colônia Juliano Moreira
and Camorim.
So far 338 species of birds have been recorded, twenty of which are
categorized as endangered, labeled as endangered on the state and
national list and almost endangered globally.
PEPB headquarters are located on Estrada do Pau da Fome, 4003,
in Taquara, Jacarepaguá, in the West Zone of the city of Rio de Janeiro, and is structured to receive researchers and visitors. It counts
on a visitor center with a permanent exhibition, multipurpose room,
administrative ofﬁce, bathrooms, guardhouse and interpretive trail.
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It also counts on the Camorim Nucleus, located on Estrada do
Camorim, 2118, with trails and signs explaining the drainage and
water treatment system, and four miles of beautiful landscape up
to Camorim dam at the top of the park. The secondary ofﬁces are
situated in the Piraquara Nucleus on Rua do Governo, s/n, in the
Realengo neighborhood, with infrastructure for visitors, security,
bathrooms, auditorium, gymnasium, pools and an interpretive trail.
There is also an outpost in Campo Grande, on Rio de la Plata.
A guide to the Trails in Pedra Branca State Park was launched in
2013, with descriptions of the park’s main trails, such as the one
to Pico da Pedra Branca, aside from many other precisely mapped
itineraries covering approximately 120 km of footpaths, with photos
illustrating the main attractions to be visited.
The Carioca Mosaic was recognized by Administrative Rule MMA
Nº 245 of July 11, 2011, and is made up of 24 protected areas, of
which PEPB is part. Its goal is to integrate actions among federal,
state and local PAs. One of the major projects being implemented
by the Mosaic is the long-distance Transcarioca Trail, that sets out
from Barra de Guaratiba and crosses the city up to Morro da Urca at
the foot of Pão de Açúcar, running approximately 180 km over a wide
variety of landscapes.
The Advisory Council was established according to Administrative
Rule Inea/Dibap Nº 27 of October 10, 2012, with the participation of
representatives from public institutions and civil society, a total of
thirty representatives. It put forth an approved Management Plan
and published it, as provided in Resolution Inea Nº 74 of July 2, 2013.

PEDRA SELADA STATE PARK
Pedra Selada State Park, created by State Decree Nº 43,640 (June
15, 2012), is composed of 8,036 ha and located in part of Resende
and Itatiaia municipalities.
The ﬁrst and only state environmental protected area located in the
Serra da Mantiqueira, it forms an important ecological corridor with
Itatiaia National Park and other nearby public and private PAs, protecting the watersheds of rivers that contribute to some of the main
drainage basins in the Southeast region – Paraná and Paraíba do
Sul, contributing to the preservation of the mountain range where
the geological monument, Pedra Selada Peak, is located.
Its goal is to preserve native animal and plant populations and offer refuge to migratory, rare, vulnerable, endemic and endangered
native fauna and ﬂora species such as Atlantic Forest, remnants of
araucaria forest and high-altitude grasslands.
The park lies in the mid-Paraíba Valley and Serra da Mantiqueira
region between the cities of Resende (80%) and Itatiaia (20%), with
altitudes varying between 600 and 2,110 m. The park’s plant cover
is predominantly formed by dense rain forest and mixed rain forest (araucarias), also presenting typical vegetation of high-altitude
grasslands, which begin at 1,800 m. The highest point, Pico do Gorilinha, is located on the 2,110-m Serrinha do Alambari (Resende)
rocky slopes bordering Itatiaia National Park.
The park is characterized by woody lianas and a high density of epiphytes, especially bromeliads, which may form dense populations.
In areas with greater tree density we ﬁnd purple trumpet trees
(Tabebuia heptaphyla), yellow lapacho (Tabebuia serratifolia), golden trumpet trees (Tabebuia chryrotricha) and glory trees (Tibouchina
granulosa). High-montane and montane typologies are characterized by a lowland forest of approximately 20 m, with high density
of lichens and bryophytes, magniﬁcent pteridophyte species. The
Myrtaceae family is the most well-represented in these formations.
Among the species of trees, the most noteworthy are the Brauna
(Melanoxilon brauna), baba-de-boi (Cordia superba), jacarandá-bico-de-pato (Machaerium nyctitans), corticeira-do-campo (Pithecoelobium incuriale) and Bahia rosewood (Dalbergia nigra). There are
other plant formations such as the Mixed Rain Forest, characterized
by Paraná pines (Araucaria angustifolia) forming clusters of semiclosed tree tops, standing at approximately 20-30 m. Pinheirinho
(Podocarpus lambertii) is also present in these forests, as well as
barberry (Berberis laurina) and Fuchsia (Fuchsia sp.), aside from
other little-known species belonging to the genera Ilex, Drimys,
Clethra, Rapanea and Leucothoe.
Other tree species found in these ecosystems are angico (Anadenanthera colubrina) and jacarandá-tã (Machaerium villosum), while
capim-capitinga (Ichnanthus cf. ruprechtii), taquarinha (Olyra micranta) and a variety of ferns (Blechnum regnellianum, Asplenium
claussenii, Pteris splendens and Adiantum cf. raddianum) occur frequently in the understory.
Pedra Selada (Saddled Rock) peak is located in the middle of the
park at an altitude of 1,755 m and considered its biggest tourist attraction. Although it is not the highest, it is the most visited peak
due to easy access by RJ 161 highway and Estrada Parque RJ 163, in
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addition to the number of hotels, inns and restaurants located in the
Visconde de Mauá region. It is called Selada due to being shaped like
a saddle that can be seen from various places on Rodovia Presidente
Dutra, or from atop Serra de Visconde de Mauá and vicinity.
The Serra da Mantiqueira, which in the Tupi-Guarani language
means Mountain that cries, where the park partially lies, has a water generating network composed of a vast number of micro watersheds as well as the main rivers in the region, namely, Rio Preto, that divides the states of Minas Gerais and Rio de Janeiro, Rio
Marimbondo, Córrego do Vale do Pavão in Visconde de Mauá, Rio
Pirapitinga and Rio Santo Antônio, in Serrinha do Alambari, aside
from the famous chasms, Poço do Céu and Poço dos Dinossauros.
As for mammals, studies indicate the occurrence of various endemic and endangered species, notably, the southern muriqui-do-sul
(Brachyteles arachnoides). In the high-montane forest, between
600 and 1,900 m, we ﬁnd small birds, such as inhambuguaçu
(Crypterellus obsoletus), jacuaçu (Penelope obscura), quero-quero
(Vanellus chilensis), uru (Odontophorus capueira), juriti (Leptotila
rufaxilla), pomba-amargosa (Patagioenas plumbea) and macuco
(Tinamus solitarius). Several mammals, such as porco-do-mato
(Pecari tacaju), bugio (Alouatta guariba), sauá (callicebus personatus), muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides), tamanduá-mirim
(Tamanduá tetradactyla), preguiça-comum (Bradypus variegatus), ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus), furão (Gallictis vittata),
gambá (Didelphis aurita), irara (Eira barbara), cougar (Puma concolor), jaguatirica (Leopardus pardalis) and gato-do-mato (Leopardus tigrinus). The humming bird (Stephanoxis lalandi), tiny Maldonada Redbelly Toad (Melanophriniscus moreirae) and frog (Thylodes itatiaie), which occurs in high marshes are also prominent.
The park provides visitation, recreation, interpretation, education
and scientiﬁc research activities by encouraging regional development by means of tourism and broadening opportunities for small
and medium-sized businesses, thus generating jobs and income in
the rural zones in its vicinity.
The administrative seat is located in Visconde de Mauá. The Advisory
Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP Nº 45, published on
August 15, 2014, with 25 institutions represented.

SERRA DA CONCÓRDIA STATE PARK
Serra da Concórdia State Park – PESC was created by State Decree
Nº 32,577 (December 30, 2002). Located in the municipality of Valença, it lies in an area of approximately 804 acres totally inserted in
the Atlantic Forest biome, in the Medio Paraíba region, situated in
the Paraíba do Sul river’s drainage basin.
The Serra da Concórdia, as is the entire Paraíba do Sul valley, presents forest formations that endured without signiﬁcant change until the early nineteenth century, when they were gradually replaced
by coffee plantations. After the decline of coffee production, these
areas were converted into pastureland and later abandoned by the
families of the so-called coffee barons. Later on, with the decline of
cattle and dairy farming, the natural forests began to regenerate.
However, due to large forest ﬁres, these natural areas were once
again turned into pastureland. Today the remaining forests are at
different successional stages.
The area was included in the Atlantic Forest Biosphere Reserve in
the phytoecological region called semideciduous forest due to water
deﬁcits during the dry season and the consequent physiological adaptation of the dominant arboreal elements. The percentage of deciduous trees in the dominant stratum is over 50% during the unfavorable
periodThe most important genera are: Piptadenia (mimosa), Cariniana (jequitibá) and Cedrela (cedar). The montane forest formation in
CFSP (500-1500 m altitude) has the highest number of remaining
clusters in the area covered by seasonal semideciduous forest.
Over 40 species of mammals and about 250 species of birds, both
resident and migratory, can still be found inhabiting the forests along
the Serra da Concordia. As regards the fauna, the most notable representation in the mountains is the large black hawk-eagle (Spizaetus tyrannus), which reaches 72 cm from beak to tail. Another bird
found in the region from October to April is the swallow-tailed kite
(Elanus forﬁcatus), which is really a hawk that migrates in groups
from North America. Mammals are composed mostly of small nocturnal rodents, with a steady occurrence of capybaras and the occasional maned wolf (Chrysocyon brachyurus). There is a great variety
of existing fauna, although scarce in quantity, and new scientiﬁc
studies are necessary to have better knowledge of it.
As to infrastructure, the Serra da Concórdia State Park counts on
an administrative complex which includes head ofﬁces, lodgings for
researchers and park rangers, aside from a functional manager’s
house, portico and gatehouse. Interpretive trails were implanted
next to the main ofﬁces for visitation purposes and environmental
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education. Restoration work on the historical railway station in the
Barão de Juparanã district was begun in September 2014, funded by
the Programa Nacional de Desenvolvimento de Turismo (National
Program for Topurism Development) /PRODETUR/RJ for the installation of a tourist center in the park.
The park’s Advisory Board was instituted by Portaria Inea/DIBAP Nº
46 and published on June 18, 2012, represented by 20 institutions.
The management plant was approved by Inea’s Board of Directors
on September 30, 2013.

SERRA DA TIRIRICA STATE PARK
Created by State Law Nº 1,901, of November 29, 1991, the Serra da
Tiririca State Park was expanded by Decree Nº 41,266, of April 16,
2008 with the inclusion of areas of high environmental value, such as
Morro das Andorinhas and part of the environs around Itauipu lagoon,
where archaeological sites are to be found. State Law Nº 5,079, of
September 3, 2007, established its ﬁnal perimeter and its rectiﬁcation
published in the D.O. (Federal Government Gazette) of April 8, 2011.
Its limits were expanded by State Decree Nº 43,913 of October 29,
2012 with the incorporation of the of the Darcy Ribeiro Municipal
Natural Reserve, the Pai, Mãe and Menina islands and Morro da
Peça, adding 1,241 ha, resulting in a total area of approximately
3,493 ha. It encompasses areas to the east and oceanic regions of
Niterói, as well as the extreme south of the city of Maricá in the
Itaipuaçu district.
The park was one of the ﬁrst protected areas created and established by popular determination. Studies and proposals made by
community movements, led by the Ecological Citizenship Movement
of Niterói, subsidized the Legislative Assembly’s work in the execution of its creation.
Serra da Tiririca State Park aims to protect native species and promote principles and nature conservation practices during the development process, as well as to ensure the preservation of the Atlantic
Forest through the protection of rare, endemic and endangered species and the scenic beauty of its landscapes, natural monuments,
archaeological sites and other cultural assets. It encourages scientiﬁc research and promotes environmental education, ecotourism
and recreation.
Serra da Tiririca is one of the foothills of the Serra do Mar and shelters a set of elevations, the most noteworthy being Pedra do Cantagalo and Pedra do Elefante, or Alto Mourão, the latter being the
highest point in the city of Niterói, standing at an altitude of 412 m.
Morro do Telégrafo, Morro do Tucum, Morro das Andorinhas and
Morro da Peça are also within the park. Furthermore, we can also
observe remnants of NiteróiÐs coastal plain ecosystems, such as
dunes, restinga, mangroves, marshes and an immersed part of the
islands of Pai, Mãe and Menina. In addition to the mainland, the park
encompasses a part of the sea running in an uninterrupted line into
the Reserva Extrativista Marinha Estadual de Itaipu, created in 2013.
The original vegetation of Serra da Tiririca suffered the same historical process of degradation, beginning in the colonial period, experienced by other areas of the Atlantic Forest. During the ﬁrst half
of the twentieth century, its lands were used for citrus and banana
cultivation. With the reduction in agricultural use, vegetation started
to regenerate and the forest in the region today the region presents
different stages of succession. This name of this mountain range is
attributed reports of the occurrence in the region of a native plant,
belonging to Cyperaceae family, popularly called tiriririca.
The former Estrada Itaocaia, today Estrada São Sebastião, although
known as Estada do Vai-e-Vem, was the path used by muleteers and
other travelers who would leave Vila Real da Praia Grande (today
Niterói) bound for the commercial establishments in Cabo Frio. Historical accounts describe the passage of English naturalist Charles
Darwin who, in 1832, during his expedition to the Atlantic Forest,
was deeply impressed by the scenery of the Serra da Tiririrca. The
region suffered a division and occupation of the land that generated a residential occupation in lots currently within park boundaries.
The State expropriated these lots in order to begin a process for
their regularization aimed mainly at the implementation of the Projeto Caminho Darwin, with the objective of increasing visitation and
public use to boost cultural and historic aspects.
Studies by the Botanical Garden of Rio de Janeiro identiﬁed 350
plant species in the vicinity of Alto Mourão, most of which are typical of Atlantic Forest vegetation. At the top of Pedra do Elefante
and some stretches of Costão de Itacoatiara some excerpts of Itacoatiara is a rich high-altitude grasslands, typical of rocky cliffs is
observed. On these steep slopes we also observe the presence of
cacti and bromeliads, and on ﬂatter stretches there is a predominance of palms. But amid regenerated forest species remnants of
the economic cycle, such as coffee and lemon trees are found. Also

noteworthy is the presence of endangered species, such as Ficus sp.
Among the rare and endemic species (or those that only occur in
speciﬁc regions) the most noteworthy are the Vrizea costae bromeliad and the Scinax littoreus anura amphibian.
The marine fauna is also rich in the park area, and is distinguished by
the presence of sea turtles and a transitional fauna, such as dolphins
and sea lions at certain times of the year. In the Itaipuaçú lowlands
and Laguna de Itaipu there are still broad-snouted caimans and teiu
lizard to be seen. There relevant records of species such as the sloth,
oncilla (park´s symbol) and southern tamandua. Approximately 130
species of birds were recorded throughout the park. Among them,
the most noteworthy are the rusty-margined guan, pionus, sayaca
tanager and white-tailed hawk, the latter originating in the interior
of the country and invading coastal areas to ﬂee from deforestation.
We emphasize the occurrence of migratory birds that use the insular
area of the park as a winter resting and breeding site.
The park is part of a Zone Center in the Atlantic Forest Biosphere
Reserve (RBMA), conferring it worldwide recognition for its environmental values and the Corredor Ecológico da Serra do Mar as deﬁned by Conservation International. It is located in an area set aside
for the Rio de Janeiro Geoparque Costões e Lagunas.
Its administrative headquarters are located in Itaipuaçu in the city of
Maricá. It’s Advisory Board was established through Administrative
Rule Dibap/Inea Nº 18/2011, published on December 2, 2011, represented by 32 institutions.

