
Pl
an

o 
de

 M
an

ej
o

Resumo Executivo AP
A 

Es
ta

du
al 

de
 M

ac
aé

 d
e C

im
a



Resumo Execut ivo 2 Plano de  Manejo  da  APA Estadual  de  Macaé de  Cima

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Luiz Fernando de Souza

Governador

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)
Carlos Francisco Portinho

Secretário

Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
Isaura Maria Ferreira Frega 

Presidente
Marco Aurélio Damato Porto

Vice-presidente

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (Dibap)
Guido Gelli

Diretor

Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade (Combio)
Daniela Pires e Albuquerque

Coordenadora

Gerência de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Geuso)
Luiz Dias da Mota Lima

Gerente

Área de Proteção Ambiental Estadual de Macaé de Cima
Victor Niklitschek Urzua

Chefe da Unidade de Conservação



Resumo Execut ivo3Plano de  Manejo  da  APA Estadual  de  Macaé de  Cima

Plano de Manejo
Área de Proteção Ambiental Estadual

de Macaé de Cima -
Resumo Executivo

Coordenação geral / Inea:

Luiz Dias da Mota Lima, gerente de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Geuso), Diretoria de Biodiversidade 

e Áreas Protegidas (Dibap)

Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação / Inea:

Ana Carolina Marques de Oliveira, Carlos Henrique Martins Gomes, Jonas André Marien, Liane da Cruz Cordeiro 

Moreira

Coordenação institucional da Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD):

Luis Paulo Ferraz, secretário-executivo

Coordenação técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ):

Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, Instituto de Biologia, Laboratório de Ecologia Aplicada

Equipe de elaboração do Resumo Executivo:

Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, Paulo Chaffin, Flávia Colacchi, Walison Boy dos Santos

Projeto gráfico e editoração:

Julio Lisboa, Paulo Chaffin

Rio de Janeiro
2014



Direitos desta edição do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Diretoria de Biodiversidade e Áreas 
Protegidas (Dibap) Av. Venezuela, 110 - 3º andar - Saúde 20081-312 - Rio de Janeiro – RJ

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Macaé de Cima foi elaborado com 
recursos cedidos pela Usina Termoelétrica Norte Fluminense por meio da Câmara de Compensação 
Ambiental (CCA).

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Disponível para consulta na Biblioteca Central do Inea ou em www.inea.rj.gov.br > Biodiversidade e 
Áreas Protegidas > Publicações

Fotos: Paulo Chaffin

Diagramação: Julio Lisboa

Catalogação na fonte

   I59                Instituto Estadual do Ambiente
                             APA Estadual de Macaé de Cima: plano de manejo - informações 
                         sintetizadas da UC . -- Rio de Janeiro: INEA, 2014.                       

                        

                                                                             
                              1. Unidade de conservação. 2. Plano de manejo. 3. Desenvolvimento
                        sustentável. 4. Área de Proteção ambiental de Macáe de Cima. I. Associação 
                        Mico-Leão Dourado. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. III. Título.                   
                                                                          

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           CDU 502.72 (Macaé de Cima)

42p. il (Resumo Executivo)







Resumo Execut ivo7Plano de  Manejo  da  APA Estadual  de  Macaé de  Cima

Plano de Manejo

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável, prevêem a conservação 

dos recursos naturais em áreas especiais, com a melhoria da qualidade de 

vida e desenvolvimento social local, respeitando características culturais das 

comunidades envolvidas. O Plano de Manejo é resultado de um estudo 

desenvolvido para planejar a gestão destas unidades, considerando estes 

princípios. É construído de forma gradativa, dinâmica, flexível e participativa. 

Assim, garante a evolução dos conhecimentos adquiridos, respeitando as 

características locais sobre os recursos naturais, o modo de vida da população e a 

adequação das ações de gestão e manejo da Unidade de Conservação, permitindo 

a agregação de novos conhecimentos e a evolução necessária. É um projeto 

dinâmico de gestão, que determina o zoneamento da Unidade em zonas de 

manejo, propondo o seu desenvolvimento efetivo de acordo com suas 

especificidades, objetivos e demandas.

Principalmente no caso de uma Unidade de Uso Sustentável, deve ser garantido 

um processo participativo com o envolvimento da sociedade no diagnóstico e 

no planejamento. Além disso, este envolvimento e acompanhamento, permitem 

eventuais adequações em sua estrutura, visando a conservação, o desenvolvimento 

humano e a qualidade de vida da população local.
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Objetivos
A APA Estadual de Macaé de Cima, Unidade de Uso Sustentável, criada pelo decreto 29.213 de 14 de 

setembro de 2001, tem como objetivos assegurar a preservação dos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa 
e as inúmeras espécies da fauna e da flora nativas, bem como a proteção das bacias dos mananciais do Rio 
Macaé, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio Santo Antônio e demais afluentes garantindo a manutenção da qualidade 
da água.

Os objetivos específicos definidos neste Plano de Manejo, com base no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, são:

Promover o 
desenvolvimento 
ambientalmente 

sustentável, com vistas à 
proteção da diversidade 
biológica e cultural no 

território da APA.

Apoiar e fortalecer 
práticas agrícolas 
ambientalmente 

sustentáveis.

Apoiar práticas 
de turismo 

ambientalmente 
sustentáveis.

Apoiar a 
conservação da 

cultura local.

Apoiar alternativas 
ambientalmente 

sustentáveis de geração 
de renda que agreguem 

valor aos produtos e 
fortaleçam o patrimônio 

cultural local.
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Abrangência e Localização

Mapas de Localização

A APA de Macaé de Cima, com uma área de 
35.037ha, localiza-se na porção sul do município de 
Nova Friburgo e na porção norte do município de 
Casimiro de Abreu, na região serrana do estado do Rio 
de Janeiro. Distribui-se nos distritos de Lumiar, São 
Pedro da Serra e parte de Mury, 5º, 7º e 8º distritos de 
Nova Friburgo, constituindo 97,02% da área da APA. 
Em Casimiro de Abreu os 2,98% restantes da APA 
estão no distrito-bairro de Villa São Romão. A APA 
faz fronteira com cinco municípios: Macaé, Trajano 
de Morais, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu e 
Silva Jardim e estende-se pelas serras do Taquaruçu, 
São Bernardo, Macaé de Cima, Rio Bonito e Boa 
Vista e engloba o alto curso da Bacia Hidrográfica do 
Rio Macaé.

O município de Nova Friburgo possui 933,414 
km² e uma população de 182.082 habitantes, com um 
IDH de 0,810, sendo o  4º maior do estado do Rio 
de Janeiro. Apresenta um alto desenvolvimento no 
Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 
avaliado em 0,8103 no ano de 2010, com destaque 
na área da saúde (0,8685) e educação (0,8682), o que 

coloca Nova Friburgo na 11ª colocação estadual e na 
279ª nacional.  

O Produto Interno Bruto (PIB), em 2010, foi 
de R$ 2,835 bilhões, sendo a maior contribuição 
do setor de serviços com 76%. O setor de produção 
agropecuária ocupa a 4ª posição estadual (4,3%). O 
PIB per capita atingiu R$ 15.580,00.

O município de Casimiro de Abreu possui área 
territorial de 460,771 km² e uma população de 35.347 
habitantes, com um IDH de 0,717. O IFDM é de 0,6472, 
sendo classificado como desenvolvimento moderado, 
pois embora tenha alto desenvolvimento na análise 
dos critérios educação (0,8336) e saúde (0,8627) o 
município apresentou baixo desenvolvimento no 
critério emprego e renda (0,2453). Assim, Casimiro 
de Abreu figura na 80ª colocação estadual e na 2.814ª 
posição nacional.

O PIB de Casimiro de Abreu em 2010 foi de 
R$ 1,716 bilhão, sendo a indústria o principal setor 
da economia local, representando (53%). O PIB per 
capita do município em 2010 foi de R$ 48.517,35.
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Caracterização Ambiental
A APA abrange 8% da área total da Bacia do 

Rio Macaé, onde estão situadas as nascentes dos rios 
Bonito, das Flores, São Romão, Boa Esperança e do 
próprio rio Macaé. Esta bacia hidrográfica é uma 
das principais bacias do estado do Rio de Janeiro, 
com área de drenagem de 1.765 km2, contando com 
importantes rios que abastecem diversas cidades.

O clima é tropical de altitude, cuja temperatura 
varia entre 9,5 e 27 graus Celsius, com uma  
temperatura média máxima anual de 24,3°C e uma  
mínima de 13,8°C. A umidade relativa do ar é 
bastante alta, permanecendo 9 meses acima de 80%. 
A média anual de chuvas é de 1.279,8 milímetros, 
e o período mais chuvoso é de novembro a março, 
com variação média de 221 a 380 milímetros. A alta 
pluviosidade proporciona rios caudalosos e contribui 
para a perenidade dos rios. O rio mais importante da 
APA é o rio Macaé, cuja nascente fica a 1.560 metros 
de altitude, próximo ao Pico do Tinguá e tem um 
percurso de 50km na APA, correspondendo a 36,8% 
do seu percurso total, até a foz. Uma característica 
do rio Macaé é a presença de pontos com queda mais 

abrupta e trechos em corredeira mais forte, fator 
causado pelo relevo acidentado típico da Serra do 
Mar.