TRÊS PICOS STATE PARK
Três Picos State Park (PETP) was established by State Decree
Nº 31,343 of June 5, 2002, and added to by State Decree Nº 41,990 of
August 12, 2009. It is located in the Serra do Mar, in the central part
of the state of Rio de Janeiro, one of the most important parts of Atlantic Forest in the state, incorporating varied landscapes, different
ecosystems and a complex socioeconomic context.
Its limits were redeﬁned by State Law Nº 6,573 of October 31, 2013
with the incorporation of contiguous areas, such as Paraíso State
Ecological Station, now extinct, in the municipality of Guapimirim.
The total area then increased to 65,113.04 ha.
Among the main goals on its creation, the most noteworthy are the
protection and recovery of natural resources, maintenance of the biodiversity and the integration of ecological corridors, as well as encouraging ecological practices, visitation, environmental education
and scientiﬁc research, all with the participation of the surrounding
communities.
Considered the largest full protected area in the state, the territory
stretches over ﬁve counties: Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo,
Teresópolis, Guapimirim and Silva Jardim. Its creation represented a
seventy-ﬁve percent increase in the state’s protected area, contributing to the formation of the Serra do Mar Ecological Corridor. This
promoted the connection between the Tinguá Biological Reserve,
located between Miguel Pereira and Petrópolis, in the Serrana Region, Nova Iguaçu and Duque de Caxias, in the Baixada Fluminense,
and the Macaé de Cima State APA (Environmental Protection Area),
in Nova Friburgo, contributing to the formation of the Central State
Mosaic since 2006.
The movement for the creation of the park started with mountaineer
groups who had been regularly visiting the region of the Três Picos,
in Nova Friburgo, since the 1940s. The name itself evokes the mountainous granitic range known as Três Picos, which, standing at 2,316
m, is the Serra dos Mar’s highest spot. The range is recognized
worldwide and an international reference for big rock wall climbing,
with long routes of up to 700 m long. Other rock formations stand
out in the landscape, such as Capacete, Cabeça do Dragão, Toledo,
Morro do Gato and Ronca Pedra. Caixa de Fósforos is also noteworthy due to its unusual shape. The range has a total of over 100
climbing routes.
The highest levels of biodiversity were recorded throughout the
State, which is partly explained by the wide variation in altitude,
stretching from the altimetric quota of 100 m up to the 2,316 m. The
park area is covered almost entirely by dense rain forest and, above
1,500 m, by high-altitude grasslands, areas occupied by herbaceous
and small shrubs adapted to extreme exposure to the sun’s rays,
strong winds and freezing temperatures on the coldest nights. In
this environment we ﬁnd one of the most rare and endemic species
of bird, known as the gray-winged cotinga, as well as the lírio das
pedras lily and the Chusquea bamboo.
The park holds an extraordinary diversity of ﬂora, among the most
noteworthy, tree species such as ipê, cariniana, cinnamon, Brazilian
copal, ingá, canjerana, massaranduba and copaiba; orchids (orchidaceae); bromeliads (bromeliacea); ferns (pteridophyta), dicksonia
and xaxim; mosses (bryophyta); and palms (arecaceae), such as the

juçara species (Euterpe edulis). In Cachoeiras de Macau, near the
park’s main ofﬁces we ﬁnd a famous, gigantic and millenary example of Cariniana legalis, standing at nearly 60 m.
Especially large mammals represent the fauna in the region, such
as the cougar (Puma concolor), the park’s symbol, maned sloth
(Bradypus torquatus), neotropical otter (Lutra longicaudis), ocelot
(Leopardus pardalis) and spider monkey (Brachyteles arachnoides).
Many species of birds may be observed, such as the black hawk-eagle (Spizaetus tyrannus), black-and-gold cotinga (Tijuca atra), solitary
tinamou (Tinamus solitarius), blue manakin (Chiroxiphia caudata)
and Brazilian tanager (Ramphocelus bresilius). There is also the occurrence of a wide variety of anthropoids, amphibians and reptiles.
Among these species we frequently ﬁnd moths (Automeris sp.), common frogs (Procerathophrys boiei), pumpkin toadlets (Brachycephalus ephippium) and the jararacussu (Bothrops jararacussu). Examples of the Brazilian salmon pink bird-eating tarantula (Lasiodora sp.)
and painted coral snake (Micrurus coralinus) are also present.
The forests also ensure better air quality and milder temperatures in
the mountainous region and in the Baixada Fluminense and coastal
areas, aside from protecting the water sources that supply, to a greater or lesser extent, all the surrounding cities. The territory is a member of four major hydrographic areas: Guapimirim, Guapiaçu and
Macacu (Guanabara Bay Basin) river basins; São João River Basin;
Macaé River Basin; basins contributing to the Paraíba do Sul river.
The Park’s Management Plan was approved by Administrative Rule
IEF/PR/RJ Nº 193 of December 26, 2006, and its revision approved
by Inea Resolution Nº 9, of September 1, 2009. The Advisory Board
is in operation, was renovated by Administrative Rule Inea/Dibap
Nº 17 of September 5, 2011 and published on September 9, 2011,
with 44 participating institutions and approved by laws.
The park’s administrative headquarters, located in the Jequitibá
Nucleus in the Boca do Mato district, in the municipality of Cachoeiras de Macacu, has a visitor center with a permanent exhibition
and layout of the park. In addition to the headquarters, the PETP has
ﬁve administrative divisions. The Paraíso Nucleus, in Guapimirim,
has implemented a training center, housing for researchers and
personnel, park rangers accommodations and a central forest ﬁreﬁghting equipment warehouse. The Jacarandá and Vale da Revolta
nucleuses, in the city of Teresópolis, are open for visitation with an
emphasis on family recreation. And lastly, the Três Picos nucleus in
the eponymous area, in Nova Friburgo, where there is a campground
for climbers.
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ITATIAIA NATIONAL PARK
Itatiaia National Park was the ﬁrst one to be created in Brazil,
by Federal Decree Nº 1,713 (June 14, 1937), that modiﬁed the
1937 protection category of 11,943 ha (119.43 km2) of the former
Itatiaia Biological Station, located in the states of Rio de Janeiro
and Minas Gerais. The current limits of the Park were established
in 1982, by Decree Nº 87,586, that increase the area to 28,084 ha
(280.84 km2).
The creation of this national park was aimed to preserve part of the
biotic and geomorphological patrimony of the Serra da Mantiqueira.
The protected region lies in the one of the most beautiful stretches
of the mountain range – the Itatiaia massif, which in Tupi toponymy
means crags full of peaks.
Located in the Serra da Mantiqueira between the states of Rio de
Janeiro (RJ) and Minas Gerais (MG), Itatiaia National Park lies within the municipalities of Itatiaia and Resende (RJ) and Itamonte and
Bocaina de Minas (MG).
The mountain range lies between the narrow valleys of the Picu river
(Minas Gerais) and Mauá (Rio de Janeiro), with the Paraíba do Sul
river valley to the south and the Preto river valley to the north. The
region of Itatiaia National Park has unique physiography, mainly at
higher levels from which arise the enormous rocky formations of
Prateleiras, Couto and Agulhas Negras.
Geologically, the region is considered to be of great importance,
much more so than merely the majesty of the massifs. According
to Alberto Ribeiro Lamego, the rocks originated from eruption, although they are not included in the volcanic rock group. The vast
granite massif, 1.450 km2 in area, is considered to be the second
largest in the world, surpassed only by one of equal proportions in
Kola, Scandinavia.
From this the picturesque orography arose the Pico do Itatiaiaçu, in
the area of the Agulhas Negras, with 2,787 m altitude, the highest
peak in the state of Rio de Janeiro and 5th in Brazil. The extremely

attractive relief has sparked the interest of mountain climbers, who
seek sites where they can practice their activities, like the Pico das
Agulhas Negras and the rocky slopes of the Altar, the Maçã, Furada,
Tartaruga and Asa do Hermes.
The steep altitudinal gradient is ideal for the existence of diverse
ecosystems of the Atlantic Forest Biome, with plant formations
formations that represent all the way from the Dense Montane
Ombrophilous Forest to the Campos de Altitude and Campos Rupestres, that shelter many different species of the ﬂora, and many
endemic ones.
Scholars ﬁnd a variety of habitats for research that are related to the
three main altitude bands: secondary forest, above 600 m altitude;
areas of primary forest, above 1,100 m and high altitude grasslands,
above 2,000 m. The reduction in species size with rise in altitude is
highly visible. Itatiaia plateau has a great number of endemic species – 163 of which 94 occur in the highest reaches of the massif.
The lower regions of secondary forest have increased index of
succession, where quaresmeira, fedegoso, jacaré and embaúba
are common. In areas of primary forest, we ﬁnd species up to
30 m tall, the most important being jequitibá, cedro, peroba and
jacarandá-caviúna. On the steeper areas of the plateau, over 2,000
m altitude, approximately, the vegetation consists of herbs and
bryophytes, with many species considered to be endemic, like
the bromeliad Fernseea itatiaiae, an endangered species, and a
monotypic genus represented by the species Itatiaia cleistopetala.
On the slopes of plateau we ﬁnd the Paraná pine and the pinheirinho-bravo.
The most important attributes protected in the National Park are
abundance and quality of the water. Here we ﬁnd the headwaters
of 12 regionally important watersheds that led geographer Aziz
Ab’Sáber to call this area Castle of Waters. In general, the rivers and
streams are full of waterfalls and are also uniquely beautiful, mainly
on the south slope of the mountain range, favoring the formation of
other natural attractions such as Lago Azul, Piscina Natural do Maromba and Poranga, Itaporani and Véu da Noiva waterfalls. During
the winter, water ﬂows with regular volume in the river beds, but
it increases to an amazing degree in the summer. From the huge
blocks of stone that make up the massif spring the headwaters of
rivers that contribute to the watersheds of the Paraíba of the Sul
river, in Rio de Janeiro, and the Rio Grande, in Minas Gerais.
This water-rich environment with its diverse ﬂora is home to over
50,000 species of insects, 60 species of anurans and 67 species of
mammals, including several rare and endangered ones such as the
muriqui (Brachyteles arachnoides) and the cougar (Puma concolor).
Birds are especially important to the Park, whether in relation to
ecology or due to the potential to attract tourists, because bird watching is an activity that is growing year by year, both worldwide and in
Brazil. Over 350 species have been reported, and 51 are considered
endemic; 62 live at high altitudes. Typical species of the avifauna are
macuco, inhambuguaçu, jacú, pomba-amargosa and cuiú-cuiú. As
for the reptiles, there are poisonous snakes, like the jararaca, jiboia,
teiú, cágado, jacuaçu and cágado-pecoço-de-cobra-da-serra. An
example of the endemic fauna is the sapinho-de-barriga-vermelha.
The southern part of the park, which is the former Itatiaia Colonial Nucleus, is the most intensely visited. Here, visitor support infrastructure is concentrated, like the Visitor’s Center, that has the
Museu Regional da Flora e Fauna (Regional Museum of Flora and
Fauna), as well as walking trails that lead to lakes, major waterfalls and the Mirante do Último Adeus, with its gorgeous panoramic landscape of the region. Ther are rare and endangered animal
species such as the muriqui-do-sul, muriqui-do-norte, sagüi, cougar, maned wolf, harpia eagle and jacutinga. The mammals include
sloth, otter and tapir.
The movement for creation of the park was begun in 1913, based
on the initiative of botanist Alberto Löefgren. In the same year, this
idea was presented and defended by naturalist and geographer Jose
Hubmayer, at the Rio de Janeiro Geograjphic Society. He had gotten
approval from various people who knew the region by using the argument that it was to allow “… scientists and others who studied the
area unlimited potential to carry out a diversity of research projects,
besides offering the ideal retreat for physical and psychological reconstitution after the exhausting work in the cities” (Hubmayer, n/d.).
The area proposed for the National Park was destined in 1929 to become the Biological Station of the Rio de Janeiro Botanical Garden,
due to the failure of installing two colonial nuclei in the region, on
land that the federal govenment had acquired from the Viscount of
Mauá in 1908.
The Management Plan of Itatiaia National Park was published in 1982
and revised in 2013. The Advisory Board was established by Portaria
IBAMA Nº 96/2002 and has two permanent Technical Councils: the
Technical Council for Mountain Climbing and Ecotourism (CTME) and
the Technical Council for Environmental Education (CTEA).
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RESTINGA DE JURUBATIBA NATIONAL PARK
The Restinga de Jurubatiba National Park was created by Federal
Decree on April 29, 1998, to protect a remnant, well-conserved but
endangered area of restinga in Rio de Janeiro state. It runs along
the coast for 44 km and has 18 species-rich coastal lagoons that are
most certainly inﬂuenced by differences in geomorphology plus the
physical-chemical composition of the waters.
Restinga de Jurubatiba National Park is located on the northeastern coast of Rio de Janeiro state, with about 14,922 ha (149.22 km2)
of sandy coastal plain, in the municipalities of Carapebus, Macaé
and Quissamã. This area resisted the advance of agriculture and
partitioning of the land to accommodate urban growth. The region
was originally inhabited by the Goytacaz Indians, a people of warlike
traditions, who were decimated and died out during the colonization
process. The area of this protected area contains a well-conserved
stretch of the Campos--Macaé channel, an important waterway for
transportation of the sugar produced in the region. It was constructed by slaves in the mid-19th century, and is over 100 km long.
A number of water bodies are enclosed by the restingas: coastal lagoons, lagoons and marshes, both saline and freshwater, temporary
and permanent. Since the 1980s, the region has been the focus of
many studies that revealed the existence of an important gene bank
and many endemic species in the region, as well as other data. In the
restinga several new species of planktonic crustaceans were identiﬁed,
such as the copepods Diaptomus azurea and Diaptomus ﬂuminensis.
Ten different plant communities are found in the protected area: two
forests and several different types of restinga vegetation. The most
important plant formations include the ﬂooded forests that grow in
the depressions between the sandy beach ridges. The largest patches of forest lie between Comprida and Carapebus lagoons, and here
we ﬁnd rare species, like uanani and guanandí, as well as a rare
species of palm that provides excellent palm hearts.
The forested areas still have many economically valuable species,
such as angelim-rosa, aderno, catambu, caixeta, guanandí, ipê-amarelo, cabureíba and embiruçu. There are also many species of bromeliads and clusias.
The restinga vegetation also has a great number of endemic plant
species, such as erva-de-passarinho, Barrosoa atlantica, guarahém, mata-cachorro, pau-sangue, duguétia, ingá-da-praia,
cipó-de-seda, capixim, ortósia and chanana. All of these species
are endangered due to restricted geographic distribution in the
Macaé-Quissamã restinga.
The fauna of the region is poorly known because systematic studies in restinga were only begun recently. However, surveys carried
out by several research institutes in the state of Rio de Janeiro as
of 1996 have already shown the importance of the fauna that has
species that are extinct in other restingas in the state. The coastal
strip is an important refuge for species such as the papagaio-chauá
and sabiá-da-praia. Endemic species are also present In the region,
such as Menader felsina and the gorgeous restinga butterﬂy that
still is found in the wet forest of Cabiúnas lagoon.
The lagoon environments provide shelter for many different aquatic birds, both resident and migratory. Species of resident birds are
marreca-pé-vermelho, ananaí, marreca-cabocla, pato-preto and
pato-de-crista. Migratory birds from the Northern Hemisphere include various marreca species: Callidris alba, Callidris canutus,
Charadrius semipalmatus, Tringa ﬂavipes, Tringa melanoleuca,
Pluvialis squatarola, and others.
Some species of the avifauna that live in the restinga are considered to be endangered because of their small populations; these
include cegonha-brasileira and jaburu, plus garça, maguari, carão,
socó and gavião.
This protected area is being prepared for public use, with the construction of a Visitor Center in Macaé and an observation tower
in Quissamã. The park’s Advisory Board was created by Portaria
Nº 97 (August 6, 2002) to contribute to fulﬁllment of objectives as
well as effective implantation. The Management Plan of Restinga de
Jurubatiba National Park was drawn up with widespread social participation and approved by Portaria ICMBio Nº 54 (August 1, 2008).