A feição geológica predominante que ocupa 
70,49% do total da área é a Unidade São Fidelis. As 
outras feições geológicas são: Depósitos aluvionares, 
Granito Sana, Granito Nova Friburgo, Leucogranito. 
Estas são típicas de bacias sedimentares em margens 
continentais que proporcionam relevo acidentado 
com destaque para os picos montanhosos de grande 
exuberância, como por exemplo a Pedra Riscada, 
Pedra da Bicuda e Pedra de São Caetano. As 
escarpas serranas da Serra de Macaé apresentam 
desnivelamentos extremamente elevados, com 
vertentes rochosas muito íngremes, podendo 
apresentar altitude superior a 1.500m.

Os solos predominantes são os Latossolo 
vermelho amarelo distrófico (51.8%), e Cambissolo 
Háplico (39.08). Estes dois tipos de solos apresentam 
suscetibilidade a erosão de moderada a forte, 
dependendo do relevo e das condições da cobertura 
vegetal.
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A APA está incluída em um dos blocos mais 
representativos de Mata Atlântica do estado do Rio 
de Janeiro, que ocupa 71,18% de toda a área. Sua 
Mata Atlântica está representada por:

• Floresta Ombrófila Densa Submontana

Ocorre entre 200 e 500 metros de altitude, 
distribuída em 15% da área, em especial na porção 
oeste e acompanhando o leito do rio Macaé.

• Floresta Ombrófila Densa Montana

Ocorre entre 500 e 1500 metros de altitude, 
distribuída em toda a área, desde as porções leste 
até oeste e do norte ao sul, ocupando uma área de 
67,82% do total da área da APA.

• Floresta Ombrófila Densa Alto Montana

Ocorre acima dos 1500 metros de altitude e 
ocupa 1,33% da área da APA, distribuindo-se 
em pequenas porções localizadas na extremidade 
oeste e noroeste e uma pequena porção na 
extremidade nordeste.

• Campo de Altitude

Ocorre a partir dos 800 metros de altitude e 
distribui-se em pequenas porções no topo de 
alguns morros. Localiza-se na extremidade 

noroeste e sudoeste e, minoritariamente na 
extremidade nordeste, em 0,53%.

No levantamento da vegetação registraram-se 
876 espécies de Angiospermas, 2 de Gimnospermas 
e 86 Pteridófitas, distribuídas em 107, 2 e 18 famílias 
respetivamente.

As famílias mais representativas entre 
as Angiospermas foram Melastomataceae, 
Bromeliaceae e Rubiaceae e os gêneros Leandra, 
Euterpe e Mariania foram os mais abundantes.

Entre as Pteridófitas as famílias mais 
expressivas foram Dryopteridaceae e Polypodiaceae, 
sendo os gêneros mais abundantes foram Asplenium 
e Elaphoglossum.

As duas únicas espécies de Gimnospermas 
encontradas pertencem à família Podocarpaceae.

Entre as espécies encontradas 27 são 
endêmicas do Estado do Rio de Janeiro e 38 são 
endêmicas especificamente na área da UC. A APA é 
rica também em espécies de importância econômica, 
sendo encontradas 38, entre as quais 4 são 
ameaçadas de extinção. Na APA são encontradas 93 
espécies vegetais raras. Outro fator preponderante é 
a grande quantidade de espécies vegetais ameaçadas 
de extinção, sendo encontradas 74 entre as quais 6 
também são endêmicas.

Mapa de Vegetação
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Quanto à fauna, registraram-se 20 espécies de 
peixes, 77 de répteis e anfíbios, 525 de aves e 104 de 
mamíferos.

Essa região inclui 2 das 5 espécies endêmicas 
do Estado também ameaçadas de extinção (Tijuca 
condita e Myrmtherula fluminensis), além de 144 
espécies endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas. 
Merecem destaque 2 espécies de peixe: o cascudo 
Pareiorhaphis garbei, que está na lista dos ameaçados 
de extinção do MMA de 2004 e a piabanha, Brycon 
insignis, que figurava como espécie de importância 
econômica da região e que já não é vista pela 
população local a mais de uma década. Para as 
aves, a Região Serrana Central, que inclui a área 
da APA de Macaé de Cima, é uma das áreas com 
maior concentração de endemismo, totalizando 146 
espécies ameaçadas de extinção. Apesar de não terem 
sido registradas espécies endêmicas de mamíferos 
para a região, existem 35 espécies ameaçadas de 
extinção.
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Histórico e Uso do Solo
A APA apresenta uma diversidade cultural 

formada a partir de suas raízes históricas. Embora a 
sua colonização oficial remonte ao início do século 
XIX quando em 1818 D. João VI autorizou a vinda 
de 100 famílias de colonos suíços para fundar a Vila 
que deu origem ao município de Nova Friburgo, essas 
terras possuem indícios de ocupação anterior por 
populações indígenas e quilombolas. Essa importante 
herança se faz presente até hoje nos produtos típicos 
da agricultura familiar local com o plantio de inhame 
(de origem africana) e aipim (de origem indígena).

Esse dado indica a caracterização da 
população local de forte caráter rural, marcada pelo 
desenvolvimento de um modelo típico de agricultura 
familiar de subsistência, realizada em pequenas 
propriedades, com uma produção diversificada que 
atendia os mercados consumidores mais próximos.

Assim, ao longo dos quase 200 anos de 
colonização dessa região de serra, com relevo 
acidentado e solos rasos, a agricultura se tornou 
a principal atividade econômica. Ainda hoje se 
desenvolve com uma forma de manejo típica da 
região, adotada e passada por várias gerações, o que 
se tornou uma característica de identidade cultural 

desse povo.
A forma de manejo tradicionalmente 

desenvolvida através do pousio e da rotação de 
terrenos e cultivos (agricultura itinerante), foi 
a forma encontrada pela vivência e experiência 
desses agricultores no ambiente local para evitar a 
aceleração dos processos erosivos. A manutenção do 
banco de sementes nesse sistema foi um elemento 
fundamental, para que mesmo após quase 200 anos 
de uso agrícola essa área se apresente nesse início 
do século XXI como uma das mais conservadas de 
Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Esse é 
um argumento típico dos agricultores familiares da 
região de que o modelo agrícola adotado nessa área, 
com o pousio, representa uma agricultura de base 
ecológica e sustentável.

Formaram-se então na região diversos povoados 
de base agrícola. Como havia uma grande dificuldade 
de transporte e de comunicação com a sede de Nova 
Friburgo, a região de Lumiar e São Pedro da Serra 
teve a criação de uma identidade cultural própria. Este 
processo foi marcado pela cultura sertaneja (típica das 
áreas do interior do Brasil) e pela religiosidade (pela 
presença marcante do Catolicismo). Desta forma as 
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principais manifestações culturais na música, nos 
forrós, nas festas dos padroeiros, nos ternos de reis, 
nas ladainhas, nos encontros de sanfoneiros formam 
a base da identidade cultural da população do 5º e 7º 
distritos de Nova Friburgo.

A partir da segunda metade do século XX, a 
região passou por diversas mudanças. A pavimentação 
da RJ-142 no seu trecho Mury-Lumiar e a chegada da 
energia elétrica (e com ela dos meios de comunicação 
de massas) trouxe a “modernidade” para Lumiar e São 
Pedro da Serra, e esse processo teve fortes mudanças 
na cultura, na organização social, nas atividades 
produtivas e no modo de vida das populações locais.

A criação da infraestrutura de transporte 
contribuiu para que a partir da década de 1970 os 
distritos de Lumiar e São Pedro da Serra se tornassem 
importantes roteiros do movimento hippie, que 
ocorreu como um desbravamento do potencial 
turístico da região. Desde então, essa atividade se 
tornou importante para a área, tanto na expansão 
do turismo de veraneio e segunda residência, como 
na criação de uma infraestrutura de pousadas e 
restaurantes que constituem uma importante forma 
de geração de renda.

Com o crescimento do turismo houve uma 
diversificação das atividades econômicas realizadas 
como caseiros, jardineiros, domésticas, etc. Os 

distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, bem como as 
comunidades passaram também por um crescimento 
econômico e populacional que resultou na expansão 
do setor de comércio e serviços. Com isso é comum 
que as famílias da área da APA tenham uma renda 
familiar a partir da pluriatividade, conciliando 
atividades agrícolas e não agrícolas.

A agricultura local foi alterada por esse 
processo de “modernização” e iniciou-se um 
processo de expansão de um modelo de agricultura 
mais tecnificada com a produção de olerícolas 
voltadas a comercialização em maior escala para 
atender o mercado da região metropolitana. Esse 
modelo agrícola possui maior rentabilidade para os 
agricultores e normalmente é realizado em consórcio 
com os cultivos tradicionais dentro das propriedades.

Atualmente as principais atividades econômicas 
da área da APA de Macaé de Cima são a agricultura, 
o turismo e pequenas confecções. A área também 
possui alto potencial para a introdução de alternativas 
econômicas, pautadas no uso de recursos naturais 
de forma sustentável, como é o caso de manejo de 
espécies vegetais de interesse econômico e produtos 
florestais não madeireiros que trarão melhoria da 
qualidade ambiental e das condições sociais da 
população residente no interior da UC.

Os dados do IBGE de 2010 mostram que a população residente da APA nos diferentes locais é especialmente 
rural.

Território da APA

População Residente
Densidade 

Demográfica
Absoluta (hab.) Relativa (%)

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Lumiar (NF) 4.720 1.144 3.576 57% 24% 76% 29 hab/KM2

São Pedro da Serra (NF) 3.158 826 2.332 39% 26% 74% 54 hab/KM2

Casimiro de Abreu (CA) 302 0 302 4% 0 100% 6 hab/KM2

Total 8.180 1.970 6.210 100% 24% 76% 23 hab/KM2

FONTE: IBGE, 2010
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Zoneamento
 Define Zonas na UC com objetivos de manejo e normas específicas visando proporcionar os meios e as 
condições para que todos os objetivos da UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.



Zona de Preservação – ZP

Formada integralmente pela área 
do Parque Estadual dos Três Picos 

sobreposta à APA de Macaé de Cima. 
Está coberta por Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Alto Montana em 

estágio avançado. Sua área contabiliza 
4.988,27 ha, que representam 14,24% do 

total da área da APA.

Zona de Conservação – ZC

Está distribuída em toda a APA, nos 
locais de topo de morro e/ou de alta 

inclinação, assim como em áreas 
localizadas nas margens dos corpos 

de água. É constituída por áreas bem 
conservadas, cobertas com Floresta 

Ombrófila Densa e Campos de Altitude. 
É composta por treze Zonas com uma 
área de 14.396,32 ha, representando 

41,09% da área total da APA.



Zona de Uso Agropecuário – ZUAP

Ocupa locais onde se encontram implantados 
sistemas agropecuários e silviculturais de 
vários tipos e, ainda, atividades produtivas 

de turismo, alternadas em alguns locais com 
fragmentos florestais, em especial nos topos 

de morro, APPs e algumas encostas.

É composta por oito zonas entremeadas 
com as Zonas de Conservação e as Zonas 
de Ocupação Controlada. É a zona mais 

expressiva e suas oito áreas juntas somam 
15.213,69 ha, o que representa 43,42% da 

área total da APA. 

Zona de Ocupação Controlada – ZOC

É composta por três áreas concentradas 
na porção centro-nordeste, entremeadas 
com as Áreas da Zona de Conservação 

e da Zona de Uso Agropecuário. É 
formada pelos perímetros urbanos 

de Lumiar, São Pedro da Serra e Boa 
Esperança de Baixo. Esta área possui 

439,71 ha, representando 1,25% da área 
total da APA.
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Área de Conflito Legal

São locais definidos no Plano Diretor do município de Nova Friburgo como Áreas de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, localizadas na ZUAP deste Plano de Manejo, e que apresentam 
condições de adensamento urbano em meio às áreas de uso agropecuário. Assim, são locais 
estratégicos que apresentam condições urbanas com oferta de alguns serviços essenciais e que devem 
ser objeto de gestão diferenciada na ZUAP. O conflito aqui denominado refere-se apenas a falta de 
uma nomenclatura específica que compatibilize o Plano Diretor do Município com as características 
do uso diagnosticadas neste Plano de Manejo.

As Áreas de Conflito Legal são Boa Esperança de Cima, Bocaina, Benfica, Cascata, Rio Bonito 
de Cima, Santa Luzia, Rio Bonito de Baixo, Toca da Onça, São Romão, Mirandela, Galdinópolis e 
Santiago.
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Os Planos Setoriais

Educação Ambiental

A Educação Ambiental está relacionada com 
a viabilização de informações e o entendimento 
da importância e dos benefícios das Unidades de 
Conservação e da Estratégia da Conservação da 
Biodiversidade com a participação da comunidade.

No aspecto da gestão participativa o papel dos 
conselhos gestores é fundamental para aprimorar 
o planejamento e a gestão das UC, contribuindo 
para a inclusão social e o exercício da cidadania, 
assegurando o envolvimento e a qualificação dos 
diferentes atores sociais no processo. 

Agricultura

A atuação governamental na região tem 
um histórico de conflito que criou uma grande 
desconfiança por parte dos agricultores, e que dificulta 
a implementação das atividades agropecuárias. A 
valorização das práticas tradicionais, a aplicação 
de políticas como a regulamentação das áreas de 
pousio e a maior participação popular são essenciais 
para favorecer e melhorar as atividades agrícolas 
na APA, de forma que ela seja mantida de maneira 
sustentável, não degradando os recursos naturais 
existentes e podendo permitir a manutenção do 
homem no campo no curto e longo prazo.

Geração de Renda

As alternativas sustentáveis de geração de 
renda são fundamentais para a gestão de Unidades 
de Conservação. Essas, ainda são pouco exploradas 
na APA, existindo, no entanto, um alto potencial de 
desenvolvimento do artesanato, da meliponicultura 
e da implantação de sistemas de manejo não 
madeireiro que em conjunto com a agricultura, o 
turismo e pequenas confecções, que atualmente se 
constituem nas principais atividades econômicas 
realizadas, fortalecerão a pluriatividade e a geração 
de renda das famílias da região.

Apresentam um conjunto de atividades e linhas 
de ação, organizadas em programas que visam a gestão 
da APA, de forma a atingir seus objetivos.
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Turismo

A atividade turística provoca impactos sobre 
os  locais visitados, produzindo efeitos tanto positivos 
quanto negativos. Em algumas áreas, o turismo é 
praticado sem levar em conta a manutenção dos seus 
atributos naturais e histórico-culturais, produzindo 
impactos ambientais, sociais e culturais que podem 
tornar-se irreversíveis. Assim, na APA, é necessário 
um ordenamento de suas atividades, associado à 
capacitação da mão de obra.

Na APA de Macaé de Cima existe um turismo 
de base comunitária, típico da pluriatividade que 
congrega atividades agrícolas e não agrícolas, além 
do turismo de veraneio, ecológico e de aventura. 
Há também, um alto potencial de desenvolvimento, 
inclusive do turismo rural.

Conhecimento

A produção de conhecimento através de 
pesquisas científicas na APA é de grande importância 
para a sua gestão e ordenamento do território, 
contribuindo para o fortalecimento do manejo 
sustentável dos recursos naturais.

O resgate do conhecimento tradicional nas 
suas manifestações de uso e manejo dos recursos, 
práticas agrícolas, saberes e herança cultural, devem 
fazer parte de projetos de pesquisa que contribuam 
para a proteção da região e gestão da APA e a difusão 
de tecnologias alternativas e sustentáveis. A APA 
localiza-se no terceiro município do estado do Rio 
de Janeiro em número de espécies endêmicas e/ou 
ameaçadas e está entre os municípios com maior 
riqueza de flora e fauna.

Valorização da Cultura Tradicional

A cultura se perpetua na sociedade como 
patrimônio, e na APA desenvolve-se de forma 
harmônica com a natureza, intimamente ligada à 
terra, à lavoura e ao ambiente, garantindo os altos 
percentuais de áreas florestadas. Somado a isso, a 
riqueza das manifestações culturais que caracterizam 
essa região sempre fizeram dessa localidade um 
pólo de cultura plural e de grande beleza, de artistas 
diversos e em grande número.

As ações da APA devem favorecer a 
perpetuação dessa riqueza, patrimônio cultural 
imaterial, como bem legítimo do povo e alicerce para 
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a sustentabilidade. Deve-se permitir, num processo 
participativo, a presença do homem no campo com 
sua cultura preservada e suas práticas sustentáveis 
reconhecidas. Este é o caminho para valorizar o 
sentimento de pertencimento e o empoderamento 
dessas populações.

Comunicação

A comunicação, assim como a educação 
ambiental, é uma ferramenta capaz de elucidar, 
informar, tornar participativo, esclarecer, proteger 
saberes tradicionais, possibilitar trocas e diálogos, 
promover a interação, integração e a busca de novos 
caminhos. Esta deve estar presente nos processos 
de criação, normatização, implementação e gestão 
da UC, na busca da conservação do ambiente e da 
cultura local e do cumprimento dos objetivos da 
Unidade de Conservação e dos anseios da sociedade.

Na APA de Macaé de Cima a comunicação é 
um aspecto que deve ser trabalhado, visto ser esse 
um grande obstáculo à integração das comunidades e 
à gestão ambiental da Unidade de Conservação.

Articulação Interinstucional

As atividades propostas têm por objetivo 
ampliar a participação da APA nos diferentes níveis 
de gestão do território de sua abrangência e propõe 
a melhoria das relações entre a UC e as diversas 
entidades atuantes em seu território, em todas as 
esferas de poder.