SERRA DA BOCAINA NATIONAL PARK
The Serra da Bocaina National Park protects over 104,000 ha (1.040 km2)
of the Serra do Mar mountain range located on the border of Rio de
Janeiro and São Paulo states, the larger part is in Rio de Janeiro territory. In Rio de Janeiro state the park lies within the municipalities
of Paraty (40.31% of total park area) and Angra dos Reis (21.66% of
the total area). In São Paulo state, the remaining 38% of the park is
distributed in the municipalities of São Jose do Barreiro (18.35%),
Ubatuba (12.72%), Cunha (4.57%) and Areias (2.39%).
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ATLAS OF PROTECTED AREAS IN RIO DE JANEIRO STATE

Created by Federal Decree Nº 68,172 of February 4, 1971, the National Park of the mountain range of the Bocaina enclosed initially about 135,000 ha (1.350 km2), but had its limits modiﬁed in the
following year Federal Decree Nº 70,694/72, when the area was
reduced to today’s 104,044 ha. The reduction of the total protected
area was compensated for by including the coastal and marine ecosystems of the Trindade area in Paraty.
The protected territories vary considerably as to morphology and
altitude gradients, from sea level, with sandy beaches and rocky
coasts, including a cove with an oceanic island – Ilha da Trindade or
do Tesouro, to the top of the Bocaina plateau, with altitudes of over
2,100 m above sea level. These topographical and geomorphological characteristics, in turn, contribute to very diverse climate and
vegetation, where Neotropical ﬂoristic domains predominate, with
Dense Ombrophilous Forest formations (submontane, montane and
upper-montane).
In addition to the above-mentioned coastal morphology, the variety
of relief associated with the Serra do Mar provides abrupt vertical
transformations that result in magniﬁcent cliffs falling away towards the coast. These have deep narrow valleys that become more
suave as they reach the Bocaina plateau, with mean altitudes from
1,220 to 1,400 m. As of 1,500 m, the high-altitude grasslands crisscrossed by gallery forests predominate. Conifers are common, such
as the Paraná pine and the pinheirinho-bravo.
The rolling topography is where we ﬁnd the so-called sea of hills,
covered by communities of dense creeping grass species that give
the impression of a carpet of herbs that runs all the wat to the coastal plains. The steep slopes are often marked by rocky outcrops,
where gneiss predominates. The highest peaks are Pedra Alta at
2,085 m, Tira-Chapéu, 2,088 m; and Morro da Boa Vista, 1,979 m.
Four watersheds make up the extensive hydrographic network, that
of the Rio Mambucaba being the largest one that contributes to Ilha
Grande bay. Due to characteristics of relief, the rivers ﬂow swiftly
and are full of rapids, forming a major attraction for visitors: Santo
Isidro waterfalls, on Mambucaba river, and do Veado, on the river of
the same name, near the place where it meets Mambucaba river.
Another important watershed is that of the Rio Paraitinga, a tributary of the Paraíba do Sul river that receives the discharge from
most of the water courses that ﬂow west.
In the submontane forest, on the slopes between 50 and 500 m
high, tree species to be found are murici and baguaçu as well as
palmito, xaxim and embaúba. In the montane forest, from 500 to
1,500 m high, other species appear, such as canela (Nectandra sp.
and Ocotea sp.), that are not over 20 m tall, óleo-vermelho, óleo-pardo, cedro and açoita-cavalo, together with the pinheirinho-bravo and
Paraná pine, the latter being from Serra da Mantiqueira. At higher
altitudes we ﬁnd the tropical casca-d’anta. In the riverine forests
of this region, Podocarpus lambertii predominates together with a
species of Myrtaceae, associated with other species, besides xaxim
and many smaller plants. These communities are rich in epiphytes,
such as micro-orchids of the genera Barbosella and Capanemia
that are abundant along rivers and streams.
A rich fauna includes the macaco-prego, sagui-de-tufos-brancos,
bugio plus the mono-carvoeiro or muriqui, today, with populations
larger than that in the rest of Brazil. One can still spot porcupines,
sloths and tapirs, almost extinct in the region, agoutis and the endangered cougar. The cougar is often seen from the coast to the upper reaches of the park, as well as the ocelot, little spotted cat, that
is observed in the montane and upper-montane forests, and others.
There are several endangered species among these extraordinary
birds, like the harpia, gavião-pega-macaco, gavião-de-penacho, and
jacutinga, cuiú-cuiú and macuco.
Paraty was ﬁrst settled in the 16th century as a result of the gold
cycle. At that time, the journey to the Minas Gerais region was begun at the port of Paraty, then on through Guaratinguetá over an
Indian trail (Guaianás) known as Caminho Velho, today known as
Paraty-Cunha, then across Serra da Mantiqueira. At a later date,
when the coffee cycle began, another route was used, linking the
port of Mambucaba, in Angra dos Reis, to São José do Barreiro, in
the state of São Paulo.
The old, afﬂuent villages lost importance in the 19th century, when
mule trains became scarce due to the construction of railroads or
maybe even because of the slump in coffee production. From the
middle of the 20th century there were unfruitful initiatives in agrarian
colonization that favored deforestation, illegal occupancy of the land
and the invasion of property by homesteaders. During this process,
exotic species, such as pine trees, were introduced in the region.
The creation process of Serra da Bocaina National Park was begun in
the latter half of the 1900s, motivated in part by failure of the colonization initiatives. This process had the support of the Rio de Janeiro and
São Paulo governments, of the municipalities and of local entities.
The Management Plan of Serra da Bocaina National Park was ap-
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proved by Portaria IBAMA Nº 112/2002 with the Monitoria document
of the park approved by Portaria ICMBio Nº 16/2010. The Advisory
Board was established by Portaria ICMBio Nº 103 (September 30,
2010), composed of 30 ﬁrst-ranked and 14 substitute institutions.

SERRA DOS ÓRGÃOS NATIONAL PARK
Serra dos Órgãos National Park covers part of the municipalities of
Guapimirim, Magé, Petrópolis and Teresópolis. It was one of the ﬁrst
protected areas created in this category in Brazil, in 1939, by Federal
Decree Nº 1,822. The limits of this protected area, also known as
PARNASO, were ampliﬁed in 1984, by Federal Decree Nº 90,023, and
the area was increased to 10,250 ha (102.5 km2). In 2008 the limits
were consolidated and the area practically doubled, reaching today’s
20,024 ha (200.24 km2).
The main physiography of the Serra dos Órgãos National Park consists of a series of steep escarpments that tower over the Dense
Ombrophilous Forest of Serra do Mar. Of these the pico Dedo de
Deus stands out, a natural landmark that frames the landscape of
the back of Guanabara bay, and it stands 1,692 m above sea level.
The rocky landscape is made up of a huge geomorphological fault
where granite and gneiss dominate.
This conﬁguration has been attracting many hikers for some time,
and for this reason the park is seen as the most important protected
area for mountaineering in Brazilian. It is as the second most visited
National Park Rio de Janeiro state, offering good reception conditions to those that visit: visitors’ centers, that have in the library Spix
and Martius’s Flora Brasiliensis and include a natural swimming
pool, restaurants, areas for camping, cabins, suspended walkway,
climbing wall and the Casa do Montanhista, The traditional trails
lead the visitor to practically inaccessible places, such as Dedo de
Deus, Verruga do Frade, Pedra de Santo Antônio, Agulha do Diabo
and Pedra do Sino – from which they can catch a glimpse of beautiful mountain landscapes and the metropolis that surrounds Guanabara bay. The southwest slope of Pedra do Sino is one of the most
difﬁcult rock-climbs in Brazil.
Altitudes in the park vary from 400 m above sea level, at the lower
limit, to 2,275 m above sea level, at the peak – Pedra do Sino. As one
goes up the mountain, one ﬁnds submontane and montanes forests.
There, secondary vegetation is the norm, indicating that man has
been at work.
In the strata of the submontane forest, that cover the hillsides to
an altitude of 500 m, there are trees up to 30 m tall, with species
such as palmito, pindobinha and samambaiaçu, xaxim is extracted
from the latter. Murici, baguaçu, jacatirão, faveira and embaúba are
common. From 500 m to 1,500 m, the tree layer of the montane forest reaches heights of about 25 m, and here we ﬁnd species such
as baguaçu, jequitibá, cinnamon (Ocotea sp. and Nectandra sp.)
and canela-santa, that stands out because of its yellow ﬂowers. At
higher levels, we ﬁnd the rare occurrence of the endemic cravina do
campo, beside rupicolous species that grow on the rocky outcrops.
The fauna is rich and diversiﬁed, being common the aracaris of the
Selenidera, Ramphastos and Pteroglossus genera, brightly colored
birds in contrast with the forest. Among the mammals are the agouti, quati and lesser anteater. The endangered species include the
largest primate in the Americas, the spider monkey, cougar, and the
birds like papagaio-de-peito-roxo, bicudo and jacutinga.
The Advisory Board of the Park was established by Portaria IBAMA
Nº 102/2002 and the members are renewed periodically. The bylaws
provides for creation of Technical Councils: Environmental Education and Culture, Research, Tourism and Mountaineering, and Environmental Supervision and Recuperation.
The Management Plan of PARNASO, drawn up by the Advisory
Board, with input from researchers and mountain climbers, was approved by Portaria ICMBio Nº 45 (July 21, 2008).

TIJUCA NATIONAL PARK
Tijuca National Park is the only national park in Brazil located at the
heart of a metropolis – Rio de Janeiro. Just like any city that tells
its history through its space, Tijuca National Park reveals the past
of the territory by means of landscapes. It is truly a museum under
open skies with vast areas of natural monuments and forests, historical and archaeological sites of exceptional beauty, monuments
and buildings with different architectural styles.
Created in 1961 by Federal Decree Nº 50,923/61, as Rio de Janeiro
National Park, the current name was attributed only in 1967, by Federal Decree in 60,183/67, that also redeﬁned park limits to consist
of three separate sectors: Andaraí-Tijuca-Três Rios, known as Tijuca forest; Corcovado-Sumaré-Gavea Pequena; Pedra Bonita-Pedra

da Gávea. In 2004 new limits were deﬁned, with the incorporation of
several forested areas, including Serra da Covanca and Parque Lage.
The current conﬁguration sets the limits of Tijuca National Park
to cover a domain of 3,953 ha (39.53 km2) on the slopes of the Tijuca massif, located above 80 and 100 m altitudes, including valleys,
mountains and peaks that make up various retreats and belvederes,
from which very different aspects of the city of Rio de Janeiro can be
viewed. The rocky outcrops of the Corcovado, Pedra Bonita, Pedra da
Gávea and Pico da Tijuca stand out in the relief of the park. Pico da Tijuca has an altitude of 1,021 m making this peak the talest in the city.
The environmental and cultural signiﬁcance of the patrimony that
man has produced, transformed and settled over the past two centuries within the limits of Tijuca National Park is priceless and most
certainly has no parallel in any other spot of Brazil, given its historical, archaeological, ethnographic and artistic characteristics.
Much of the primary vegetation was destroyed during the 17th and
18th centuries to give way to a series of crops – tea, sugar cane and
coffee. During the 19th century, the growth of the city increased the
demand for water, and it became imperative to prohibit felling trees
in the forests and also, at a later date, the expropriation of land and
reforestation of the devastated region, aiming at an urgent recovery
of the headwaters. Reforestation had the support of two eminent
persons: Manuel Gomes Archer, major in the Guarda Nacional and
administrator Thomas Nogueira da Gamma. It is estimated that as
of 1861 and for 13 consecutive years, over 100,000 seedlings of native and exotic species were planted in the region. The network of
paths and trails was recovered and extended during this period, facilitating public access to Silvestre, Paineiras and Corcovado.
Another important period for the recovery of the forest on these
slopes was during the administration of Colonel Gaston de Robert d’
Escragnolle, who made advancements through his dedication to caring for the Tijuca forest, with the help of Frenchman Auguste François
Marie Glaziou, botanist and landscape designer. The work went on
from 1874 to 1888 and had as its objective the embellishment of the
area, with French gardens, bridges, ponds and belvederes, besides
planting 35,000 seedlings. After a long recovery period and systematic
maintenance of the plant cover, only in 1944 was this activity resumed
under the supervision of industrialist and patron Raymundo Mayan
Ottoni de Castro, who, with the aid of landscape artist Roberto Burle
Marx, created the current conﬁguration of the park.
Today, the plant cover points to a very advanced stage of regeneration, where the ﬂowering of quaresmeira, alleluia, and ipê-amarelo
stand out.
The Park is signiﬁcant in relation to biodiversity conservation. It
holds a variety of plant and animal species that serve as support
for maintaining endemic and endangered species and also provides
habitat for migratory species. Typical species of the ﬂora of primary
forests are represented by pau-pereira, mamão-do-mato and sapucainha. From the tree layer important species are virola or bicuíba,
jacarandá, araribá, merindiba, cedro, copaíba, pacova-de-macaco
and peroba. Epiphytes are also found and of special note are the
cacti, bromeliads and orchids – the latter with a huge variety such
as Laelia crispa, Miltonia spectabilis and Bifrenaria harrisoniae.
The rupícolous species Laelia lobata, endangered and of great commercial value, grows on the escarpments of Pedra da Gávea and
Pico dos Quatro. The presence of a large community of Sclerolobium denudatum is also noteworthy, a legume species whose exuberant ﬂowering takes place only every eight years! The perobas
Aspidosperma parviﬂorum (Apocynaceae) and Aspidosperma ramiﬂorum (Apocynaceae), Parinari excelsa (Chrysobalanaceae), Terminalia januariensis (Combretaceae), Cinnamodendron axillare, Criptocarya moschata and Ocotea pretiosa (Lauraceae), Eugenia phaea
(Myrtaceae) and Qualea gestasiana (Vochysiaceae) are found in the
park. The last of the list is known only from sporadic collections of
the last century.
As regards the fauna, here we ﬁnd species that are more vulnerable
such as the blue butterﬂy, dragonﬂy (Perilestes fragilis and Castoraeshna castor), tucano-do-bico-preto, amphibians (Hyalinobatrachium uranoscopum, Hyla circundata and Cycloramphus eleutherodactylus) and jabuti-de-cabeça-vermelha.
This is one of the best equipped national parks. The most popular
sites for visitors are the Tijuca forest, Paineiras and Corcovado, with
704 m altitude that is the site of the Christ statue, symbol of the city
and visited annually by about 1 million people.
The legacy represented by the relief and forests of the Tijuca massif
is also protected by the federal government as a natural monument.
It is recorded in the Livro do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, an ofﬁcial registration that took place, respectively, in
1966 and 1973.
The Advisory Board of Tijuca National Park was created by Portaria
IBAMA Nº 98/2002, to contribute to planning, and the Management
Plan was approved by Portaria ICMBio Nº 40/2008.

PROTECTED AREAS FOR SUSTAINABLE USE

As regards infrastructure, the EPA has temporary administrative
headquarters in the municipality of Nova Iguaçu.

BACIA DOS FRADES ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AREAS

ALTO IGUAÇU ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The EPA is located in the Rio de Janeiro Metropolitan Region, partially including areas of three municipalities of the Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Nova Iguaçu and Belford Roxo. It was created on January 15, 2013, by State Decree Nº 44,032. The proposal to
create this sustainable protected area arose as part of the Projeto
de Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das Bacias
dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, the main aim being to protect
and maintain the water table and surface-water drainage canals,
besides controlling short, medium and long-term ﬂooding in the region. One of the goals to be achieved by the creation of this protected
area is to create preventive measures of territorial organization that
would contribute to the preservation of the area surrounding the
Iguaçu river. Although environmentally relevant, this area is rapidly
being modiﬁed, a process that will most certainly get worse with the
effective implantation of the Metropolitan Arc.
The EPA covers an area of 22,109 ha (221 km²), with 60% Duque de
Caxias, 35% in Nova Iguaçu and 5% in Belford Roxo. Within its limits
lies the Tinguá mountain range, the rivers Pillar, Iguaçu and Velhas, and highways RJ 115, the Metropolitan Arc and BR 040 (Rodovia
Washington Luiz) as the main axis of development.
The term Iguaçu, from Tupi and originally ‘y-gûasu, means great
river or great water, a reference that native Jacutinga Indians used
to indicate Iguaçu river, once a torrential river. In fact, the watershed
of the EPA contains a network of rivers and ﬂuvial canals associated
with the Iguaçu river, the main water body in the area. This drainage
network is very important for ﬂood control in the region.
Part of the territory included in the EPA overlaps the Tinguá Biological Reserve, administered by Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio and created in 1989, with an
area of 26,000 ha. It is almost totally made up of farmers with recreational activities, rural properties involved in economic activities,
small population groups and densely occupied urban areas.
EPA relief is represented by the Tinguá massif that has a maximum
altitude of 1,600 m. It overlies a broad coastal plain and hilly area
with numerous convex slopes (meias-laranjas; sea of hills) and with
altitudes lower than those of the massif.
One of the most important vestiges of historical urban occupation in
this region is Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu that
lies within the EPA. Arraial de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu
sprang up around a port on the banks of the Iguaçu river. In 1699,
this site already had a chapel and in 1750, it was given the status of
freguesia. Porto de Piedade de Iguaçu prospered due to the intense
movement of tropeiros on the Caminho Novo to Minas Gerais, and until the early 19th century, Piedade do Iguaçu was the main settlement
in the region, but it was dependent administratively and politically on
the city of Rio de Janeiro. Today, this historic site consists of the ruins
of Iguaçu Velho, Fazenda São Bernardino, Igreja de N.S. da Piedade,
Cemitério de N.S. do Rosário, and paved stretches of the Estrada Real
do Comércio. This road is a landmark since it was the ﬁrst roadway
made in Brazil to transport coffee from the interior.
It has important remnants of native Atlantic Forest vegetation like
the slope forests of Serra do Tinguá. The landscape is composed
of forest fragments with important specimens of the ﬂora such as
bromeliads (Tillandsia bulbosa) and orchids (Laelia spp.; Cattleya
spp.), plus endangered species such as Tabebuia cassinoides, of the
Bignoniaceae, known as pau-de-tamanco. The ﬂoodplains along the
Iguaçu river have been greatly modiﬁed, but they still have a diversity
of aquatic plant species.
The native fauna is made up of rodents like the capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) and carnivores like the river otter (Lutra lutra),
found in marshy habitats associated with the ﬂoodplains. There are
also cat species such as jaguarundi (Puma yagouaroundi). The avifauna is still poorly known, with the exception of the whistling heron,
Syrigma sibilatrix, family Ardeidae, found on the Iguaçu river ﬂoodplains. This is the only egret in Brazil with this pluMagé-color pattern and it is found in the EPA. The roseate spoonbill (Platalea ajaja)
is a long-legged bird with a long neck, belonging to the Threskiornithidae family. It has adapted to habitats on the fertile ﬂoodplains
of the Rio Capivari and is most often observed during the rainy season. Although not very common, it can be seen in aquatic habitats
searching for food such as ﬁsh, mollusks and insects, at Cidade dos
Meninos, in Duque de Caxias.