Gestão Institucional

As atividades estão concebidas no 
planejamento de uma gestão integrada para que a 
Unidade de Conservação possa atingir todos os seus 
objetivos, inclusive o de proteção e amortização de 
impactos no Parque Estadual de Três Picos. Estão 
direcionadas ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 
administração, gerenciamento e gestão participativa 
na APA, em especial, com as entidades constituintes 
do Conselho Consultivo e/ou potenciais parceiros 
para a realização de algumas ações.
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Programas de Manejo
por Planos Setoriais

Educação Ambiental

• Programa de realização de oficinas para 
fortalecimento e capacitação do Conselho 
Consultivo

• Programa de educação para a prevenção de 
eventos naturais extremos

• Programa de educação para a promoção da 
conservação

Agricultura

• Programa de fortalecimento da agricultura 
familiar

• Programa de educação ambiental e agricultura 
familiar

• Programa para elaboração de projetos de 
incentivo as iniciativas agroecológicas na APA

• Programa de apoio à exploração sustentável 
de produtos não madeireiros originários da 
floresta

Geração de Renda

• Programa de geração de trabalho e renda
• Programa de fortalecimento e apoio ao 

artesanato local

Turismo

• Programa de turismo
• Programa de formação para o turismo

Conhecimento

• Programa de estímulo às pesquisas científicas 
na APA

Valorização da Cultura Tradicional

• Programa de incentivo à cultura
• Programa de valorização da identidade 

sociocultural do agricultor e manutenção do 
tecido social e cultural

Comunicação

• Programa de comunicação social e divulgação

Articulação Interinstucional

• Programa de pagamento por serviços 
ambientais

• Programa de mitigação de impacto de 
efluentes e resíduos sólidos

• Programa de incremento da presença 
institucional da APA nos colegiados 
ambientais locais/regionais

Gestão Institucional

• Programa de fiscalização
• Programa permanente de prevenção e combate 

a incêndios florestais
• Programa de operacionalização geral
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Cronograma para Execução do PM

Atividades Atores Sociais Envolvidos
Ano 1 / trimestre

A
no

 2

A
no

 3

A
no

 4

A
no

 5

1 2 3 4

Plano Setorial de Educação Ambiental

I - Programa de realização de oficinas para fortalecimento e capacitação do Conselho Consultivo

1. Realizar oficinas de formação de 40h para conselheiros, gestores e 
técnicos da APA. INEA, ICMBio, UFRJ

2. Realizar oficinas de formação técnica de16h para os conselheiros da 
APA.

INEA, ICMBio, Prefeitura de Nova 
Friburgo e Universidades Federais

3. Estabelecer dinâmica de estudos dos documentos e projetos 
disponibilizados pelo Mosaico Central Fluminense.

INEA, ICMBio, Prefeituras da região do 
Mosaico Central Fluminense, Escolas

4. Articular com Secretaria Estadual de Educação e MEC para a criação 
de cursos técnicos públicos de agroecologia e turismo.

INEA, Ministério de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação, 
Rede de Agroecologia, Ministério de 
Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, 
Secretarias Municipais de Turismo 
e Educação das Prefeituras de Nova 
Friburgo e Casimiro de Abreu, CEFET

5. Promover um seminário anual aberto ao público para debater aspectos 
da gestão da APA.

INEA, Universidades Federais e Estaduais, 
CEFET da região CEFET Escolas, Agenda 
21

II - Programa de educação para a prevenção de eventos naturais extremos

6. Produzir material informativo sobre áreas de risco e acidentes naturais 
extremos com medidas preventivas a serem adotadas.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio, 
Associações Locais, Escolas

7. Realizar palestras e distribuir material informativo em escolas e 
associações comunitárias sobre áreas de risco.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio, 
Associações Locais, Escolas, Agenda 21

8. Promover reuniões com as comunidades situadas em áreas de risco 
para discutir o tema e o Plano Diretor Municipal.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio, 
Associações Locais, Escolas, Agenda 21

9. Estimular a participação social no acompanhamento da implantação 
do Plano Diretor Municipal.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio, 
Associações Locais, Escolas

10. Construir participativamente com as comunidades das áreas de risco e 
a Defesa Civil, Planos de Emergência.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio, 
Associações Locais, Escolas

11. Articular com o poder público a instalação de uma estação 
meteorológica no interior da APA.

INEA, Prefeitura Municipal, 
Universidades, Defesa Civil, ICMBio

III - Programa de educação para a promoção da conservação

12. Capacitar, em curso de 32h, 40 pessoas voluntárias com potencial para 
serem multiplicadores da educação ambiental informal.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação

13. Confeccionar folhetos informativos voltados para a questão dos 
incêndios florestais.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação, 
Associações Locais, Escolas

14. Confeccionar folhetos informativos sobre o aprisionamento de animais 
silvestres e sobre a extração de plantas ornamentais.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação, 
Associações Locais, Escolas

15. Elaborar material interpretativo como folhetos, painéis, fotografias 
e guias sobre os recursos naturais da APA, incluindo as áreas de 
preservação e a importância das suas restrições de uso.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação, 
Associações Locais, Escolas, Agenda 21

16. Promover encontros com coordenadores das disciplinas ligadas às 
ciências naturais das redes de ensino municipal e estadual visando  a 
incorporação curricular de aspectos da conservação nas escolas da 
região.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação

17. Promover eventos abertos ao público em datas comemorativas 
relacionadas ao ambiente e à cultura regional.

INEA, ICMBio, Universidades Públicas, 
Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Estadual de Educação, Agenda 
21
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Atividades Atores Sociais Envolvidos
Ano 1 / trimestre

A
no

 2

A
no

 3

A
no

 4

A
no

 5

1 2 3 4

18. Desenvolver programa de educação ambiental com o Instituto Vital 
Brasil para desmitificar os repúdios populares em relação aos ofídios e 
mostrar seus benefícios como controle de pragas.

Vital Brasil e INEA 

19. Promover capacitação para trabalhadores do setor da construção civil 
que inclua formas sustentáveis de aproveitamento e/ou destinação 
adequada dos resíduos gerados.

INEA, Secretaria Estadual de Educação, 
Prefeitura de Nova Friburgo, FIRJAN, 
Associações Locais

Plano Setorial de Agricultura

IV - Programa de fortalecimento da agricultura familiar

20. Implementar fiscalização ambiental considerando as práticas agrícolas 
historicamente realizadas, como a de pousio. INEA, Chefia da APA, Batalhão Florestal

21. Apoiar a difusão de técnicas de adubação verde durante o período de 
pousio.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, PESAGRO, Associações 
Locais, ACIANF

22. Implementar, quando efetivada, e apoiar a medida estadual em trâmite 
no INEA em parceria com a sociedade civil, para a regularização das 
áreas de pousio.

INEA, Chefia da APA, Associações Locais

23. Apoiar a difusão de técnicas de plantio de cultivares da mata nativa 
específicas que auxiliem no processo de recuperação da fertilidade do 
solo.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, PESAGRO

24. Apoiar campanhas de substituição de insumos agroquímicos por 
práticas e produtos de base agroecológica.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, INEA, Chefia da APA, 
Secretaria do Ambiente, PESAGRO, 
ACIANF, Agenda 21

25. Valorizar as iniciativas de produção e reprodução de sementes crioulas 
e sementes da mata nativa.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Associações Locais, Redes de 
Agroecologia, PESAGRO

26. Incentivar visitas técnicas entre agricultores de diferentes localidades 
para a realização de intercâmbio de práticas agrícolas sustentáveis e 
trocas de sementes crioulas.

Associações Locais, Redes de 
Agroecologia, Conselho Consultivo

27. Valorizar a diversidade de sementes e raízes como elemento 
importante da diversidade agrícola e a criação de um banco de 
sementes de qualidade.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Associações Locais, Redes 
de Agroecologia, Conselho Consultivo, 
PESAGRO

28. Articular a realização de cursos de capacitação com o objetivo de 
implementar práticas inovadoras para atrair e estimular a permanência 
de jovens na atividade agrícola.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias 
de Educação e Agricultura, SENAR, 
FAETEC e CEFET, SINDAF

29. Realizar, em parceria com instituições de extensão,  um cadastro de 
proprietários interessados em implantar sistemas agroflorestais em 
consórcio com as atividades da agricultura local.

INEA, Chefia da APA, Conselho 
Consultivo, Associações Locais

30. Articular a implantação de curso técnico em agricultura a fim de 
melhorar a formação e capacitação dos agricultores locais.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias 
de Educação e Agricultura, SENAR, 
FAETEC e CEFET

31. Articular a realização de oficinas e/ou campanhas de esclarecimento e 
conscientização dos agricultores sobre os procedimentos necessários e 
legalmente exigidos para aplicação de insumos químicos.

INEA, Chefia da APA, EMATER, 
EMBRAPA, Secretarias de Agricultura

32. Articular a implementação de uma assistência técnica rural inovadora, 
atuante e presente na região da APA de Macaé de Cima.

EMATER, EMBRAPA e Secretarias de 
Agricultura

33. Articular a criação de projetos de integração e implementação das 
diferentes políticas públicas de apoio à agricultura familiar.

Conselho Consultivo, Associações Locais, 
Secretarias de Agricultura, PESAGRO, 
ACIANF e EMATER

34. Articular a promoção e realização de oficinas de difusão de 
informação sobre acesso às diferentes modalidades de crédito 
agrícolas disponíveis.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Conselho Consultivo, INEA, 
Chefia da APA, Associações Locais

35. Esclarecer a população, com linguagem adequada e recorrendo a 
diversos meios, sobre as atribuições específicas do INEA, no tocante a 
assuntos que afetam os agricultores.

INEA, Chefia da APA, Conselho 
Consultivo, Associações Locais

36. Estabelecer parcerias para a realização do mapeamento da produção 
agrícola e dos arranjos sócioprodutivos praticados pelos agricultores 
familiares da região.

INEA, Chefia da APA, Universidades, 
Institutos de Pesquisa, EMATER, 
EMBRAPA, PESAGRO, ACIANF

37. Articular a implementação de um plantão semanal da Secretaria de 
Agricultura em São Pedro da Serra e Lumiar, visando facilitar a 
comunicação entre Prefeitura e agricultores.

Secretarias de Agricultura, Chefia da APA, 
Associações de Produtores, Conselho 
Consultivo, PESAGRO, ACIANF

38. Articular a elaboração de uma agenda para agricultura.
Secretarias de Agricultura, Chefia da APA, 
Associações de Produtores, Conselho 
Consultivo
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Atividades Atores Sociais Envolvidos
Ano 1 / trimestre

A
no

 2

A
no

 3

A
no

 4

A
no

 5

1 2 3 4

39. Realizar oficinas na APA para discutir o pousio e o uso do fogo, com 
essa finalidade, envolvendo os agricultores locais e técnicos.

EMATER, EMBRAPA, INEA, Chefia 
da APA, Secretarias de Agricultura e 
do Ambiente, Conselho Consultivo, 
Associações Locais

40. Articular a implementação de projetos que visem o estímulo à 
diversificação da produção agrícola.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Associações de Produtores, 
PESAGRO, ACIANF

41. Realizar cursos regulares de capacitação dos fiscais ambientais no 
tocante a assuntos que afetam os agricultores. INEA, Chefia da APA

42. Articular a introdução dos produtos agrícolas beneficiados na área da 
APA no Programa de Alimentação Escolar dos municípios.

Prefeituras de Nova Friburgo e Casimiro 
de Abreu, Associações de Produtores, 
Escolas

43. Articular a realização de projetos que estimulem a utilização 
sustentável dos recursos naturais, a produção e o consumo de 
alimentos saudáveis que garantam a saúde das famílias.

Secretarias do Ambiente, INEA, Conselho 
Consultivo, Associações Locais, Escolas 
da região, PESAGRO, ACIANF

44. Articular e promover o estímulo à organização social dos agricultores 
e a sua participação efetiva na gestão na APA.

Associações de Produtores, Chefia da 
APA, Conselho Consultivo

45. Articular a realização de projetos que reconheçam o papel do manejo 
tradicional e das práticas agrícolas locais para a conservação dos 
recursos naturais na APA.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Associações de Produtores, 
Conselho Consultivo, INEA, Chefia da 
APA

V - Programa de educação ambiental e agricultura familiar

46. Integrar ações com a EMATER e a CT de Agricultura a fim de 
fomentar as boas práticas agrícolas na APA.

EMATER, EMBRAPA, Secretarias de 
Agricultura, Associações de Produtores, 
CT de Agricultura, INEA, Chefia da APA

47. Articular a elaboração de projetos junto às famílias de agricultores, 
agrupando-as por microbacias hidrográficas e/ou similaridade de 
espécies cultivadas.

Associações Locais, Conselho Consultivo, 
Chefia da APA, EMATER

48. Fomentar a organização comunitária através da realização de visitas a 
cada grupo de famílias produtoras.

Associações de Produtores, Redes de 
Agroecologia, Conselho Consultivo

49. Apoiar a Câmara Temática de Agricultura na execução de formação 
para participação política junto aos grupos de famílias de produtores.

Conselho Consultivo, Chefia da APA, 
Associações Locais

50. Estabelecer com cada coletivo de agricultores familiares o processo de 
construção de uma agenda a partir de suas principais demandas.

Associações de Produtores, INEA, Chefia 
da APA, Conselho Consultivo

51. Promover atividades culturais que fortaleçam a identidade local.
Secretarias de Cultura, Conselho 
Consultivo, Associações Locais, Chefia da 
APA, Escolas

52. Elaborar material audiovisual com narrativas dos agricultores e 
artesãos mais antigos para apresentação em escolas e associações 
comunitárias.

INEA, Chefia da APA, Secretarias de 
Agricultura, de Educação e de Cultura, 
Escolas, CT de Educação Ambiental, 
Escolas

53. Promover quatro cursos de 16h para lideranças que possam atuar 
como educadores multiplicadores da educação ambiental.

INEA, Chefia da APA, CT de Educação 
Ambiental, Associações Locais , Escolas

54. Estabelecer parceria com o Rio Rural para o fortalecimento da 
agricultura familiar e da agroecologia na região.

INEA, Chefia da APA, Associações 
Locais, Conselho Consultivo, Comitê de 
Bacia

55. Estabelecer parceria com o Ministério do Meio Ambiente para 
a execução dos Programas Nacionais de Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar.

INEA, Chefia da APA, Associações 
Locais, Conselho Consultivo

56 Realizar palestras em escolas para sensibilizar e divulgar 
conhecimentos sobre a agricultura familiar.

Chefia da APA, CT de Educação 
Ambiental, Secretaria de Educação, 
Escolas

57. Promover reuniões com coordenadores pedagógicos para formular 
estratégias de incorporação de conteúdos da agricultura familiar no 
cotidiano escolar.

Chefia da APA, CT de Educação 
Ambiental, Secretaria de Educação, 
Escolas
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VI - Programa para elaboração de projetos de incentivo as iniciativas agroecológicas na APA

58. Elaborar projeto de difusão e diálogo acerca da agroecologia. Conselho Consultivo, Associações de 
Produtores, Redes de Agroecologia

VII - Programa de apoio à exploração sustentável de produtos não madeireiros originários da floresta

59. Elaborar projeto para fomento à adoção de sistemas agroflorestais e 
manejo florestal sustentável na APA.

Conselho Consultivo, Associações de 
Produtores, Redes de Agroecologia

Plano Setorial de Geração de Renda

VIII - Programa de geração de trabalho e renda

60. Articular com administradores dos distritos de Lumiar e São Pedro da 
Serra a criação de feira semanal de produtos agrícolas e artesanais.

Prefeitura de Nova Friburgo, Associações 
de Produtores, CT de Agricultura

61. Incentivar a realização de workshop que envolva produtores agrícolas 
e pessoal ligado às atividades de turismo.

Associações Locais, Conselho Consultivo, 
CT de Agricultura, Agenda 21

62. Incentivar a criação de redes de economia solidária. Associações Locais, Conselho Consultivo, 
CT de Agricultura

63. Articular a elaboração de um projeto de beneficiamento da produção 
agrícola através do estímulo às agroindústrias artesanais domésticas.

EMATER, SENAR, EMBRAPA, 
Associações de Produtores, Secretarias de 
Educação 

64. Articular a realização de cursos voltados para o beneficiamento 
de produtos locais de maneira a agregar valor à produção agrícola 
familiar, fortalecendo o papel da mulher na economia familiar.

EMATER, SENAR, EMBRAPA, 
Associações de Produtores, Secretarias de 
Educação

65. Articular a criação de unidades de beneficiamento de produtos 
agrosilvipastoris e pesqueiros, contribuindo para ampliar as fontes de 
ocupação e renda para jovens e mulheres.

EMATER, SENAR, EMBRAPA, 
Associações de Produtores, Secretarias de 
Agricultura

66. Incentivar iniciativas de valorização da agricultura local, como a 
criação de um selo de demarcação territorial do tipo: “Produto da APA 
Macaé de Cima”.

Associações de Produtores, Secretarias 
de Agricultura e de Cultura, Conselho 
Consultivo, Agenda 21

67. Estimular a participação dos agricultores em organizações que 
integrem os sistemas participativos de garantia (SPG) visando à 
certificação de seus produtos conforme a legislação.

Associações de Produtores, Conselho 
Consultivo, PESAGRO

68. Articular a elaboração e implementação de projetos de incentivo a 
criação de pequenos animais.

Associações de Produtores, Secretarias 
de Agricultura, EMATER, EMBRAPA, 
PESAGRO

69. Articular a elaboração de projeto de estímulo às hortas de quintal e a 
produção para o autoconsumo.

Associações de Produtores, Secretarias 
de Agricultura, EMATER, EMBRAPA, 
PESAGRO

70. Articular a regulamentação do manejo sustentável do palmito juçara. INEA, Poder Legislativo, Secretarias de 
Agricultura e do Ambiente

71. Promover a implantação de circuitos curtos de comercialização e 
relação direta produtor-consumidor. Associações Locais, EMATER, Prefeituras

72. Articular o fortalecimento da produção e da comercialização 
agrosilvipastoril e pesqueira da região.

Secretarias de Agricultura e de 
Abastecimento, Associações de 
Produtores, Prefeituras

73. Articular a elaboração de projetos que atendam editais e programas 
específicos para fomentar a criação de um sistema de produção e 
certificação orgânica.

EMATER, EMBRAPA, Associações 
Locais, Secretarias de Agricultura

74. Incentivar a associação entre a produção local e a cadeia de turismo. Associações Locais, Conselho Consultivo

75. Incentivar a produção artesanal associada ao turismo. Associações Locais, Conselho Consultivo, 
Secretaria de Trabalho e Renda

76. Promover atividades de conscientização para que novos plantios 
de Eucalipto e Pinus que ultrapassem o tamanho de 3ha sejam 
comunicados à Chefia da APA e às Prefeituras de Nova Friburgo e 
Casimiro de Abreu.

Chefia da APA, INEA, Conselho 
Consultivo, Prefeituras de Nova Friburgo e 
Casimiro de Abreu
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IX - Programa de fortalecimento e apoio ao artesanato local

77. Articular a implantação de feiras de produtos de artesanato local e 
fortalecimento das feiras já existentes.

Associações Locais, Conselho Consultivo, 
Secretaria de Trabalho e Renda

78. Articular a capacitação de mulheres e jovens para a realização de 
trabalho artesanal a partir de resíduos de tecido das confecções.

SENAI, SESC, Secretarias de Educação, 
Associações Locais, INEA

79. Articular a capacitação da população local para o reaproveitamento de 
resíduos sólidos na fabricação de produtos artesanais.

SENAI, SESC, EBMA, Secretarias de 
Educação, Associações Locais, INEA

80. Incentivar a parceria entre as feiras de produtos agrícolas, pousadas e 
restaurantes para a exposição e comercialização da produção artesanal 
local.