Created in 1990 by initiative of the State Legislature and sanctioned
by the executive branch, Law Nº 1,775 (November 27, 1990), the Bacia dos Frades Environmental Protection Area (EPA) is located in
Teresópolis municipality, in the mountains of Rio de Janeiro state.
Much of the territory lies within the limits of the Três Picos State
Park, besides being part of Rio de Janeiro’s Central Mosaic.
With an area of 7,500 ha (75 km2), this EPA protects the headwaters
and upper course of the Rio dos Frades and its tributary known as
Caixa de Fósforos. It has rugged relief and the vegetation has been
altered as a result of land use practices involving pastures and frequent ﬁres.
The headwaters and streams of Rio dos Frades and Caixa de Fósforos lie within an amphitheater framed by impressive rock formations located in steep-walled valleys of the Serra do Mar. The most
important peaks are Frades, Fonseca, Três Picos, Buraco do Ouro
and Mulher de Pedra, plus other gigantic gneiss-granite monoliths
that like a tectonic wall gives unique geological characteristics to
regional landscape morphology. These vertical cliffs of crystalline
conﬁguration often reach uncommon heights in the Serra do Mar of
up to 2,039 m of altitude.
The Atlantic Forest dominates the vegetation of the Bacia dos Frades
EPA. No research has yet been done on the biota of the area, however variation in altitude points to the occurrence of various types
of vegetation remnants – dense ombrophilous montane forest (to
1,500 m), dense ombrophilous high-montane forest (over 1,500 m)
and high-montane ecological refuge (over 2,000 m).
There is very little material from this region in Inea’s Alberto Castellanos Herbarium, but there is one collection of Ophioglossum sp.
and another of Berberis laurina. The ﬁrst is a tiny pteridophyte and
the second, a species of Berberidaceae. Both species have been
poorly studied and are rarely represented in the herbaria of Rio de
Janeiro state. The integrated management of this EPA is carried out
by the head of Três Picos State Park.

BACIA DO RIO MACACU ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Created by State Law Nº 4,018 (December 5, 2002), the Bacia do Rio
Macacu Environmental Protection Area has an area of 19,500 ha, including portions of Cachoeiras de Macacu, Itaboraí and Guapimirim
municipalities. It is an integral part of the Central Atlantic Forest
Mosaic of Rio de Janeiro; the territory is partially overlapped by Três
Picos State Park, a full protection area.
The main purpose for creating this area is to protect the shores of
the Macacu and Guapiaçu rivers and their tributaries. Macacu river
is the largest river that ﬂows into Guanabara bay. The region included in this EPA has great water potential and is an important contributor to the water supply of the three main cities east of Guanabara
bay – Niterói, São Gonçalo and Itaboraí – with a total population of
nearly two million people.
This EPA stands out because of its diversity of fauna and ﬂora. It
includes lowland areas as well as mountains, with springs and forest remnants in the territory it shares with Três Picos State Park.
However, it is mostly covered by pasture land and vegetable farms,
and there is also mining of sand deposits.
The Bacia do Rio Macacu stands out because of the large number
of native ﬁsh species found in its waters. It is undoubtedly the most
important pocket of biodiversity in Guanabara bay catchment basin. In the upper reaches of this basin there are 32 species of ﬁsh,
most of which belong to the order Siluriformes. In this part of the
watershed, species such as A. leptos, B. ornaticeps, C. barabtus, K.
heylandi, A. multispinnis and N. microps are found. In the lower part
of the river that follows a course different from the original channel
of the Macacu river, that is, in the lower Caceribu river, there are
several marine species such as carapebas and robalos that attract
ﬁshermen to this area. The middle stretch of the Macacu river has
a more diversiﬁed group with marine species such as C. parallelus
(robalo) and M. curema (parati).
The occurrence of the exotic African catﬁsh should be mentioned
because it is causing a great deal of harm to the icthyofauna.
Plant life in the biome consists of Dense Ombrophilous Forest, mangroves, high-altitude grasslands and inland marshes.
In general, the plant cover in the mangrove is mostly primary or
secondary vegetation undergoing regeneration, with the seven mangrove species found in Brazil. Three of these species are widespread
in the area: Rhizophora mangle (red mangrove), Avicennia schaueriana
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(black mangrove) and Laguncularia racemosa (white mangrove).
Besides typical mangrove plant species, invasive species are often
seen here such as Hibiscus pernambucensis, Acrostichum aureum
and Typha sp. The fauna of the tide pools is represented mainly by
ﬁsh: Mugil spp. (tainha), Diapterus sp., Eugerres sp. (carapeba);
Crustaceans: Callinectes spp. (crabs), Macrobranchium sp., Penaeus spp. (salt and fresh-water shrimp) and Uca spp. (crabs), Venus
spp., Anomalocardia brasiliana, Crassostrea spp., Arca sp., Tagelus
plebeius, Iphigenia brasiliana (bivalve mollusks), and mostly marine plankton, as well as various bird species, mainly egrets, gulls,
hawks and herons that search for food on the banks exposed at low
tide. On the forest ﬂoor, under the tree canopy and roots where the
substrate is ﬁrmer, we ﬁnd the following: Decapod crustaceans:
Giniopsis cruentata, Ucides cordatus, Cardisoma spp., Gastropod
mollusks: Netrina spp., Bulla spp., and bivalve mollusks: Mytella
spp.; in large, well-preserved areas there are reptiles (caimans,
serpents and lizards) and mammals (especially carnivores like the
raccoon, bush dog and small felines). As for the avifauna, there are
172 recorded species pertaining to 45 families, involving a complex
group of resident and visiting birds as well as species that nest in
the region. There are no data on local endemisms of these species,
but several are cited as endemic to Brazil.
The Bacia do Rio Macacu EPA has an advisory board created by Portaria Inea Nº 09 (June 24, 2010). Administrative headquarters are located
on highway RJ 116, km 38, Reta dos Ipês, in Cachoeiras de Macacu.

GERICINÓ-MENDANHA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Gericinó-Mendanha EPA covers part of the municipalities of
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro and Nilópolis and is part of the Carioca
Mosaic. With almost 8,000 ha, it consists of areas over 100 m altitude
of the Madureira, Mendanha, Gericinó and Marapicu mountains. Besides the Atlantic Forest remnants, the endangered fauna and ﬂora
species, important watersheds and the existence of alkaline rocks,
the region has several important historical and cultural sites that
must be preserved. Studies carried out in the area for city hall, Nova
Iguaçu municipality, identiﬁed historical sites represented by former
hydraulical works, abandoned farmlands, slave cemetaries and vestiges of quilombos.
During the ﬁrst half of the 20th century, the preservation of this area
was already a concern of the government, so it became a Floresta
Protetora da União by Decree Nº 3,889/41, in order to protect the
headwaters. In 1988, environmentalists, researchers and dwellers
of the communities surrounding the Gericinó-Mendanha massif
organized a movement to defend the Gleba Modesto Leal and the
Madureira mountains. Their proposal to the Rio de Janeiro state
legislature was the creation of the Environmental Protection Area of
Gericinó-Mendanha that was authorized by an act of the legislature to
the executive branch. In 1989, the municipality of Rio de Janeiro also
authorized the creation of the Serra da Mendanha EPA and, in 1993
(Municipal Law Nº 1,958/93) created the Mendanha Ecological Park.
The Gericinó-Mendanha EPA, however, effectively was created by the
state government by State Decree Nº 38,183, (September 5, 2005).
Some 80 million years ago, the Mendanha, Madureira, Gericinó and
Marapicu mountain ranges were one of the few sites with volcanic
activity in Rio de Janeiro state, resulting in a rare geologic formation,
with alkaline rocks (also known as rochas Atlânticas).
The preservation of important remnants of Atlantic Forest, with signiﬁcant specimens of the ﬂora and fauna of Rio de Janeiro state, is
also of utmost importance for the preservation of the headwaters
that supply Campo Grande and adjacent areas. There the headwaters of the Guandu do Sena, Guandu do Sapê and Prata do Mendanha
are found; these contribute to the catchment basin of Sepetiba bay
and the Mosque river, that drain into Guanabara bay.
The plant cover of the EPA is about 60% Tropical Atlantic Forest in an
excellent state of conservation. In the rest of the area there is secondary forest in various stages of regeneration. The ﬂoristic composition is mainly of native Atlantic forest species from the slopes
or montane region, with a bromeliad from the Aechmea genus, as
well as species of the families Bombacaceae, Fabaceae, Moraceae
and Cecropiaceae. Also found here are massaranduba, jacarandá,
jatobá, guapuruvu, aroeira, quaresmeira, besides the endangered
ﬁgueira-da-terra and others.
The forest holds a rich diversity of fauna, especially at altitudes
above 200 m and in the river valleys. Important mammal species
are the jaguarondi, bush dog, coati, paca, armadillo and marmosets. The birds include inhambu, sanhaço, araponga, tucano-do-bico-preto and endangered species such as the jacupemba.
The advisory board was set up the year after the EPA was created by
publication of Decree Nº 39,033 (March 21, 2006). In 2010, Portaria
Inea Nº 05 (March 22) set up a new advisory board.
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MACAÉ DE CIMA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Macaé de Cima Environmental Protection Area is part of the
Central Atlantic Forest Mosaic of Rio de Janeiro and the Serra do
Mar corridor, including the cities of Novo Friburgo and Casimiro
de Abreu. It has an area of 35,037 ha, in the municipality of Novo
Friburgo, in the districts Lumiar, São Pedro da Serra and part
of Mury. The other 1,045 ha are in Cascade and São Romão, in
Casimiro de Abreu.
In order to conserve the dense ombrophilous forest and the multitude of native fauna and ﬂora species plus the water resources, this
EPA was created on September 14, 2001, by State Decree Nº 29,213.
It lies completely within the Atlantic Forest biome, has extensive forested areas, especially rich in ﬂora, and is therefore highly relevant
for biodiversity preservation.
Within the limits of the EPA, man has occupied small urban areas such as, for example, Lumiar and São Pedro da Serra, and also
farming areas such as Rio Bonito, Toca da Onça and Macaé de
Cima. The inhabitants of the area characteristically maintain traditional peasant agriculture, based on the family, that has become
established locally since colonization in the mid-1850s by Swiss and
German immigrants.
Interest in environmental conservation in the region of Macaé de
Cima began in the 1970s with the arrival of new owners of land holdings that were donated to pioneering immigrants by the Portuguese
Crown in the 19th century. They initially settled in Cabeceiras, at the
headwaters of the Macaé, das Flores, Santo Antônio rivers and other
small streams in the region, to set up recreation areas. This new activity attracted hotels and inns, besides the infrastructure necessary
for tourism that became the new economic alternative for a region
known and admired for its natural attributes.
However, the increase of unrestrained tourism and the growing subdivision of properties encouraged the new community to create a local
environmental association in 1981: Sociedade Macaé de Cima. The
Society attracted researchers from the Rio de Janeiro Botanical Garden who brought the Atlantic Forest Project to the area. When these
scientists became aware of the excellent conservation state of the forest and its diversity, they sent a proposal to the municipality of Nova
Friburgo advocating the creation of the Macaé de Cima Ecological
Reserve. The Reserve was made ofﬁcial by Municipal Decree Nº 156,
(January 3, 1990), that is, before the creation of the state EPA in 2001.
In relation to the abiotic and biotic aspects of the area it has many
forest remnants of huge importance due to their conservation status
and biological diversity, with many endemic and rare plant and animal species. As regards aesthetic and cultural attributes, the protected area has great scenic beauty with diverse panoramic landscapes and voluminous clear-water rivers.
The EPA has an advisory council installed in 2005, with the publication of State Decree Nº 38,234; the current makeup of the council
was determined by Portaria Inea Nº 25 (May 28, 2012). Administrative headquarters are located at Rua Moacir K. Brust, Nº 11, in Lumiar, Nova Friburgo.

MANGARATIBA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Mangaratiba Environmental Protection Area has approximately
25,000 ha (250 km2), with a continental sector and an insular sector. It includes land in the municipality of Mangaratiba, in various
localities stretches from Itacuruçá to Conceição de Jacareí, and the
islands of Guaíba, Guaibinha, Itacuruçá, Furtada and Jaguanum. On
the islands, the EPA includes land beginning at 100 m above sea level. The mangroves are also included in the domain of the EPA, those
on the islands as well as those on the continent. Currently about
65% of the area overlaps with Cunhambebe State Park.
The EPA was created by Decree Nº 9,802 (March 12, 1987) on the
basis of studies by a work group made up of technicians from what
was formerly FEEMA, the Secretaria Especial de Meio Ambiente –
SEMA and Flumitur, currently Turisrio, co-ordinated by Fundrem,
the planning agency of the metropolitan region, extinct in 1989.
The purpose of the protected area is to protect the natural heritage of the region, represented by tropical coastal rain forest and
mangroves, by the countless species of fauna and ﬂora, some of
which are endangered, by spring-waters and by monuments and
historical and archaeological sites, records of the occupation and
evolution of the region.
Besides archaeological sites, the area has various examples of the
culture of Rio de Janeiro state that date from the prosperous coffee-cycle era, such as the ruins of old warehouses, port buildings
and even a theater, reminders of the opulence of the Breves family,
owners of rich coffee fazendas in São João Marcos – the city that
was submerged by the waters of the Lajes reservoir. The current
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unpaved road (RJ-149) that goes to Rio Claro still has stretches of
the original route of the so-call imperial highway.
On the border between the municipalities of Itaguaí and Mangaratiba, the wide coastal plain that runs down the coast from northern
Rio de Janeiro ends abruptly. It disappears at Itacuruçá as the Serra do Mar meets the sea. This conﬁguration is such that the small
streams fall abruptly over vertical stream beds down the frontal
scarp of the Serra do Mar, forming exuberant waterfalls, such as
Itinguçu and Itimirim, meaning, in Tupi, great white water and little
white water respectively.
The countless spring-waters, also located on the frontal scarp of
the Serra do Mar, are responsible for supplying water to several
localities. They are protected by Atlantic Forest vegetation of two
subtypes: the dense ombrophilous submontane forest (to 500 m
altitude) and the dense ombrophilous montane forest (over 500 m
altitude). These forests hold species such as Ficus glabra, Dorstenia tentaculata, Dorstenia arifolia (a species with deﬁciency of data
according to MMA, Instrução Normativa Nº 06/2008), Euterpe edulis
(an endangered species according to the same IN), Coussapoa ssp.
(different threat levels depending on the species).
The fauna also includes endangered species that are already becoming rare in the state, such as the jaguatirica and preguiça-coleira.
The birds of the region include the macuco (Tinamus solitarios) and
inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus), that are not considered to
be endangered since they belong to the categories near threatened
and least concern, respectively, according to IUCN Red List.
EPA management is integrated with that of the Cunhambebe State
Park, with which it shares infrastructure of equipment, vehicles and
headquarters, located on the Estrada da Cachoeira, s/nº, Vale do
Sahy, Mangaratiba. The Advisory Council was created by Portaria
Inea Nº 41 (March 17, 2014).

MARICÁ ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The EPA is located in Maricá municipality, stretching from the locality of Zacarias to Morro do Mololô, where the district of Itaipuaçu
begins. It has an area of about 970 ha and is bordered by the sea, by
Maricá lagoon and by the São Bento canal, and also includes Cardosa island (dos Amores) and Ponta do Fundão.
The region reveals some of the history of the formation of the Rio de
Janeiro coast. The sea cliffs that make up Cardosa island and Ponta
do Fundão were sculpted in the sandstone of the Formação Barreiras coastal tablelands about 16,000 years ago. These sea cliffs
represent a unique geomorphological conﬁguration that is very rare
in the landscape of Rio de Janeiro state.
In Zacarias there is a ﬁshing community that became established
there over 200 years ago, according to ethnographic studies carried
out by the UFRJ Museu Nacional anthropology team. This community originated from only two families, as proven by research carried
out on the basis of the last names of current inhabitants.
It covers a series of distinct environments, with characteristic plant
physiognomies. The restinga vegetation, for example, grows on two
beach ridges, between which there lies a wetland area fed by the water table and by rainfall. In the denser restinga vegetation there are
unique species that have been described on the basis of specimens
collected in this area, such as Anthurium maricaense, Ditassa maricaensis, Eugenia maricaensis, Gonolobus dorothyanus and others.
Maricá restinga has endangered plant species such as Eugenia copacabanensis, Pavonia alnifolia and Pouteria psammophila. Near
the Morro do Mololô there is a small patch of swamp forest, representing the dense ombrophilous lowland forest, where the main
species is known commonly as caixeta, considered to be an endangered species.
There are also remnants of Atlantic Forest (dense ombrophilous
submontane forest) located on Ponta do Fundão, Cardosa island and
Morro do Mololô. It is composed of medium-height trees, including
fruta-de-pombo, tento, canela, ipê, abaneiro and ﬁg trees.
The marsh that lies between the beach ridges has considerable diversity of species adapted to aquatic habitats. Here we fubd, among
others, cattails, marsh plants such as piripiri, jupicaí, junco-bravo,
forno-de-jaçanã and a small carnivorous plant (Utricularia sp.). This
marsh is home to the endangered peixe-das-nuvens (Leptolebias
citrinipinnis), whose eggs lie dormant in the mud during the dry
season, and hatch when the water level returns to normal. The list
of endangered species also holds a white sand lizard (Liolaemus
lutzae), that lives in the low vegetation near the beach.
The Maricá EPA was created by State Decree Nº 7,230 (April 23,
1984) to preserve the landscape and environmental patrimony of
the Maricá lagoon system and the surrounding area. The protective
band (faixa marginal) of the Maricá lagoon system was laid out by
the former Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

– SERLA, by Portaria Nº 02, (February 6, 1984) that increases protection of the EPA, prohibiting activities that may cause harm to the
environment.
Zoning of the PA is deﬁned in the Management Plan, published by
Decreto Estadual Nº 41,048, (December 4, 2007). The ﬁrst Advisory
Board was set up by Portaria Inea Nº 48 (July 1, 2009). The EPA has
administrative headquarters together with Serra da Tiririca State
Park, located at the Recanto de Itaipuaçu, Maricá. It shares equipment and infrastructure with the park. Currently, management is
integrated with the Reserva Extrativista Marinha de Itaipu and with
the Serra da Tiririca State Park.

MASSAMBABA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Massambaba APA is located east of the city of Rio de Janeiro,
in the Região dos Lagos, with an area of approximately 9,134 ha. It
consists of a long stretch of restinga between the Atlantic Ocean and
Araruama lagoon, including parts of the cities of Saquarema, Araruama and Arraial do Cabo. The narrowest part of of the restinga is 700
m wide, while the widest part, including the spurs, is about 6,000 m.
It was created on December 15, 1986, by State Decree Nº 9,529-C,
motivated by studies and research carried out by the former FEEMA,
currently Inea, and counted on the participation of the Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural – INEPAC, due to the need
to safeguard this valuable scientiﬁc, cultural and scenic heritage.
The area lies totally within the limits of the Cabo Frio Center of Plant
Diversity, one of 14 such Centers in Brazil that were nominataed by
the scientiﬁc community and contemplated by IUCN/Smithsonian
Institution, in 1997 (Davis et al. 1997; Araujo 1997). The area is also
listed as a priority area for conservation (Áreas Prioritárias para a
conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira or Áreas Prioritárias para a Biodiversidade)
and included in the classes of biological importance and priority of
action as extremely high (MMA/Portaria Nº 9, January 1, 2007).
The extensive Massambaba restinga ecosystem still has remnants
of restinga, mangrove, lagoon and marsh, that have been little modiﬁed by the man, besides important shell mounds that reveal the
presence of prehistoric groups in the area. At the back of the outer
beach ridge of restinga, running from Saquarema in direction of Arraial do Cabo, we ﬁnd the Vermelha, Pernambuca and Pitanguinha
lagoons; the marshes of Pau Fincado and do Espinho and Salgada
lagoon, as well as small water bodies and wetlands.
The Massambaba dunes are quite high, often over 20 m tall. They developed some 2,000 years ago, when the climate was very dry and sea
level was slightly lower. The wet period that followed made possible
an incipient pedogenesis and the subsequent colonization of dunes by
vegetation. This environment is responsible for giving cover to innumerable species of migratory birds, besides having various endemic
plant species and archaeological sites. Its importance is also attributed geological certiﬁcation of climate change and variations in sea
level, that began 14,000 years ago and continue to evolve.
Along the extensive Massambaba beach, common plants are salsada-praia and the grass capim-da-areia. In this strip, we ﬁnd small
populations of the species mangue-da-praia, that is already becoming rare in the state. On the beach ridges, there is a low, dense,
shrubby vegetation, with one of the characteristic species of this
strip, that does not penetrate the dune area – Jacquinia brasiliensis.
It is an ornamental shrub, that occurs on the coast from Piauí to the
southern limit in Massambaba restinga.
In areas of restinga or dunes, there is great variation in plant physiognomy, varying from a sparse cover of herbaceous plants to resting
forest, where large trees, such as Couepia schottii, are proof of the
vigorous resting forests of times gone by.
In the understory of the forest, there are many rare or endangered
species meet, plus others that are little known such as the duguétia,
of the Annonaceae family. There are a huge number of orchid species, but they do not seem to be abundant because of exploration for
ornamental purposes. Among rare species, Pavonia alnifolia is one
of the rarest and is on IBAMA’s ofﬁcial list of endangered species.
Still others have their southern geographic limit in this restinga,
such as Mandevilla moricandiana and Aechmea lingulata.
In the wetlands, near water, it is common to ﬁnd samambaia-do-brejo, while areas farther from the water are dominated by grasses and
sedges, and by small orchids. There are also larger orchids, such as
Bletia catenulata, common in the cerrado region, that grows in the
state of Rio de Janeiro only in the Massambaba restinga.
Reptiles are represented by lizards, such as taraguira, a very common species, green lizard, great teiú, and two other small lizards
that do not have common names – Cnemidophorus occelifer and
Mabouya agilis; these usually hide in thickets or sometimes inside
bromeliads. Although not very well known by most people, the en-

dangered white beach lizaard (Liolaemos lutzae) has already disappeared from other areas of the coast.
Other less well-known animals that are typical of this ecosystem
and are already endangered are the frogs Aparasphenodon brunoi,
Hylla perpusilla, H. agillis, and the lavadeira-mascarada, that lives
within of bromeliad rosettes.
Mammals of the EPA are not very common, the most important
being the big-eared oppossum (Didelphis aurita), dwarf porqupine
(Sphiggurus insidiosus), greater naked tailed armadillo (Cabassous
tatouay), bush dog (Cerdocyon thous), Brazilian guinea pig (Cavia
aperea) and lesser anteater (Tamandua tetradactyla).
The most visible and well-known birds are frangos-d’água-pretos,
socós, wood rails, white egrets and piaçocas. The roseate spoonbill, an
endangered species, has been seen at Brejo do Espinho. Small bands
of sabiá-da-praia, the only bird that is typical of resting, can also be
observed. Migratory birds from of the northern hemisphere mainly
include members of the family of the Charadriidae and Scolopacidae.
The Management Plan of the EPA was approved by Decree Nº 41,820
(April 16, 2009). The administrative headquarters are located on Rodovia RJ 102 – km 9,5 in Praia Seca, Araruama. The Advisory Council
was instituted by Portaria Inea Nº 02 (November 30, 2009). It has an
information center, ecological trail, space for lectures, courses and
expositions geared to sensitize the local community.

pédica. Within its borders are the rivers Guandu, da Guarda and Guandu-Mirim. The Guandu river is fed by the river Ribeirão das Lajes.
In Barra do Piraí, 2/3 of the ﬂow of the Paraíba river, that is, about
160 m3 of water, is captured and pumped by the Santa Cecília elevator
to supply the electricity generating system (Light). This volume is then
passed on to the Santana reservoir, forming the Guandu river, where
it is captured and where the Cedae water treatment plant is located.
The region is part of the Atlantic forest biome, characterized by high
temperatures and rainfall, and the vegetation is mainly forests and
marshes. It has been modiﬁed over time so that today it is mostly
pastureland and urban areas. The main remnants of native vegetation in this region are found in the Tinguá Biological Reserve and
the Mário Xavier Nacional Forest that overlap the EPA, and in small
hilltop woodlands.
Deforestation and fragmentation of the Atlantic forest are creating
a grave situation for the fauna. These activities facilitate the occurrence of other threats, such as hunting, ﬁres set by man and environmental pollution.
The administration of the Rio Guandu EPA is located at the headquarters of the Comitê de Bacias do Rio Guandu, on the campus of
the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ, in Seropédica municipality. The advisory board was established by Decree
Nº 40,670 (March 22, 2007).

PAU-BRASIL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA

SEPETIBA II ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA

The Pau-Brasil EPA is located in the Região dos Lagos, between
Praia dos Tucuns, Armação dos Búzios municipality, and the Canal
Itajuru in Cabo Frio, including the islands Comprida, Redonda, do
Papagaio, Dois Irmãos, Capões and Emerências.
It was created by the State Decree Nº 31,346 (June 6, 2002), and
the Management Plan was approved the same year, by State Decree
Nº 32,517 (December 23). The Advisory Board was instituted by
State Decree Nº 32,578 (December 23, 2002).
This area has a number of ecosystem remnants including mangroves, restingas, islands and semideciduous Atlantic forest. There
are also important geologic features, such as an impressive dune
ﬁeld. Besides guaranteeing the preservation of these remnants
in Rio de Janeiro state, the creation of this protected area aims to
recuperate degraded areas therein; to preserve rare, endemic, endangered or poorly known species of the native ﬂora and fauna; to
integrate the central ecological corridor of Atlantic Forest in Rio de
Janeiro state and to encourage recreation activities, environmental
education and scientiﬁc research.
The semideciduous seasonal forest is the main vegetation type.
Some 1,500 to 2,000 plant species are found here, 26 of which are
endemic including a valuable Brazilwood remnant. The fauna includes the golden-lion tamarin as its best known inhabitant.
Besides important landscape features within the limits of this
area, such as José Gonçalves, das Caravelas, das Conchas, Brava
and de Tucuns beaches, the EPA also protects a marine sector,
including the islands Emerências, Comprida, Dois Irmãos, dos Papagaios and Redonda.
Low rainfall, never-ending winds and the amount of available sandy
sediments created the ideal conditions for the formation of the Peró
dune ﬁeld. Located in Cabo Frio, this beautiful landscape has suffered over time from the continuous destruction of plant cover, the
passage of vehicles and people, besides housing developments divisions, construction, and roads, which in 1988 ﬁnally forced the state
government to create measures to protect the Cabo Frio and Arraial
do Cabo dunes, thus preserving the coastal area from Cabo Frio
beach (or Forte beach) to Pontal beach, in Arraial do Cabo.
Currently the management of this area is combined with that of the
Serra de Sapiatiba EPA and with the Costa do Sol State Park. The
advisory board was instituted by Portaria Inea Nº 01 (November 30,
2009). The administrative headquarters are located at the Superintendência Regional Lagos de São Joaõ – Inea, in Cabo Frio.

The Sepetiba II Environmental Protection Area is located in Sepetiba, in Rio de Janeiro’s western zone, with an area of 171,6 ha. It was
created by State Decree Nº 36,812 (December 28, 2004) to protect the
Sepetiba Bay Coastal Zone and the region’s forest remnants; it is also
part of the central Atlantic forest corridor in the state. It belongs to a
group of forest remnants found in the Environmental Protection Areas
of Brisa, Morro Silveira, Santa Clara and Serra do Cantogalo.
The housing project known as Nova Sepetiba II lies within the EPA.
This project was intended to receive people who lived in environmental-risk areas and in other protected areas; this was one of the
reasons for its creation.
About 50% of the total area is composed of vegetation in early stages
of secondary succession, the remainder being abandoned pastureland that is undergoing reforestation.
As for the fauna and ﬂora, birds are most prevalent, while the ﬂora
is typically pioneer and early secondary species, such as angico vermelho, angico branco, candiuva and Gonçalo-alves, as well as other
species typical of this type of plant succession.
The Sepetiba II EPA is managed together with the Rio Guandu EPA.

RIO GUANDU ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Rio Guandu EPA is located in the watershed of this river, to the
west of Guanabara bay; the water ﬂows into Sepetiba bay. It was
created on March 22, 2007, by State Decree Nº 40,670, to conserve
forest remnants in the surrounding area, protect the quality of the
waters, springs and border areas, and monitor and recuperate the
Guandu river watershed thus safeguarding water quality for the approximately eight million users.
The EPA has an area of approximately 74,272 ha and includes the
municipalities of Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Miguel Pereira,
Vassouras, Piraí, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin and Sero-

SERRA DE SAPIATIBA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Located in the Coastal Lagoons region, to the north of Araruama,
lagoon in the municipalities of São Pedro da Aldeia and Iguaba
Grande. It stands alone like a rocky island, in the middle of the huge
coastal plain that characterizes the region.
The Serra de Sapiatiba Environmental Protection Area was created
by Decreto Estadual Nº 15,136, (July 20, 1990) aiming to guarantee
the protection of this mountain range because of the forest remnants characteristic of the Rio de Janeiro coastal plain; the presence of rare native species of the endangered ﬂora and fauna; the
need to control the use and occupation of the area, in order to bring
together economic development, occupation by man and protection
of natural resources; and because of the constant appeals by the
local community to protect scenic, historical-cultural and ecological
sites that have been identiﬁed there.
It has an area of approximately 6,000 ha (60 km2), that includes
the Sapiatiba and Sapiatiba-Mirim mountains, with altitudes of 316
and 260 m, respectively, as well as the surrounding areas. These
two main mountain ranges are covered by forest formations that,
even though they have been altered by man, protect the springs of
the region.
The springs contribute to the formation of the Papicu river that, on
the northern plain, outside the limits of the EPA, become marshy areas, tributaries of the Una river. The small Ubá, Cândido, and Piripiri
rivers and others that are even smaller ﬂow down the south slopes
and cross a rolling plain with low hills, dotted with scattered depressions. In this region, water accumulates, forming marshes, the
most important being the Capivara marsh. The vegetation of this ﬂat
stretch of land has been altered by cattle raising activities.
The lowest areas, mainly those located along highway RJ-106, are
subject to a process of rapid urbanization, but still have signiﬁcant
remnants of the original plant cover, as is the case of the peninsulas
that that project into the Araruama lagoon.
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The marshes of Sapiatiba are heavily used diversity of aquatic, semiaquatic and marshland species, especially the following: Acrostichum sp., Azolla sp., Canna sp., Eichhornia crassipes, Eleocharis
sp., Hydrocleis sp., Lemna sp., Ludwigia sp., Nymphaea sp., Pistia
stratiotes, Polygonum sp., Salvinia sp., Thalia sp. and Typha domingensis. This habitat offers food, shelter and reproductive opportunities for the fauna, especially water birds, including migratory species, such as batuíras.
In the forested area of the Sapiatiba EPA, the Atlantic Forest is represented by many characteristic specimens of the dense ombrophilous forest, such as jequitibá, that are found together with species
from the semideciduous seasonal forest, such as sapucainha, and
with the open steppe, such as column cacti. Furthermore, the importance of these forest remnants is also seen in the presence of
endangered species, such as Bumelia obtusifolia, Caesalpinia echinata, Dorstenia arifolia, plus endemic species, mainly bromeliads
such as Aechmea fasciata, Billbergia zebrina, Neoregelia sapiatibensis and Tillandsia bulbosa, among others.
The EPA has a management plan, approved and published on March
5, 2009, by Decree Nº 41,730, and the advisory board wa installed in
the following year by Portaria Inea Nº 04, (March 22, 2010). Currently
management is integrated with the Pau-Brasil EPA and the Costa
do Sol State Park. Therefore, infrastructure including equipment,
vehicles and administration headquarters are shared by the areas.
The headquarters are in Inea’s Superintendência Regional Lagos de
São João, in Cabo Frio.