Associações Locais, Associações de 
Produtores, Conselho Consultivo

81. Articular a capacitação dos artesãos da região sobre manejo 
sustentável de espécies de flora.

EMATER, EMBRAPA, Redes de 
Agroecologia, Associações de Produtores

82. Articular a capacitação de agricultores e apicultores da região que 
demonstrem interesse em desenvolver atividades de meliponicultura.

EMATER, EMBRAPA, Associações de 
Produtores

83. Estimular a criação de associação de meliponicultores da região. Associações de Produtores, Conselho 
Consultivo

Plano Setorial de Turismo

X - Programa de turismo

84. Articular a criação de um projeto que levante e regularize as atividades 
turísticas com a criação de políticas públicas específicas.

Secretarias de Turismo e do Ambiente, 
INEA, Chefia da APA, Universidades, 
CEFET

85. Articular a implantação de um cadastro das Pousadas e outros 
estabelecimentos de turismo na região.

Secretarias de Turismo, Associações 
Locais, Conselho Consultivo, Chefia da 
APA

86. Articular a instalação de placas de sinalização turística.
INEA, Chefia da APA, Prefeituras de 
Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, 
Associações Locais

87. Articular a instalação de um posto de informações turísticas. Secretarias de Turismo, Prefeituras, INEA, 
CEFET

88. Articular a elaboração de folhetos turísticos. Secretarias de Turismo, Conselho 
Consultivo, Universidades, CEFET

89. Articular a realização de um levantamento e mapeamento de roteiros, 
localidades, RPPN e atrativos utilizados por turistas na APA.

Secretarias de Turismo, Conselho 
Consultivo, RPPN

90. Articular a realização de cursos voltados para a temática do turismo de 
diversos tipos (formação de guias).

SENAI, CEFET, Secretarias de Turismo e 
de Educação

91. Articular a realização de cursos de capacitação na área do turismo e 
hotelaria.

SENAI, CEFET, Secretarias de Turismo e 
de Educação

92. Estimular a formação de uma rede local de turismo baseada no capital 
social e sua inserção no mercado. Associações Locais, Conselho Consultivo

93. Articular o desenvolvimento de projetos turísticos sustentáveis 
promotores da inserção social.

Secretarias de Turismo e do Ambiente, 
CEFET, SENAI, INEA, Conselho 
Consultivo

94. Realizar um cadastro com os proprietários que tenham interesse em 
desenvolver atividades de turismo na APA.

INEA, Secretarias do Ambiente, 
Associações Locais
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XI - Programa de formação para o turismo

95. Identificar pequenos proprietários que tenham interesse em 
desenvolver turismo de base comunitária.

INEA, Secretarias do Ambiente, 
Associações Locais

96. Estabelecer sistemática de reuniões com os proprietários identificados 
na atividade 95 para a construção e fortalecimento de organizações 
sociais que os representem.

INEA, Secretarias do Ambiente, 
Associações Locais

97. Realizar capacitações com os proprietários identificados na atividade 
95, voltadas ao turismo.

INEA, Secretarias do Ambiente e de 
Educação, Associações Locais, CEFET, 
SENAI

98. Realizar capacitações com os proprietários identificados na atividade 
95, voltadas à conservação.

INEA, Secretarias do Ambiente e de 
Educação, Associações Locais

99. Realizar capacitação com as populações locais e os turistas e 
frequentadores para uma sensibilização em relação aos cuidados 
necessários para a conservação dos recursos naturais na área da APA.

INEA, Secretarias do Ambiente, do 
Turismo e de Educação, Associações 
Locais, Escolas

Plano Setorial de Conhecimento

XII - Programa de estímulo às pesquisas científicas na APA

100. Articular com universidades, centros e instituições de pesquisas para a 
realização de pesquisas na APA.

INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa, Escolas 
Técnicas

101. Formalizar parceria para apoio à realização de estudos de interesse 
de proteção e manejo da biodiversidade e resgate do conhecimento 
tradicional da população da APA.

INEA, Universidades, Escolas Técnicas, 
ONGs, Institutos de Pesquisa, Associações 
Locais, Pontos de Cultura, Secretarias de 
Cultura Municipais e Estadual

102. Receber na sede da APA listagens de produção científica geradas pelas 
pesquisas orientadas e/ou produzidas na APA.

INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa

103. Atualizar e manter cadastro de todas as pesquisas realizadas e 
em andamento na APA em convênio com a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Ensino Profissionalizante e Ensino Superior (SCTEPI).

INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa, 
SCTEPI

104. Integrar a APA ao encontro de pesquisadores do PETP. INEA, PETP, Conselho Consultivo, 
Mosaico Central Fluminense, ONGs

105. Promover a divulgação das oportunidades, necessidades e prioridades 
de desenvolvimento de pesquisas na APA.

INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa, ONGs

106. Consolidar o conhecimento gerado através das pesquisas e promover a 
divulgação dos resultados.

INEA, Conselho Consultivo, Associações 
Locais, SCTEPI

107. Apoiar a publicação e a divulgação de material didático.
INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo Institutos de Pesquisa, ONGs, 
Empresários, SCTEPI, Agenda 21

108. Incentivar a realização de pesquisas voltadas para a identificação de 
alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentável.

INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa, Escolas 
Técnicas, SCTEPI

109. Incentivar e apoiar a realização do inventário de flora e fauna.
INEA, Universidades, Conselho 
Consultivo, Institutos de Pesquisa, Escolas 
Técnicas, SCTEPI

110. Incentivar a realização de pesquisas que subsidiem a recuperação/
restauração de áreas degradadas e recomposição vegetal e paisagística.

INEA, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, SCTEPI, Agenda 21, Comitê 
de Bacia

111. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao 
manejo dos recursos naturais e dos recursos hídricos orientando a 
organização das micro-bacias conjuntamente com o Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia do Macaé.

INEA, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, EMATER, EMBRAPA, 
Secretarias de Agricultura, SCTEPI, 
Comitê de Bacia, Agenda 21
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112. Incentivar estudos que visem  o uso sustentável de espécies vegetais 
de interesse econômico.

INEA, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, EMATER, EMBRAPA, 
Secretarias de Agricultura Municipais e 
Estadual, Rede de Agroflorestas, ONGs, 
SCTEPI

113. Incentivar a realização de pesquisas e experimentos com tecnologias 
apropriadas ao manejo agroflorestal e florestal.

INEA, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, EMATER, EMBRAPA, 
Secretarias de Agricultura Municipais e 
Estadual, Rede de Agroflorestas, ONGs, 
SCTEPI

114. Incentivar estudos que visem à localização e proteção de sítios de 
interesse geológico, arqueológicos e/ou histórico culturais. INEA, Universidades, IPHAN

115. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao 
resgate do conhecimento tradicional.

INEA, Universidades, Institutos 
de Pesquisa, Secretarias de Cultura 
Municipais e Estadual

116. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas que tenham por 
objetivo o manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros.

INEA, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, EMATER, EMBRAPA, 
Secretarias de Agricultura Municipais e 
Estadual, Rede de Agroflorestas, ONGs

117. Elaborar projeto para identificar os parâmetros e indicadores para o 
Monitoramento Ambiental. INEA

118. Apoiar a realização de pesquisas com metodologias participativas 
acerca dos saberes tradicionais da população local.

INEA, Universidades, Secretarias de 
Cultura Municipais e Estadual, Escolas, 
Associações Locais

119. Capacitar a população local para atuar em atividades de 
monitoramento ambiental como capacidade de carga, índices de 
poluição e destinação de resíduos.

INEA, Secretarias de Educação e do 
Ambiente, Associações Locais, Escolas, 
Institutos de Pesquisa

120. Articular a criação de uma instituição de ensino profissionalizante e 
profissional de turismo sustentável concomitante ao Ensino Médio 
e/ou pós Médio nos moldes da Escola Rei Alberto I em Baixada de 
Salinas (3º distrito).

Secretarias Estadual e Municipal de 
Educação, INEA, Escolas, Associações 
Locais

Plano Setorial de Valorização da Cultura Tradicional

XIII - Programa de incentivo à cultura

121. Criar uma Câmara Temática responsável por facilitar as práticas de 
arte e cultura e acompanhar a implantação desse Programa. INEA / Conselho Consultivo

122. Articular o apoio ao aparelhamento dos locais onde se realizam 
manifestações culturais locais. INEA / Chefia da APA / Câmara Temática

123. Articular a realização de um Projeto de Capacitação de Jovens da APA 
para a manutenção de conhecimentos tradicionais.

INEA, Secretarias Municipais e Estadual 
de Cultura, MinC, SEBRAE

124. Instituir diálogo com entidades que desenvolvem e mantêm atividades 
culturais.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento da 
cultura, associações culturais locais

125. Apoiar manifestações culturais que agreguem valor à região, suas 
marcas e seus produtos.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento da 
cultura, associações culturais locais

126. Apoiar a realização de eventos culturais relacionados ao resgate de 
práticas tradicionais de arte, cultura e modo de vida local.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento da 
cultura, associações culturais locais

127. Articular a realização de práticas culturais locais que valorizem os 
saberes e fazeres do uso sustentável de recursos naturais originários da 
Mata Atlântica.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento da 
cultura, associações culturais locais

128. Apoiar o uso de espaços públicos para práticas culturais.
INEA, Prefeituras Municipais de Nova 
Friburgo e Casimiro de Abreu, Secretarias 
de Cultura Municipais
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129. Apoiar a participação dos mestres da cultura tradicional local nas 
instituições de ensino.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento da 
cultura, associações culturais locais

130. Apoiar a capacitação e a formação de agentes multiplicadores dos 
saberes tradicionais e da conservação do ambiente e cultura local.

INEA, Ministério da Cultura, Secretarias 
Municipais e Estadual da Cultura, 
SEBRAE

XIV - Programa de valorização da identidade sociocultural do agricultor e manutenção do tecido social e cultural

131. Articular o fomento de políticas públicas que valorizam a população 
do campo. INEA, EMATER, PMNF, PMCA

132. Estimular a criação de um espaço voltado para o registro, preservação 
e pesquisa do modo de vida das famílias de agricultores.

INEA, PMNF, PMCA, Universidades, 
Conselho Consultivo, Associações Locais

133. Estimular a realização de pesquisas sobre o padrão arquitetônico das 
construções locais.

INEA, Universidades, PMNF, PMCA, 
IPHAN

134. Estimular a criação de redes que promovam o intercâmbio e a 
circulação de conhecimento entre agricultores de diferentes regiões.

INEA, Universidades, Institutos 
de Pesquisa, Conselho Consultivo, 
Associações Locais

Plano Setorial de Comunicação

XV - Programa de comunicação social e divulgação

135. Elaborar e implementar projeto específico de sinalização. INEA / Chefia da APA

136. Criar material de comunicação que amplie o acesso às informações da 
UC, sobre o bioma da Mata Atlântica e histórico sociocultural e seu 
Plano de Manejo integrado ao Plano Setorial de Educação Ambiental.

Conselho Consultivo / Câmara Temáticas, 
Agenda 21

137. Articular potenciais parceiros para realizar campanhas de informação 
sobre questões socioambientais.

Conselho Consultivo / Câmara Temáticas, 
Agenda 21

138. Envolver o conselho consultivo no acompanhamento da produção do 
material de comunicação.

Conselho Consultivo / Câmaras Temáticas 
/ INEA / Chefia da APA

139. Envolver o conselho consultivo na divulgação de todo material de 
comunicação produzido.

Conselho Consultivo / Câmaras Temáticas 
/ INEA / Chefia da APA

140. Criar material de comunicação divulgando os atrativos da APA para 
fortalecer e incrementar o turismo de base comunitária.

Conselho Consultivo / Câmaras Temáticas 
/ INEA / Chefia da APA

141. Promover seminários técnicos e encontros científicos para facilitar o 
acesso das comunidades às informações de estudos e resultados de 
pesquisas realizadas na APA.

Conselho Consultivo / Câmaras Temáticas 
/ INEA / Chefia da APA / ONGs / 
Universidades / Institutos de Pesquisa, 
Agenda 21

142. Estabelecer parceiras para divulgar e fortalecer iniciativas que 
promovam a cultura local.

ONGs, Pontos de Cultura, artistas e 
artesãos, espaços de desenvolvimento 
da cultura, associações culturais locais, 
Agenda 21
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143. Divulgar os resultados das pesquisas à população. INEA, Conselho Consultivo, Associações 
Locais, Agenda 21

144. Divulgar os locais que dispõem de soros antiofídicos e pólos de 
atendimento de acidentes com animais peçonhentos. INEA / Chefia da APA

145. Estabelecer relação permanente com os principais meios de 
comunicação para divulgação de informações pertinentes à gestão da 
APA.

INEA / Conselho Consultivo

146. Realizar seminários para divulgação do Plano de Manejo. INEA / Conselho Consultivo, Agenda 21

147. Apoiar a sociedade civil organizada para que se implemente diversas 
políticas públicas voltadas à acessibilidade e comunicação nas 
comunidades da APA.

INEA / Chefia da APA / Prefeituras 
Municipais de Casimiro de Abreu e Nova 
Friburgo / outros órgãos dos governos 
federal e estadual

148. Articular projetos de adequação das rodovias na área da APA. INEA / Chefia da APA / DER – Rio de 
Janeiro

149. Desenvolver estratégia de comunicação adequada e acessível às 
comunidades da APA.

INEA / Conselho Consultivo / Associações 
Locais / Câmaras Temáticas / Escolas / 
Agenda 21 / ACIANF

Plano Setorial de Articulação Interinstitucional

XVI - Programa de pagamento por serviços ambientais

150. Identificar potenciais recebedores dos serviços ambientais.
Chefia da APA, Associações Locais, 
Conselho Consultivo, Secretarias do 
Ambiente

151. Incentivar a adesão ao Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais - Produtores de Águas.

Chefia da APA, Associações Locais, 
Conselho Consultivo, Secretarias do 
Ambiente, Comitê de Bacia

152. Cadastrar proprietários interessados em participar do Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais.

Chefia da APA, Associações Locais, 
Conselho Consultivo, Secretarias do 
Ambiente

153. Articular com o Comitê de bacias do Rio Macaé e das Ostras projetos 
que estimulem a recuperação das matas ciliares e de nascentes.

INEA, Chefia da APA, Associações 
Locais, Conselho Consultivo, Secretarias 
do Ambiente, Comitê de Bacia

154. Fortalecer a participação da APA nas reuniões do Comitê de Bacias do 
Rio Macaé e das Ostras

Chefia da APA, Comitê de Bacia, 
Conselho Consultivo

155. Incentivar a criação de RPPN na área da APA. INEA, Chefia da APA, Conselho 
Consultivo, Associações Locais

XVII - Programa de mitigação de impacto de efluentes e resíduos sólidos

156. Articular a elaboração e implementação de um Programa de Coleta 
Seletiva de Resíduos Sólidos que se adeque a realidade da região 
através de medidas como “o dia do caminhão”.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA, 
Conselho Consultivo, Associações Locais, 
Escolas, Comitê de Bacia

157. Articular o fomento à coleta domiciliar nos núcleos urbanos e a 
instalação de ecopontos em áreas estratégicas. PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA

158. Promover campanhas de conscientização e estímulo à separação do 
lixo úmido e seco nos ecopontos instalados na APA.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA, 
Comitê de Bacia

159. Articular a implantação de coletores de resíduos, em pontos 
estratégicos das localidades e núcleos urbanos, ampliando a frequência 
da coleta e removendo as caçambas que se encontram postas em áreas 
de APP.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA

160. Identificar e fomentar parcerias com instituições com experiência 
em reciclagem de resíduos, coleta seletiva e reaproveitamento de 
materiais.

EBMA, SENAI, Institutos de Pesquisa, 
PMNF, INEA, Chefia da APA

161. Fomentar a destinação do lixo seco junto às cooperativas de catadores 
vinculados, incentivando projetos de reciclagem e reutilização dos 
resíduos em atividades de artesanato.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA

162. Promover a realização de atividades sociais e de educação ambiental 
para a compostagem de resíduos orgânicos.

PMNF, EBMA, Associações de 
Produtores, EMATER, INEA, Chefia da 
APA, CT de Educação Ambiental, Agenda 
21

163. Articular a criação e implementação de um projeto de compostagem.
PMNF, EBMA, Associações de 
Produtores, EMATER, INEA, Chefia da 
APA, CT de Educação Ambiental

164. Articular a implementação de um projeto de coleta seletiva de resíduos 
provenientes das confecções.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA, 
Confecções
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165. Articular a elaboração de projetos do PAC do saneamento para cobrir 
localidades da APA.

PMNF, EBMA, INEA, Chefia da APA, 
Governo Federal, Comitê de Bacia

166. Apoiar a implantação de projeto piloto de biossistemas integrados para 
o tratamento de efluentes nas comunidades rurais. INEA, Chefia da APA, Comitê de Bacia

167. Articular a elaboração de um Programa de monitoramento da 
qualidade dos corpos hídricos.

Secretaria do Ambiente, INEA, Comitê de 
Bacia, Chefia da APA, Comitê de Bacia

XVIII - Programa de incremento da presença institucional da APA nos colegiados ambientais locais/regionais

168. Fortalecer a participação na elaboração e implementação dos Planos 
de Bacia hidrográfica abrangidos pelo território da APA.

Chefia da APA, INEA, Conselho 
Consultivo, Comitê de Bacia, Agenda 21

169. Fortalecer a participação da APA nas reuniões dos Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente.

Chefia da APA, INEA, Conselho 
Consultivo

170. Fortalecer a participação da APA nas reuniões do Mosaico Central 
Fluminense.

Chefia da APA, INEA, Conselho 
Consultivo

171. Executar ações relativas ao território da APA constantes no Plano de 
Ação Estratégica do Mosaico Central Fluminense. Chefia da APA, INEA

172. Aumentar intercâmbio com as instituições que realizam pesquisa 
na APA e nas outras Unidades de Conservação do Mosaico Central 
Fluminense.