TAMOIOS ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Tamoios Environmental Protection Area occupies the entire
coast of Angra dos Reis, including Ilha Grande and the islands
located in the bays of Ilha Grande, Jacuecanga and Ribeira. The
continental part of the EPA is restricted to the strip of marineland,
approximately 33 m wide, that runs from the locality of Conceição
de Jacareí to the Rio Mambucaba estuary, bordering on Paraty municipality.
This region, known as Costa Verde (Green Coast) not only because
of the color of the water, but also because of the broad-leafed slope
Atlantic Forest, covers the massifs of Serra do Mar and the numerous islands located in Ilha Grande bay.
Considered to be the third oldest city in Brazil, Angra dos Reis was
one of the main outlets for exporting riches from Minas Gerais and
later, for coffee from the Paraíba river valley. Architectural remnants
of the past still exist in the municipality, in Bracuí, Mambucaba, da
Gipóia island and Ilha Grande.
The creation of the Tamoios Environmental Protection Area was intended to guarantee protection of the natural environment, landscapes of great scenic beauty and the region’s geo-hydrological systems that hold rare and endangered species, as well as the caiçara
communities that live within these ecosystems. Within its limits,
other protected areas are found, such as Ilha Grande State Park,
the Aventureiro Sustainable Development Reserve and the Praia do
Sul Biological Reserve, that together make up the Bocaina Mosaic.
The biological reserve had ancient lithic workshops and sambaquis,
proof of the presence of prehistoric groups in the area. Other archaeological sites are also found on Ilha Comprida.
Ilha Grande stands out within the EPA not only because of its size
(some 190 km2 that is equal to almost 88% of the total protected
area), but for the favorable preservation status of the vegetation. It
is one of the most exceptional ecological heritage sites in the state
of Rio de Janeiro.
Major habitats are represented by small beaches, both on the continent and on the island, that are isolated by peninsulas that project
out into the ocean and are abruptly submerged. These projections
of the coast line, sometimes represented by a single block, are the
costões rochosos. They have a huge diversity of marine species, such
as mussels, oysters and other mollusks; cracas, small crabs and
other crustaceans; sea urchins, starﬁsh and others equinoderms;
anemones, coral, sponges and an inﬁnity of green, brown and red
seaweed. The sea is rich in invertebrates, such as shrimp, in species of ﬁsh with bones, like robalos, robalos, anchovas, garoupas and
chernes, in cartilaginous ﬁsh like dogﬁsh and rays, and the dolphins.
In many coves on the coast there are mangroves, with large areas in
Jurumirim and Ariró, for example. In these areas there are the three
tree species found in the mangroves of Rio de Janeiro state.
The fauna of these mangroves consists of, for example, the highly
commercialized uçá crab, marinheiro crab and the aratu crab. In
the muddy substrate are the edible clams, such as the samanguaiá
and the unha-de-velho. The roots and trunks of the mangrove trees
are covered by a layer of tiny, red to wine-colored seaweed, where
mangrove and littoral snails glide along.
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ATLAS OF PROTECTED AREAS IN RIO DE JANEIRO STATE

True restingas only occur on the seaward side of Ilha Grande. But
Atlantic Forest is represented on the islands and on the continent by
the dense submontane ombrophilous forest. Here we often ﬁnd the
very common bacurubu and cobi.
The main endemic species of the region are the quaresmeira-de-angra, a bird of the forest understory, and the sapo-pulga
(Psyllophrine didactyla), only one centimeter long. These are rare
species and considered endangered in Rio de Janeiro state, like the
chauá parrot.
The Tamoios EPA was created by State Decree Nº 9,452 (December
5, 1982) covering a total area of 90,000 ha (900 km²) and a useful
area of 21,400 ha (214 km²), since the decree considered only emergent areas (islands) and the marine strip on the continent. It is one
the largest environmental protection areas created by a single legal
act in the state of Rio de Janeiro.
In accordance with the SNUC, the advisory council of the protected area was created and the management plan developed. Initially,
this document was published as a Plano Diretor by State Decree Nº
20,172 (July 1, 1994). Almost 20 years later, State Decree Nº 44,175
(April 26, 2013) was published and this ﬁnally provided the protected
area a management plan, including zoning laws, norms and planning. In 2013, on December 27, a new composition of the advisory council was determined by Portaria Inea Nº 39. Administrative
headquarters are in the ofﬁces of Inea’s Superintendência Regional
da Baía da Ilha Grande, in Angra dos Reis.

FEDERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREAS

BACIA DO RIO SÃO JOÃO/MICO-LEÃO-DOURADO
ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The EPA of the São João/Mico Leão Dourado River Basin, located
on the coastal lowlands in east-central Rio de Janeiro state, is covered by Atlantic Forest ecosystems such as lowland forests, slope
forests, lower montane forests, marshes, restingas and lacustrine
habitats. Because it lies within the Atlantic forest biome, the territory of this EPA is included in the Biosphere Reserve, created in 1991
by the international scientiﬁc cooperation program, MAB – Man and
the Biosphere Programme.
Environmental protection of this area where there are large numbers of golden-lion tamarins aims to conserve the headwaters of
the rivers, to regulate the use of water resources and division of the
land, to guarantee rational use of natural resources, and to protect
remnants of Atlantic forest and the environmental and cultural heritage of the region.
Created by Federal Decree on June 27, 2002, it was established by
Portaria IBAMA Nº 87 (December 2005), and ratiﬁed by Portaria
ICMBio Nº 10, (March 6, 2009), that approved the constitution and
deﬁned the job of the Advisory Board.
The EPA covers the entire Rio São João Basin, including part of the
buffer zone of the União Biological Reserve and almost all of the
buffer zone of the Poço das Antas Biological Reserve. Urban areas
located within the EPA are excluded from it, as well as these federal
biological reserves because they are full protected areas.
The EPA has an area of 150,373 ha (1,503.73 km2) and covers part of
the municipalities of Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu,
Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio das Ostras and Silva Jardim. Most
of the area lies within the municipalities of Silva Jardim and Casimiro
de Abreu, where 91.2% (85,900 ha, 859 km2) and 70.8% (32,700 ha,
327 km2) of the land, respectively, is protected by the EPA.
The existence of the São João River Basin EPA, as well as the biological reserves mentioned above, is essential to maintain the
region’s biodiversity, closely related to the occurrence of the golden-lion tamarin (Leontopithecus rosalia), a species considered to be
in danger (MMA, 2003) on the Brazilian Endangered Species List.
This primate was once found in this lowland Atlantic Forest of Rio de
Janeiro state from the southern part of the state to southern Espirito
Santo. Today the species is restricted to a mere 2% of its original
habitat. These primates are currently restricted to forest fragments
scattered over seven municipalities of northern Rio de Janeiro state:
Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio
das Ostras, Saquarema and Silva Jardim.
There are other species besides this one that have been reported
as endangered: collared sloth (Bradypus torquatus); maned wolf
(Chrysoscyon brachyurus); ocelot (Leopardus pardalis mitis); cougar (Puma concolor capriconensis); broad-snouted caiman (Caiman
latirostris); and the beach butterﬂy (Parides ascanius). There are six
endangered species on the list of birds. The beach butterﬂy lives
for only one month, at most, and is unique with no subspecies. It is
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mainly restricted to certain types of marshy restinga, in wet coastal
forests and swamps from Campos to Sepetiba bay. This type of habitat is found in the Bacia do Rio São João EPA.
The mastofauna also includes the capybara (Hydrochaeris h. hydrochaeris), collared peccary (Tayassu t. tajacu), agoutis (Dasyprocta
a.aguti and Agouti p. paca), porcupine (Coendou p. prehensilis),
lesser anteater (Tamandua t. tetradactyla), armadillos (Euphractus
sexcinctus setosus and Cabassous unicinctus) and many marsupials: Didelphis marsupialis aurita, Monodelphis americana theresa,
Marmosa c. cinerea, Marmosa incana, Philander opossum, Calluromys philander.
Primates are abundant in the region. Besides the golden-lion tamarin we ﬁnd the bugio (Alouatta. fusca), black-horned capuchin (Cebus
apella nigritus) and in the higher region of the basin, the endangered
buffy-eared marmoset (Callithrix aurita). Recent studies by scientists
from the Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, together with the Associação Mico-Leão-Dourado, have observed the
behavior of groups of common marmosets (Callitrix jachus jachus),
an introduced species on many of the region’s private properties; this
marmoset lives in association with the golden-lion tamarin.
According to the EPA management plan, the Rio São João watershed
beneﬁts from the presence of the Atlantic Forest because of the many
activities available such as visits to waterfalls and trails up the mountain side, especially at higher altitudes in Rio Bonito, Cachoeiras de
Macacu, Silva Jardim and Casimiro de Abreu. This region has many
fazenda hotels, inns and huge potential for rural tourism and ecotourism. The EPA has many NHPRs that could be open to visitation, and
some are already taking part in this kind of tourism. Fishing and nautical sports are also popular in the Juturnaíba Reservoir and throughout the lower course of the Rio São João.
However, there are many conﬂicting activities within the EPA, such as
illegal hunting and ﬁshing, besides other activities that impact natural resources. These include deforestation, charcoal production and
ﬁrewood extraction of native plants, selective felling of tree species,
indiscriminate use of agrochemicals, farming activities that degrade
the land, growing exotic species and illegal mining activities. The
presence of man is also widely felt in the region, especially inordinate
urban expansion and inadequate disposal of solid wastes. In addition,
there is also fuel transportation by train, by gas and oil pipelines,
heavy trafﬁc and/or dangerous freight on Highway BR-101.

CAIRUÇU ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Cairuçu’s EPA, located on the southern coast of Rio de Janeiro
state, displays landscapes of great scenic beauty, while also sheltering rare and endangered species. Created by Federal Decree
Nº 89,242, of December 27, 1983, the EPA stretches over 346.9 km2,
a part of which is continental with 33,800 ha (338 km2) of coastline,
and another insular, extending over 63 islands of more than 890 ha
(8.9 km2), running from do Algodão island, in Mambucaba, on the
border of the municipalities of Angra dos Reis and Paraty, to Ilha da
Trindade, in Paraty, close to the São Paulo state border.
Its territory overlays the Reserva Ecológica Estadual da Juatinga
(Juatinga State Ecological Reserve) and includes parts of other
Protected areas: the Tamoios Ecological Station islands, located
on the coast of Paraty, and the Serra da Bocaina National Park’s
coastal region.
Historically, the village of Paraty and Mambucaba were important
ports for the cargo ﬂow of production during the entire gold and
coffee cycles. To this day they still preserve buildings and ruins that
bear witness to this glorious era. The region’s economic decline began at the end of the 19th century with the abolition of slavery and the
inauguration of the Dom Pedro II railway, which then began conveying part of the agricultural production from the Paraíba river valley
to the port in Rio de Janeiro.
Due to this economic stagnation during almost the entire 19th century, the region was forgotten and its natural riches remained under
wraps, as did its cultural heritage. With the opening of the Rio-Santos Highway (BR-101) in the 1970s, a new economic cycle began –
tourism. Aside from the positive consequences the highway brought
with it, boosting the region’s economic revitalization, deep social and
environmental alterations occurred, some of which were irreversible.
The city of Paraty is located in the EPA’s largest urban area, with
over 24 thousand residents; its nucleus is preserved by the federal
landmarks heritage preservation. There are other smaller agglomerates, such as Trindade, located on the border of Ubatuba/SP and
Corisco. There are also a few traditional caiçara (coastal inhabitant)
communities that survived the region’s development, as well as the
Campinho quilombo (Brazilian hinterland settlement founded by
people of African origin), and two Tupi-Guarani Indian villages. The
country’s ﬁrst ethnic-ecological trail.

The rugged topography of this wildlife zone also includes plains,
beaches, mangroves and islands.
The Protected area consists of Serra do Mar rock walls that dive
into Ilha Grande’s bay forming an agglomerate of islands under their
protection. Located near the coast and interspersed with big scarps,
the only Brazilian ﬁord, called Saco do Mamanguá, is an inlet that
advances 10 km into the continent.
It also encloses narrow alluvial plains and small beaches. Over 28
rivers run through them, one of the notable being Mateus Nunes,
with its beautiful Corisco waterfall, and Paraty-Mirim, where the
Curupira waterfall is located. The most exuberant beaches are
found in Sono and Trindade coves.
Its characteristic vegetation is Atlantic Forest and associated ecosystems, such as mangroves and restingas. Saco de Mamanguá is
the most distinguished of the remaining mangroves, where red and
white mangroves reach a height of 15 to 18 m. Extensive Brazilian
cork tree forests are also found here. The most expressive restinga
areas are located on Sono and Trindade beaches where, among others, beach beans, beach morning glories and beech berries occur.
The region is furthermore described as a shelter for many species of
fauna, where large populations of mammals may be viewed, such as
skunks, cougars, monkeys and tamanduas, and a large diversity of
birds, reptiles, amphibians, arachnids, mollusks and crustaceans.
The presence of the endangered red-browed amazon and little blue
heron, considered to be rare species, have been documented among
the avifauna.
The Cairuçu EPA has administrative headquarters with an auditorium for events and meetings, as well as a botanical garden.
Its Advisory Board was established by Portaria IBAMA Nº 180, of December 4, 2001, and its structure was supplemented and approved
by Portaria ICMBio Nº 22, of April 28, 2010.
The EPA has a Management Plan of 2005, approved by Portaria IBAMA Nº 28, of April 28, 2005, and is already being reviewed by its
Administrative Board.

GUAPIMIRIM ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Guapimirim Environmental Protection Area was the ﬁrst EPA
created in the country for the purpose of protecting mangroves. It
covers the greatest continuous extension of typical remnant mangrove existing on the alluvial coastal plain of Guanabara bay.
It was created on September 25, 1984, through Federal Decree
Nº 90,225.
Mangrove studies in the Guanabara’s bay cove, written by Dorothy
Sue Dunn de Araújo and Norma Crud Maciel, and published by FEEMA in 1979, represented a milestone for understanding mangroves
in the whole country. After it was published a process was initiated
to change society’s behavior in relation to this type of ecosystem,
strengthening the environmentalist movement defending the preservation of the mangrove at the bottom of Guanabara bay.
The protected area today is approximately 14,000 ha (140 km2), of
which 9,457 ha are located on the seaside (94.57 km2), embracing
part of Magé, Guapimirim, Itaboraí and São Gonçalo municipalities.
The areas in this territory are occupied by ﬁshermen, crab catchers
and farmers, as well as industrial activities and low income settlements. The rest of the plant cover in the EPA, of little over 45 km2,
extends over Guanabara´s bay cove alongside riverheads that drain
from the interior of the region.
The coastal plain’s geomorphologic feature corresponds to an undulating plant cover permeated by extensive ﬂooded forests full of sedimentary material that end up in mangroves and on small beaches.
The sediments are carried by water courses that run from Serra
do Mar’s rock walls and coastal massifs towards Guanabara bay,
favoring the formation of soils for the proliferation of mangroves.
Guapi-Macacu is the EPA’s main river, with a drainage basin covering over 1.240 km2, extending way beyond EPA limits. Great banks of
mud form at its source due to continual sediment deposits. Among
the most prominent are the meandering Guaraí, Guaxindiba, Guapimirim, Soberbo, Roncador and Suruí rivers, whose riverbed canals
run for nearly 1 km along the bottom of the bay. The quality of the
water has been compromised mainly due to industrial and organic
debris cast into the watercourses.
When observed from the coast to the interior, the bay’s mangrove
cove consists of the following zoning plan: Rhizophora mangle,
standing up to 12 m, Laguncularia racemosa, up to 9 m and Avicennia schaueriana, up to 15 m. Marsh grass may appear in front of the
Rhizophora. Vegetation is not very dense and botanical species show
a varied distribution in each one of the zones due to their own differentiated natural conditions, allied to the impact of anthropic actions.
There are occurrences of sweet ingá, suinã (Erythrina velutina) and
caixeta (Tabebuia cassinoides), tabebuia-do-brejo, or pau-de-tamanco

on the mangrove shores. The Guapimirim EPA protects associated types of vegetation, such as bogs, swamps and swampy forests,
aside from mangroves.
Predominant crustacean species include the Chesapeake blue crab,
mangrove tree crab, blue land crab, mangrove tree crab, which foray on the tree tops, ﬁddler crab, and, most abundantly, the ucides.
There are also species such as the true shrimp (Penaeus schimitti)
and red-spotted shrimp. Among ﬁshes there is mullet, snook, catﬁsh, sardine and angelﬁsh.
There is a great variety of avifauna, with 67 species registered.
Egrets and herons are frequently seen catching shellﬁsh or ﬁshing,
as well as brown boobies, cormorants, spot-ﬂanked gallinules and
slaty-breasted wood rails. The most common migratory birds are
representatives of the Charadriidae family.
The Guapimirim EPA’s Advisory Board was established by Portaria
IBAMA Nº 178, of December 4, 2001. The Guapimirim EPA is managed in conjunction with the Guanabara Ecological Station, a Protected area under full federal protection located in the middle of the EPA.
The EPA Management Plan was approved by Portaria IBAMA Nº 63,
of June 29, 2004. In May 2011, the Guapimirim EPA received approval
from RBMA – Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica (Atlantic Forest Biosphere Reserve’s National Board) to
become an advanced station in the Reserve. In July 2012, the Guapimirim EPA Ecotourism Circuit was approved, deﬁning criteria for
credentials and authorization for visitor supervision with recreational, educational or research intentions in the PA public domain areas.

PETRÓPOLIS ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
The Petrópolis EPA, located in the mountainous region of the state,
preserves a region of natural environments and urban nucleuses
that contain numerous landscapes of rare beauty and are important witnesses of our history. The region’s environmental protection
has the objective of conciliating the development of human activities
with the conservation of the Atlantic Forest’s plant cover, endemic
botanical species and endangered fauna, ensuring soil stability and
guaranteeing the perpetuity of the abundant mangroves.
It was created by Federal Decree Nº 87,561, of September 13, 1982,
and its implementation was deﬁned by means of Portaria SEMA
Nº 093, of June 1, 1983. In 1992, Federal Decree Nº 527, of May 20,
1992 regulated and deﬁned its current borders. It covers a territory
of 59,049 ha (590.49 km2), consisting of part of the municipalities
of Petrópolis, Magé, Duque de Caxias and Guapimirim. It borders
the Tinguá Biological Reserve to the west and the Serra dos Órgãos
National Park to the east.
The relief’s dominant conﬁguration is of plateau scarps, predominated by steep slopes with outcrops of gneiss in the form of rocky
gradients, varying from 100 to 1,919 m in altitude. The Maria Comprida peack, in Petrópolis, stands out in the landscape.
Most rivers in the EPA’s hydrographic system, some of which are
considerably extensive and produce great discharges, supply the
Paraíba do Sul river basin, such as the Piabanha river, although
there are many water courses that gush into Guanabara bay. The
Piabanha river originates in the Serra dos Órgãos, in Petrópolis and
runs through the city and entire municipality, as well as the municipalities of Areal and Três Rios, traveling 74 km until it drains into
the Paraíba do Sul.
In the mid 19th century the imperial family chose the region as a
summer retreat in search of a healthier environment and milder climate than their seat in Rio de Janeiro. It was accessed by one of the
alternative routes to the Caminho Novo das Minas Gerais, known as
Caminho Bernardo Proença. This road, opened at the beginning of
the 18th century as a shortcut to facilitate Portuguese colonization
of the interior, was also used as a cargo ﬂow for gold and precious
stones coming from Minas Gerais to the port of Rio de Janeiro.
The Petrópolis nucleus developed in Córrego Seco, in the Serra da
Estrela, the only shelter on the Caminho do Proença. A farm of the
same name was located here, acquired by Dom Pedro I in the mid
1820s. In 1843, Dom Pedro II decided to fulﬁll his father’s plans
and hired German engineer Júlio Frederico Koeler to elaborate an
urban plan for the area, which foresaw building the imperial town
of Petrópolis around the bottom of the valley, integrating it with
nature. Colonization of the region began in 1846 with the arrival of
German immigrants.
In spite of the expansion of local urban nucleuses, whose limits
stretched in the direction of the summer resorts and rural fringes,
the region has been able to preserve the most signiﬁcant green areas by means of licensing and environmental control. Its historical
and cultural heritage, also threatened by urban growth, is being
protected and preserved through federal, state and city heritage
site registers.

The Área de Preservação Permanente de Alcobaça (Alcobaça Permanent Preservation Area), located in the middle of the EPA, was
created by Federal Decree Nº 97,717/89 for the protection of mangroves and conservation of Atlantic Forest ﬂora and fauna examples.
The vegetation in the Petrópolis EPA is typical of sub-montane,
montane and high montane dense rainforest environments. It is
rich in bromeliads, ferns, orchids and araceae groups that survive
in the dense arboreal environment. The Atlantic riparian forest’s
characteristic vegetation also holds Bignoniaceae of the Jacaranda and Tabebuia genus, outstanding for their colorful ﬂowers at the
beginning of spring. Vegetable formations of the coastal moist perennial forest and high montane types are found in Araras, a region in
the municipality of Petrópolis. Various endemic species occur here,
among which is the empress of Brazil, which currently occupies
reduced patches, as well as other endemic and rare species such
as prepusas, Benevidesia organensis, cravo-da-pedra, mandevilla,
giant timber bamboos and tillandsia.
The wild fauna is diversiﬁed and among the various mammal species observed the most prominent are the cougar, or puma concolor couguar, ocelot, tamarin, Brazilian squirrel and tapeti. Guans,
brown tinamous, anis, common waxbills, humming birds and many
other species are amongst the avifauna found here.
The EPA relies on Environmental Zoning as a management tool,
established in 2003 by the ECOTEMA Institute in collaboration with
FNMA. Its Management Plan was approved by Portaria IBAMA
Nº 27, of April 11, 2007.
The Petrópolis EPA Advisory Board was established by Portaria IBAMA Nº 18, of March 20, 2000. Its objective is to plan actions according to provisions established by its Internal Regiment.
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vannah, showing smaller plants reminiscent of Andean landscapes.
Quaresmeira, cecropia, ceder, peroba, cinnamon, ipê, jacarandá; a
large variety of epiphytes, begoniaceae, cactaceae and lichens make
up a great diversity of species native to the area. Paraná pines and
Podocarpus lambertii represent the big trees in higher regions of
approximately 2,000 m, were the higher one goes the more twisted
the tree trunks become; the vegetation – bromeliads, wild ﬂowers,
myrtaceae, rubiaceae, orchids, lichens and ferns appear alongside
the beautiful and imposing view, which seems to become more extensive over time.
The harpy eagle, or gavião-real, as also the black-fronted piping
guan, or Australian brushturkey, southern muriqui, tamarin, howler monkey, cougar, ocelot, red brocket, maned wolf, among others,
are seriously endangered. This has already happened the Amazona
vinacea parrot, which lends its name to the Estação Ecológica do
Papagaio (Parrot Ecological Station) in Aiuruoca/MG, (airu means
red parrot and oca means house) and to the South American tapir.
Many kinds of rufous-bellied thrushes, guans, seriemas and vultures, aside from other animals, such as sloths, otters and boa constrictors must be pointed out.
The Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira (Mantiqueira Environmental Protection Area) was created on June 3, 1985, by Federal
Decree Nº 91,304, stating that the state stretch was to be managed
in collaboration with the state environmental organ. The Serra da
Mantiqueira’s EPA Advisory Board (CONAPAM) was created by Portaria IBAMA Nº 49, of May 7, 2004. A Technical Council to accompany
the execution of the Management Plan is in place.

AREA OF RELEVANT ECOLOGICAL INTEREST
SERRA DA MANTIQUEIRA ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
Remnants of native Atlantic Forest found in the Serra da Mantiqueira are considered a green lung, aside from being a valuable landscape reserve in the south of the country. The word Mantiqueira is of
Tupi-Guarani origin, probably meaning a place of abundant precipitation, or a place where the waters originate.
The Mantiqueira EPA, with an area of 422,873 ha (4.228 km2), includes
30 municipalities located in the states of Minas Gerais, Rio de Janeiro
and São Paulo. Only two cities are protected in part by EPA – Itatiaia
and Resende – corresponding to lands surrounding the Itatiaia National Park on its entire northwestern-northeastern tract.
The state part of the Visconde de Mauá region is situated at an altitude of nearly 1,200 m above sea level and is considered the main
entrance gate for those who come to enjoy its beauties. Five of the
country’s ten most prominent attractions are inside the EPA, the
most famous in Rio de Janeiro state, Pico das Agulhas Negras, with
an altitude of 2,791.5 m (ﬁfth highest) and Morro do Couto, standing
at 2,680 m (eighth highest).
Preto river, a branch of the Paraíba do Sul river, runs along the border between Rio de Janeiro and Minas Gerais states. It is one of
the location’s main attractions in the area, with numerous waterfalls
and natural pools.
At the end of the 19th century a national colonization policy gave birth
to the Núcleo Colonial de Mauá (Mauá Colonial Nucleus) and was
ofﬁcially established in the early 20th century. The Germans, who had
been in the region since 1909, predominated among the immigrants,
and their descendants still live in Visconde de Mauá. Remnants of
German culture may still be identiﬁed in architecture and local
cooking. In 1916 the government authorized the sale of lands granted to the colonizers, permitting many farmers, mostly mineiros, to
acquire large tracts of land. Dairy farms emerged during the ﬁrst
half of the 20th century, becoming one of the region’s main economic
activities, along with the still incipient tourism – immigrants began
welcoming tourists in their homes in 1922. At the outset of the dairy
crisis, in the second half of the 20th century, tourism intensiﬁed as
an economic alternative, transforming the region into one of the
state’s most sought after destinations.
In spite of impacts by human activity, this stretch of the Mantiqueira
EPA still displays a rich ecosystem characteristic of a Dense Montane Rain Forest, exhibiting ﬂora and fauna species that reside in the
Itatiaia National Park. Primitive ecosystems, with a large collection
of endemic species may be found in obscure areas. The importance
of the region for scientiﬁc study and investigation had been recognized since the 19th century by illustrious researchers and naturalists, such as Saint-Hilaire, Barbosa Rodriguez, Langsdorff, Warmig, Sellow and, more recently by a number of researchers such as
P. Occhioni, Aziz Ab’Sáber, N. Bernardes, Edgar Kuhlmann, Elio
Gouvêa and Gustavo Martinelli.
The ﬂora in the region diversiﬁes according to altitude, sheltering a
moist broadleaf forest, with a transition strip up to the montane sa-

AREA OF RELEVANT ECOLOGICAL
INTEREST OF THE CICUTA FOREST
The Cicuta Forest’s Area of Relevant Ecological Interest is situated in the Paraíba do Sul’s middle basin in the region between the
Mantiqueira and Mar mountains and represents one of the last remnants of Atlantic Forest. With an area of 131,28 ha (1.31 km2), it was
created by Federal Decree Nº 90,792, of January 9, 1985, and comprises the territory located on the Barra Mansa and Volta Redonda
city limits. Its territory merges with Fazenda Santa Cecília, which
belongs to the patrimony of the Companhia Siderúrgica Nacional.
During the ﬁrst centuries of the colonial period there were almost
no villages in the region; a mere thoroughfare for travelers and caravans transporting merchandise to the interior and returning with
cargoes of gold from Minas Gerais and precious stones from Goiás.
The occupation of the middle Paraíba valley only occurred in the
mid 18th century with the emergence of farms, coffee cultivation and
growing cities. This process was intensiﬁed in the following century,
which now included sugar-cane cultivation.
The decline of these cultures left the region practically devastated
by deforestation, its lands wasted and unﬁt for use, in a situation
that endured throughout the 20th century. With the installation in the
1940s of the CSN -Companhia Siderúrgica Nacional, the Volta Redonda region gained a new dynamism, becoming the biggest industrial pole in the state. It did not, however, contribute to the region’s
environmental recover.
The Cicuta forest has very signiﬁcant biological and geomorphologic
characteristics.
The creation of the Protected area was the result of work executed
by various researchers and their group effort with environmental organs. In the 1960s, botanist Pedro Carauta listed the Cicuta Forest
was one of the three most valuable examples of primitive forest in
the Paraíba river valley, containing “a treasure of ﬂora and fauna of
incalculable value as a genetic bank for future generations” (Carauta, 1967). Two decades later, researchers at Volta Redonda’s City
Zoo, Denise Wilches Monsores and Luiz Paulo Luzes Fedullo identiﬁed the occurrence of the cágado-de-hogue, a species declared to
be rare by the Red Data Book. Studies were consolidated in the Report for the Environmental Situation, aimed at the Conservation of
the Cicuta Forest Area and forwarded to SEMA – the Special Bureau
for the Environment, which supported the initiative.
Cicuta Forest develops in a plateau region, where mares de morros
(an expression used to designate the Atlantic plateau’s dissected hill
relief) predominate, with frequent crystal outcrops. Part of the vegetation is primitive and surrounded by secondary forest and areas
with homogeneous eucalyptus reforestation. The local inhabitants
erroneously call the aquatic species Hydrocharis spp., abundant in
the region, cicuta. The cicuta species of the apiaceae family was not
found in the area.
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The species of trees standing over 30 m are Ficus crispiﬂora, Sterculia chicha, Caesalpinia leiostachya, Chorisia crispiﬂora and Cariniana legalis, followed by, among others, Swartzia simplex, Alseis
ﬂoribunda, Sorocea guilleminiana and Quararibea turbinata, as well
as the ornamental cecropia (Cecropia glazioui) and silver cecropia
(C. hololeuca).
The fauna is rather signiﬁcant, especially the birds. Twenty-eight
families and 52 species have been listed, among which are the
tataupa tinamou, striated heron, Neotropic cormorant, white-faced
whistling duck and violaceous quail-dove.
Its Advisory Board was instituted by Portaria IBAMA Nº 19, of March
13, 2007.

FEDERAL NATURAL MONUMENT

ILHAS CAGARRAS NATURAL MONUMENT
Ilhas Cagarras Natural Monument was created in 2010, by Federal
Law Nº12,229/2010, in order to preserve nesting areas of the sea
birds located on islands close to the carioca coast and remnants
of Atlantic Forest found there, besides its scenic beauty, one of the
post cards of Rio de Janeiro.
It includes the Cagarras Island Archipelago, located about 5 km
from Ipanema beach, commonly known as the Cagarras Islands.
The archipelago is formed by Cagarras, Palmas and Comprida islands and other small islands – Filhote da Cagarra (islet) and the
ﬂagstones of Cagarras, Matias and Praça XI. Protection includes a
10 m wide stretch of sea around each island, enclosing an area of
approximately 105 ha (1.5 km2), including both land and sea. The
largest area is that of the islands themselves.
There are no sandy beaches on the islands, but there are gneiss
rock formations, these being marine outcrops of the coastal massifs. They are rounded in shape and with no crests or steep peaks.
Island vegetation is similar to that of restinga, being associated with
the Atlantic Forest biome, where over 160 species have already been
recorded. Here, palms, orchids and clusias predominate, as well as
rare species (Asplenium douglasii), endangered species (Alcantarea
glaziouana and Neoregelia cruenta) and species endemic to Rio de
Janeiro state (Abutilon esculentum and Lonchocarpus virgilioides).
A species thought to be extinct in this municipality was discovered;
Gymnanthes nervosa had not been seen since 1940.
The 51 bird species that use the islands for rest and to feed or reproduce include sea birds (10 species), birds associated with fresh
water (12 species), and terrestrial birds (29 species). Although there
are fewer species of sea birds, they are the most numerous, especially two species that have the highest numbers. The fragata and
atobá-marrom use the islands to reproduce; they form colonies of
over 5,500 and 1,500 individuals, respectively. Other common species of sea birds in the archipelago are tesourão (Fregata magniﬁciens), gaivotão (Larus dominicanus) and trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea and Sterna eurygnatha). There are also
some rare species such as Sterna maximum.
In this stretch of the Rio de Janeiro coast, the waters are inﬂuenced
by the Brazil current, and in summer by the resurgence of the Águas
Centrais do Atlântico Sul (ACAS). This fact has provoked huge scientiﬁc and conservation interest, since many organisms typical of
the Brazilian and Caribbean tropical fauna come together with the
temperate fauna of south Brazil and Argentina. As a result, the marine fauna and ﬂora are very rich in species of ﬁsh, echinoderms,
mollusks, crustaceans, turtles and sponges. Algae, the base of this
food chain, are represented by 50 species, while invertebrates have
150 recorded species and reef ﬁsh, 130 species.
Below 5 m deep, the rocky sea-slopes are dominated by calcareous
algae and colonies of gorgôneas (Lophogorgia punicea, Heterogorgia uatumani, Carijoa riisei), sponges and ascídeas. Several
species of invertebrates deserve mention, such as sponges, corals
and mollusks, due as much to color and form as to abundance
in some areas of the protected area. The endangered species of
invertebrates include the star-ﬁsh (Echinaster (Othilia) brasiliensis, Coscinasterias tenuispina, Astropecten brasiliensis, Asterina
stellifera and Narcissia trigonaria) and the giant sea cucumber
(Isostichopus badionotus).
At the top of the food chain of the archipelago, serranídeos predominate, especially garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) and
badejo-mira (Mycteroperca acutirostris). The occurrence of the dolphin (Tursiops truncatus) follows a sazonal pattern in the winter and
spring with sporadic sightings at other seasons of the year, when
the archipelago is used by these dolphins as areas of transit or passage. The Cagarras Islands and surrounding areas are conﬁrmed
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localities for sighting the baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis), jubarte whale (Megaptera novaeangliae), golﬁnho-de-dentesrugosos (Steno bredanensis) and the orca (Orcinus orca).
Although it is difﬁcult to ﬁnd a landing at the Cagarras Islands, they
are sought out by many visitors. The main activities include recreational diving, ﬁshing (amateur, professional and submarine), ecological tourism, contemplation of the scenery and bird watching,
besides other sporting activities such as canoeing, caiak and rock
climbing. Fishing is popular mainly on the ﬂagstones of Cagarra and
Redonda islands in the parts located in the region.
The Advisory Board of the protected area was instituted by Portaria
ICMBio Nº 123/2010, with representatives from 32 institutions and two
Technical Councils: C.T. of Management Plan and C.T. of High-impact
Activities. The Management Plan is presently being written.
The management of the protected area is fortiﬁed by partnerships
established with public and private institutions. The partnership
with the Secretaria de Meio Ambiente (SMAC) of city hall in Rio de
Janeiro foresees the shared use of administrative structures and
execution of joint action techniques, in the scope of the Carioca Mosaic. And with the SOS Atlantic Forest Foundation, these must be
applied resources of the deep for it created in action of estruturação,
protection, order of tourism, searches and in the activities of elaboration of the Management Plan.