Chefia da APA, INEA, Conselho 
Consultivo, Universidades, Institutos de 
Pesquisa, CEFET

Plano Setorial de Gestão Institucional

XIX - Programa de fiscalização

173. Consolidar a parceria com o PETP para manter na sede APA, 6 
guardas parque. INEA / Chefia da APA, PETP

174. Alocar na equipe de vistoria e fiscalização três analistas ambientais do 
INEA. INEA

175. Formar parceria com os proprietários das RPPN. INEA / Chefia da APA, proprietários de 
RPPN’s

176. Planejar e executar patrulhamento de rotina.

INEA / Chefia da APA, Unidade de Polícia 
Ambiental (UPAM) de Nova Friburgo, 
Guarda Municipal, Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA), Mosaico 
Central Fluminense através da Câmara 
Técnica de Proteção, Coordenadoria 
Integrada de Combate a Crimes 
Ambientais (CICCA) da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA)

177. Intensificar, nos meses de maior fluxo de turistas e veranistas, a 
fiscalização e o controle na área ao longo dos rios.

INEA / Chefia da APA, Unidade de Polícia 
Ambiental (UPAM) de Nova Friburgo, 
Guarda Municipal, Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA), Mosaico 
Central Fluminense através da Câmara 
Técnica de Proteção, Coordenadoria 
Integrada de Combate a Crimes 
Ambientais (CICCA) da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA)

178. Planejar a Rotina de Fiscalização da APA. INEA / Chefia da APA

179. Subsidiar a Rotina de Patrulhamento e Fiscalização com resultados de 
pesquisas sobre espacialização de flora e fauna.

INEA / Chefia da APA, Unidade de Polícia 
Ambiental (UPAM) de Nova Friburgo, 
Guarda Municipal, Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA), Mosaico 
Central Fluminense através da Câmara 
Técnica de Proteção, Coordenadoria 
Integrada de Combate a Crimes 
Ambientais (CICCA) da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA)

180. Buscar junto à GESEF conhecimento da situação de averbação das 
reservas legais nas propriedades rurais da APA. INEA / Chefia da APA

181. Elaborar relatório das atividades realizadas na APA conforme 
determinados pela GEUSO. INEA / Chefia da APA / Prefeituras locais

XX - Programa permanente de prevenção e combate a incêndios florestais

182. Instituir rotina de notificação preventiva de incêndio.

INEA / Chefia da APA, Corpo de 
Bombeiros dos municípios de Nova 
Friburgo e Casimiro de Abreu, Serviço de 
Guarda-Parques (SEGPAR) do INEA
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Atividades Atores Sociais Envolvidos
Ano 1 / trimestre

A
no

 2

A
no

 3

A
no

 4

A
no

 5

1 2 3 4

183. Articular a manutenção das faixas de servidão e aceiros de proteção 
nas estradas.

INEA / Chefia da APA, DER - Rio de 
Janeiro

184. Desenvolver projeto de sistematização e acompanhamento da 
dinâmica de áreas afetadas por incêndios.

INEA / Chefia da APA, Corpo de 
Bombeiros dos municípios de Nova 
Friburgo e Casimiro de Abreu, Serviço 
de Guarda-Parques (SEGPAR) do INEA, 
Brigada de Incêndio do Parque Estadual 
dos Três Picos, Defesa Civil, Associação 
de Radioamadorismo

XXI - Programa de operacionalização geral

185. Formar parcerias para equipar a Sede da APA com sistemas 
alternativos de geração de energia, abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.

INEA, instituições de inovação 
tecnológica

186. Implementar na sede da APA, a Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) e a coleta seletiva de resíduos sólidos.

INEA / Chefia da APA / Servidores, mão-
de-obra temporária

187. Implementar um plano de manutenção preventivo e corretivo para a 
infraestrutura. INEA / Chefia da APA

188. Implantar sistema interno de comunicação no INEA/APA/campo. INEA / Chefia da APA

189. Instalar e manter rede de internet banda larga na Sede da APA. INEA / Chefia da APA

190. Alimentar e atualizar o sistema de banco de dados da APA.
INEA / Chefia da APA, Prefeituras de 
Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, 
Comitê de Bacia

191. Estabelecer parceria com as prefeituras locais para compartilhamento 
do banco de dados ambientais da área da APA.

192. Manter e ampliar a contratação dos serviços temporários para atender 
a demandas específicas. INEA

193. Incentivar a APA a utilizar o sistema de contratação de estagiários do 
INEA e estabelecer e implantar um Programa de voluntariado para a 
APA.

INEA / Chefia da APA

194. Articular com outros setores do INEA com vistas a firmar convênio 
para dar condições para a realização de estágios. INEA / Chefia da APA

195. Articular com outros setores do INEA com vistas a inscrever a APA no 
Programa Nacional de Voluntariado em Unidades de Conservação do 
Meio Ambiente.

INEA / Chefia da APA

196. Fomentar a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento 
de projetos. INEA / Chefia da APA

197. Encaminhar informações georreferenciadas para compartilhamento em 
base única no Sistema de Informação do INEA.

INEA / Chefia da APA / servidor 
especializado

198. Completar o quadro funcional da APA. INEA

199. Adquirir os equipamentos e EPI para o funcionamento da APA. INEA / Chefia da APA
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Significância da APA

A APA de Macaé de Cima pode ser considerada 
como estratégica na proteção de uma significativa 
porção da Mata Atlântica dentro do Estado do Rio 
de Janeiro, representando área importante para a 
conservação de espécies da fauna e flora, além de 
ecossistemas únicos na região sendo considerada pelo 
Ministério de Meio Ambiente, uma das áreas com 
Prioridade de Ação e Importância para Biodiversidade 
– Extremamente Alta (Código Ma756). Além da 
proteção à flora e à fauna, a Unidade é de essencial 
importância para a conservação dos recursos hídricos, 
compreendendo um grande número de nascentes 
que propiciam uma complexa rede de drenagem que 
compõe a bacia do Rio Macaé e suas sub-bacias. Os 
aspectos físicos da APA, pelo que lhe confere seu 
conjunto serrano, talvez seja um dos seus maiores 
atributos para a conservação. Está relacionado aos seus 
aspectos hidrogeológicos abrangendo uma importante 
zona de recarga. Áreas de recarga são os pontos de 
afloramento por onde o aquífero se realimenta com as 
águas da chuva e a profundidade dos lençóis freáticos 
diminui. Os processos geológicos e geomorfológicos 
formam a grande malha de drenagem, rica em rios 
caudalosos, corredeiras e nascentes límpidas. Esta 
característica do relevo representa uma configuração 
extremamente diferenciada, onde processos do meio 
físico, que remontam a tempos longínquos em escala 
de centenas de milhões de anos, formam cenários 
de beleza ímpar, com cachoeiras, panoramas, picos 
etc. A APA está localizada numa região formada 
pelas escarpas serranas da Serra de Macaé que 
apresentam desnivelamentos extremamente elevados, 
com vertentes rochosas muito íngremes, podendo 
apresentar altitude superior a 1.500m.

Quanto aos recursos paisagísticos, há uma alta 
diversidade de ambientes, associada aos aspectos 
geológicos, onde as serras e escarpas cobertas por 
densa vegetação, e os picos e cachoeiras compõem 
um cenário de rara beleza através de paisagens únicas. 
Essas características fazem da APA um local atrativo 
para a visitação pública e representa uma oportunidade 
de lazer para a comunidade do entorno. Para o turismo 
e ecoturismo, a APA é igualmente importante, pois 
proporciona locais perfeitos para a prática de esportes 
radicais e de aventura aliados a pousadas tranquilas e 
a uma gastronomia diferenciada.

A área possui uma grande riqueza histórica, 
resultante dos quase 200 anos de colonização europeia. 
A diversidade cultural também é peculiar, oriunda das 
influências portuguesas, suíço-germânicas, africanas 
e indígenas e que está expressa não só em seus 
habitantes nativos mas também em suas construções 
e costumes. 

Neste contexto, destacam-se a Capela de São 
Pedro, igreja mais antiga do município de Nova 
Friburgo, a igreja velha ou “igreja- mãe” de Lumiar, 
o Casarão de Lumiar e as moradias típicas dos 
agricultores da região.

A cultura local é muito característica e se 
mantém expressa nas suas manifestações populares 
como na música, na dança, no folclore, na arte, nas 
atividades produtivas desenvolvidas, nas relações 
pessoais, demonstrando múltiplos saberes tais como 
permacultura, agroecologia e engenharia rústica. Na 
área da APA são realizadas inúmeras feiras, exposições 
e festas com as mais diversas finalidades o que confere 
uma característica tradicional extremamente peculiar.
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Conclusão
A gestão da APA de Macaé de Cima deve atuar para implantar medidas mais sustentáveis de 

desenvolvimento social e econômico, que valorizem a cultura local e conservem os recursos naturais 
encontrados na região. Para isso é fundamental que a administração da UC fomente parcerias com os 
diversos atores sociais na área da APA, sejam do poder público, da sociedade civil organizada, do setor 
privado ou da população.

É importante, também, que se amplie e fomente a participação comunitária no processo de 
conservação e manejo dos recursos naturais, visto que na época da criação da APA se geraram conflitos 
socioambientais.

É fundamental o constante diálogo com as populações locais, para que estas possam perceber as 
melhorias que a Unidade de Conservação pode trazer para a região.

Para isso é necessário que ocorra a mobilização da sociedade civil e a concretização das propostas 
deste Plano de Manejo, de forma a conquistar nos próximos anos um cenário de melhor qualidade 
ambiental e de vida para a população, associada à implementação de políticas públicas, que respeitem o 
conhecimento tradicional.

Esse é o caminho para que a APA de Macaé de Cima atenda a seus objetivos de criação, conservando 
os recursos naturais e o patrimônio cultural, fornecendo melhores condições de vida para a sua população 
e contribuindo para a implementação de um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável.