FEDERAL NATIONAL FOREST

MÁRIO XAVIER NATIONAL FOREST
The Mário Xavier National Forest is located in the municipality of
Seropédica, in the Baixada Fluminense, next to the Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Federal Rural University of Rio de Janeiro and Centro de Pesquisa da EMBRAPA – EMBRAPA Research Center. It occupies an estimated area of 495,99 ha
(4.95 km2), on a practically ﬂat relief terrain with sparse elevations
of up to 75 m. It is representative of the Atlantic Forest biome, its
original vegetation typical of the lowlands Dense Broadleaf Forest.
Its territory merges with the Guandu river watershed and is crossed
by two perennial streams: Valão da Draga and Vala dos Bois.
It was created by Federal Decree Nº 93,369, of October 8, 1986, consisting of a glebe called Horto Florestal, belonging to the former
IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (Brazilian Institute of Forest Development). Seedling production and distribution has been the area’s main activity since 1944. It was the
ﬁrst institution to develop native and exotic extracts in the state.
Its origin goes back to 1942 with the creation of the over 1,250 ha
(12.5 km2), Horto Florestal de Santa Cruz.
In 1970 the Horto’s name was changed to Estação Florestal de Experimentação (Forest Experimentation Station) and its area reduced
to its present conﬁguration. The only examples of natural forests
ﬂourish on the terrain’s higher parts, which most certainly dominated
the region in the past, such as palm syrup, óleo-pardo, ipê, angico,
jacarandá, rose pepper, guanandí, genipa americana, guarea, arcode-pipa (Erythroxylum pulchrum) and centrolobium, among others.
It is named in honor of one of the ﬁrst directors of the old Horto
Florestal, Mário de Figueiredo Xavier, who began planting eucalyptus for the area’s afforestation and/or reforestation from 1944-1946.
Over this period, and with the aid of the Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (Rio de Janeiro Botanical Garden), various species of eucalyptus were planted, such as E. robusta, E. saligna, E. botryoides, E.
paniculata and E. citriodora.
Between 1946-1977, a variety of species of trees were planted, some
of the most notable genera being Johannesia, Apuleia, Lafoensia,
Anandenanthera, Pterogyne, Caesalpinia, Cariniana, Schizolobium,
Lonchocarpus, Platypodium, Pinus, Erythroxylum, Dillenia, among
others. Between 1952-1971 species of Tabebuia, Myroxylum, Myrocarpus, Paratecoma, Cedrela, and Raputia genera were also introduced. Other species naturally followed, as well as isolated species
of the Enterolobium, Swietenia, Inga, Gmellinea, Apuleia, Astronium, Cordia, Spathodea, Cassia, Crescentia, Triplaris, Ligustrum,
Hibiscus, Couroupita, Erythrina, Lonchocarpus, Dalbergia, Melia,
Mimusops, etc. genera.
Work developed by the Floresta Nacional Mário Xavier is related to
forest products and sub-products, more speciﬁcally to producing
and selling seedlings, harvesting and cleaning and sorting seeds, as
well as cutting and selling trunks, stakes and eucalyptus timbering,
while supporting environmental education activities. A lot of work is
developed in partnership with public and private institutions.
Allied to the forest activity, National Forest is involved in another project – the implantation of the Centro de Triagem de Animais Silvestres

do Estado (State Wild Animals Classiﬁcation Center), located in the
middle of the forest. Management relies on collaborations with UFRJ,
the Seropécia City Hall, Petrobrás and the Fundação Instituto Estadual de Florestas (Forest State Institute Foundation) (IEF/RJ).
There is a lot of urban development surrounding the Mário Xavier
National Forest, and therefore environmental education activities
are developed alongside the local population to divulge the PA’s importance to the region and the need for its conservation.
The Advisory Board was instituted by Portaria Nº 173, of March 20,
2001. The Management Plan for the Protected area is being elaborated.

STATE MARINE EXTRACTIVIST RESERVE

ITAIPU MARINE EXTRACTIVIST RESERVE
The Itaipu Marine Extractivist Reserve was created by State Decree
Nº 44,417 (September 30, 2013). This protected area is almost exclusively of marine origin; it includes Itaipu lagoon. It is located in
Itaipú, in the oceanic region of Niterói, near the entrance to Guanabara bay, and is a continuation of Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas
and Piratininga beaches; the borders are deﬁned by the shoreline.
It lies next to Serra da Tiririca State Park and the Extractivist Reserve today occupies a 3,943 ha area of water. The main objective
is to protect the way of life of the region’s traditional ﬁshermen and
to guarantee sustainable exploitation and conservation of natural
resources.
Itaipu lagoon occupies an area of about 42 km2, with a semicircular east-west shoreline of 4,5 km. It is divided in the midsection by
the Itaipu lagoon canal, and bordered to the east by the Morro das
Andorinhas and to the west for the Ponta da Galheta. The area is
sheltered seaward by the alignment of the islands do Pai, da Mãe
and da Menina with a maximum depth of 30 m.
The rocky reefs associated with these islands are also important habitats for biodiversity and local biomass, including benthos and reef ﬁsh.
On the other hand, the Itaipu-Piratininga lagoon complex, linked to the
ocean by a canal, is a speciﬁc habitat favorable to the reproduction and
growth of marine or estuary-dependent species, many of which are
of economic interest. Moreover, a signiﬁcant part of the surrounding
uplands are protected by the Serra da Tiririca State Park, therefore
characterizing the Itaipu coastal region as an important area of aggregation, production and constant exchange of biological resources.
The region is unique on the coast of Rio de Janeiro because it has
many different habitats and is always receiving contributions from the
oceanic and continental waters. The coastal islands protect the area
in part from the waves, thus affecting seabed sedimentation and morphology that favors artisanal ﬁshing. This activity is important in the
region as a source of work and income, promoting the daily capture of
a huge variety of ﬁsh species that seek out shallow, sheltered waters.
On Itaipu beach there is a ﬁshing community that has lived off of
this artisanal ﬁshing for many generations, resisting social change,
mainly because it is an urban area. Fishing activity at the site follows
a tradition that dates from centuries ago. It has been going on since
the aboriginals occupied the area, as revealed by many anthropological studies.
The Advisory Council of the Itaipu Marine Extractivist Reserve was
created by Portaria Inea Nº 62 (November 2013). Management is
integrated with the Maricá EPA, and headquarters are shared with
the Serra da Tiririca State Park, at Itaipuaçu, Maricá.
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ARRAIAL DO CABO MARINE EXTRACTIVE RESERVE
The objective behind the Arraial do Cabo Marine Extractive Reserve
is to protect the region’s traditional ﬁshermen and its abundance of
ﬁsh by avoiding predatory ﬁshing on the coast of one of Rio de Janeiro state’s most privileged sites. This is one of the ﬁrst federal PA’s of
this category in the coastal and marine zone of Brazil. It was created
through Decree s/no of January 3, 1977. It was declared of social and
ecological interest and its aim is to assure self-sustainable exploration and the conservation of renewable natural resources. In Arraial
do Cabo these resources were used in the artisanal extractive ﬁshing traditionally employed by the local population.
The ﬁrst steps for creating the reserve were taken in 1993 when
IBAMA/RJ technicians put forward the idea of creating an extractive
reserve in the district to Arrail do Cabo’s city administration. The

incentive was encouraged and backed by IBAMA’S CNPT – Centro
Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (National Center for the Sustained Development of Traditional
Populations). Concepts matured over the years prior to its conception and the proposal gained institutional supporters that guaranteed its consolidation.
The site’s abundance in ﬁsh is due to a phenomenon called a karst
spring characterized by the rising of deep waters of polar origin.
These waters bring a great number of nutrients with them, increasing primary production and inﬂuencing the food chain, with
repercussions on marine fauna growth. The phenomenon is also
instrumental in the exceptional transparency of the ocean’s waters,
making it one of the best sites for scuba diving in South America.
Arraial do Cabo, founded in 1503, is one of the oldest cities on the
Brazilian coast. Its ﬁshing activity is centuries old, involving almost
seventy arrasto de praia traditional ﬁshing techniques (trawling),
aside from other handline ﬁshing modalities, such as rede de armar, puçá, (gillnetting) tarrafa (net casting), cerco (seine ﬁshing)
and companhas de cerco de praia, with age-old canoes.
Many ﬁshing techniques involve a vast knowledge of probabilities
that relate to many variables common to the local environment,
such as reproduction cycles and migration of natural populations.
This personal knowledge also beneﬁts from reemergence – a phenomenon that contributes to predict the conditions for ﬁshing.
The extractive reserve’s region embraces all the marcas de pescaria
and vigias located on the beaches and rocky promontories used by
the ﬁshing communities. The region contains a ﬁshing belt, with a
56,769 ha (567.69 km2) shallow pond, located between Massambaba
beach, in Pernambucana, and Pontal beach, on Cabo Frio’s city limits, plus a 3-mile ocean stretch along the coast of Arraial do Cabo
running towards the sea.
Also included in Arrail do Cabo’s – Area Marinha Protegida (Protected Marine Area), whose objective is to guarantee a site for reproducing species and renovating the ﬁshing industry’s supply. This
AMP goes through Ilha do Farol beach and Maramutá and Pedra
Vermelha coves and is considered an ecological sanctuary for harboring a great diversity of marine organisms. Aside from the AMP
there is Farol island, included in the Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica (Atlantic Forest Biosphere Reserve), and Franceses island,
an important colonial nesting site for sea birds.
An analytic study made in the Lake Region by Jablonski S. in 1997
reinforced the hypothesis that ﬁshing in Arrail do Cabo, in spite of
being greatly reduced (nearly 14% of the region’s total), is “protected by a vast range of tools and target-species associated to cycles
of ﬁshing abundance and availability of the Brazilian sardinella and
its accompanying fauna”. The same study indicates that anchovy,
swordﬁsh and squid artisanal ﬁshing have, proportionally, obtained
better results, with no parallel in the Cabo Frio municipality.
The species most commonly caught on Arrail do Cabo’s rocky sea
cliffs and coves are: liza, mackerel, bonito, black jack, swordﬁsh,
as well as, Brazilian sardinella, sardinha-laje, Atlantic mackerel,
swordﬁsh, as well as grouper, namorado sandperch, ﬂounder and
various species of sharks, rays, octopuses (Octopus vulgaris and
Eledone massyae), squid, blue mussel, oyster and many others.
A variety of ﬁsh species, such as wrasses, Moray eel, pufferﬁsh,
ocean sunﬁsh, French angelﬁsh and rock beauty are found circling
among corals and gorgonian gardens along the sea cliffs and underwater grottos in the region. A plan to regulate amateur and professional ﬁshing was developed to assure the reserve’s sustainability,
as well as deﬁning a minimum size for catching some species.
Vegetation that works like a sand stabilizer is found in the vicinity of
the reserve; rare examples of restinga and vegetable formations associated to the Atlantic Forest cover the rocky sea cliffs, sheltering
endangered species such as Sideroxylon (bully trees) and barbasco,
and endemic species such as cacto-da-cabeça-branca cactus, Cattleya orchids and various types of bromeliads.
Due to growth of water sports in the area, Portaria ICMBio
Nº 119/2012 was published establishing Authorization Terms for
Use, which establishes concession procedures for professionals involved in this activity.
In 2012, Extractivist Reserves Management Accord (former Utilization Plan) was revised because of conﬂicts generated by a discrepancy in the ordinance for activities developed by the Protected Area.
Now the Cadastro dos Beneﬁciários da Reserva Extravista Marinha
(Register of Beneﬁciaries of the Marine Extractive Reserve) is also
being updated and will include all artisanal ﬁshermen families who
beneﬁt from the PA, giving them access to public policies intended
for extravist populations.
Management of the protected area is shared with the Deliberative
Board, instituted by Portaria Nº 77 of August 27, 2010, with the participation of artisanal ﬁshermen community representatives, organized civil society and governmental organizations.

STATE SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESERVE

AVENTUREIRO SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESERVE
The Aventureiro Sustainable Development Reserve was created by
Law Nº 6,793, (May 28, 2014) on Ilha Grande, Angra dos Reis. The
area is a result of a change in the limits of the Praia do Sul State
Biological Reserve, that was reduced in size by 2.7%, and a change
in category of Aventureiro Marine State Park.
The name of this beach, given in turn to the Sustainable Development Reserve, apparently has two reasons for being. One is related
to the area’s difﬁcult access with rough seas during much of the
year, so it can only be reached by those who have a taste for adventure. The other refers to the fact that, at the time Brazil was colonized, a person who had been banished from the Ilha de Açores
(Portugal), who heard the following phrase from the ship’s crew that
left him there: “Stay here, Aventureiro.”
The Sustainable Development Reserve has an area of 1,910 ha, consisting of a terrestrial portion (the area excluded from the Biological
Reserve) and a marine portion (the Aventureiro Marine State Park).
This was the ﬁrst protected area of this category to be managed
by the state; the main objective is to conciliate the preservation of
local ecosystems with the caiçara culture, giving value to traditional
ways of life, as well as those in sustainable bases carried out by the
traditional population that beneﬁts from the area.
Because it is located in an area within the Praia do Sul Biological
Reserve, the fauna and ﬂora are in the same light as those of a full
protected area. However, because it is classiﬁed as a sustainable
use protected area, some species of the ﬂora are used traditionally.
An example of this is the construction of canoes using the trunk of
the guapuruvu tree that is hollowed out using artisanal techniques
passed on from father to son for generations.
The area also has traditional ﬁshing activities and tourism, this being one of the most popular beaches on Ilha Grande, since it is more
difﬁcult to reach and has great scenic beauty.
Because it is a recently created protected area, until today it has no
management plan, advisory board or structure; the headquarters
are shared with the Biological Reserve Santa Cecília, on Aventureiro
beach.

NATURAL HERITAGE PRIVATE RESERVE – NHPR

The Natural Heritage Private Reserve – NHPR was created and sonamed in 1990 by Federal Decree Nº 98,914 of January 31, 1990. Six
years later, the aforementioned decree was repealed by Federal Decree Nº 1,922 of June 5, 1996, which as well as declaring its recognition, determined a mandatory cartorial registration ad perpetum
and the possibility of also being recognized by state environmental
agencies.
However, it was only with the enactment of Federal Law Nº 9,985 of
July 18, 2000, which instituted the National System for Nature Protected Areas – SNUC – that it was formally classiﬁed as a protected
area. Although considered to be a area of sustainable use, according
to Article 21 of the aforementioned law, the NHPR is in fact a full
protected area, since the only activities allowed in this category are
those that involve the indirect use of natural resources, such as permitted in the parks.
In short, the NHPR is a protected area established in a private area,
incorporated perpetually in the property registration in order to conserve biological diversity. Its creation should occur by spontaneous
manifestation of the owner of the area to be recognized, instructing
its application with the relevant documentation. The management of
this reserve is private, and the role of environmental public agency
is to certify the property as a protected area as long as it displays
environmental relevance, as well as providing the owner with technical assistance.
The state of Rio de Janeiro, through State Decree Nº 40,909 of August 17, 2007, established administrative criteria and procedures for
the creation of private reserves and established the State Support
Program for them. It further determined that they be recognized by
the state government as fully protected protected areas.
In 2008 the now defunct State Forestry Institute Foundation – IEF/
RJ established the NHPR Nucleus through administrative rule IEF/
PRE/ 247 of September 2, 2008, in order to supply an unanswered
demand from owners interested in protecting their forests, which
occasionally ran into the procrastination of the federal agency’s recognition system.
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The aforementioned nucleus, today a NHPR Service, was duly incorporated into the Inea structure through State Decree Nº 43,921
of October 31, 2012.
It is important to mention that the NHPR Service relies on resources from the State of Rio de Janeiro’s Environmental Compensation
Board, which provided for the purchase of goods and services required for the implantation, management, monitoring and protection of fully protected protected areas, enabling technical, ﬁnancial
and operational resources for the growing demands for the creation
and management of these areas.
The state NHPR Program has achieved extraordinary results, resulting in the creation of 71 NHPRs, equivalent to 65,300.27 ha of
protected forest.
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