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a. Vegetação em estágio médio/avançado: fisionomia arbórea, cobertura fechada 

com diferenciação em estratos e surgimento de espécies de sombra; as espécies 

lenhosas, por sombreamento, eliminam as componentes herbáceas ou de pequeno 

porte do estágio inicial; fisionomia arbórea, cobertura fechada formando um dossel 

relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes com sub-

bosque já diferenciado em dois ou mais estratos. 

 

b. Vegetação em estágio inicial: fisionomia herbáceo/arbustiva e arbórea com baixa 

densidade de elementos individuais, cobertura aberta ou fechada, apresenta sub-

bosque indicando dois diferentes estágios de desenvolvimento fenológico. 

 

c. Pasto sujo: áreas de gramíneas em pousio, apresentam maior rugosidade na 

imagem e podem ser observadas pequenas ocorrências de vegetação arbustiva 

rasteira ou mesmo de árvores isoladas. 
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d. Pastagem: espaços ocupados por vegetação rasteira, gramíneas, em pousio ou 

simplesmente sob especulação imobiliária. Pode estar inserida em áreas rurais ou 

antrópicas com ou sem marcação de loteamento. Pode ser utilizada para a atividade 

pecuarista (pasto natural ou plantado). 

 

e. Culturas/reflorestamento: áreas com usos diversos de culturas temporárias ou 

permanentes. Nessa classe inclui-se também áreas identificadas com reflorestamento 

de eucalipto e pinus, podendo corresponder a reflorestamento com outras espécies. 

Seu padrão é regular e homogêneo. 
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f. Área antrópica: compreende área urbana de baixa, média e alta densidades, sendo 

mais frequente as de média e baixa. São áreas de uso semi-intensivo. Estão incluídas 

nesta categoria as vilas, os bairros, os loteamentos, áreas de rodovias, serviços e 

transporte, torres de transmissão de energia (identificadas por pontos), áreas 

ocupadas por indústrias, estabelecimentos comerciais e instituições que podem 

encontrar-se isoladas. As áreas urbanizadas podem ser contínuas ou descontínuas. 

Edificações rurais isoladas (sedes de propriedades) deverão ser identificadas numa 

camada a parte em formato vetorial do tipo polígono. Áreas de exploração mineral, 

como saibreiras, também serão identificadas por esta classe. 

 

g. Afloramento rochoso: área de rocha exposta, geralmente em altitudes mais 

elevadas e respectivos ecossistemas associados. 
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h. Brejo: gramíneas, herbáceas e vegetação de pequeno porte sujeitas a alagamento 

ou permanentemente alagadas, de acordo com o nível do lençol freático, tipo de solo, 

drenagem e regime pluviométrico. 

 

 

 

i. Não classificado: áreas encobertas por nuvens ou por sombras, impossibilitando 

identificar feições. 

 

j. Corpos hídricos: corresponde a diferentes tipos de corpos hídricos, represas, lagos 

e açudes, inclusive os destinados a aquicultura. 
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Quadro 3.2.1-3 Número de espécies e de indivíduos coletados nas principais famílias botânicas (1)  

Famílias Bocaina I Bocaina II Ilha Grande I 

  spp. ind. spp. ind. spp. ind. 

Annonaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   3 (3,8) 6 (3,5) 

Apocynaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   1 (1,2) 1 (0,6) 

Aracaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 2 (4,5) 17 (12,7)    

Araliaceae     1 (1,2) 1 (0,6) 

Bombacaceae   1 (2,3) 1 (0,7) 3 (3,8) 7 (4,1) 

Boraginaceae   1 (2,3) 2 (1,5)    

Caricaceae 2 (5,7) 3 (4,9)   1 (1,2) 3 (1,7) 

Cecropiaceae 1 (2,8) 2 (3,3)   1 (1,2) 1 (0,6) 

Clusiaceae   1 (2,3) 2 (1,5)    

Elaeocarpaceae   1 (2,3) 3 (2,2) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Erythroxylaceae   1 (2,3) 2 (1,5) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Euphorbiaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 3 (6,8) 13 (9,7) 11 (13,8) 46 (26,7) 

Hipocrateaceae   1 (2,3) 1 (0,7)    

Lauraceae 3 (8,6) 8 (13,1) 2 (4,5) 7 (5,2) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Leguminosae     5 (6,2) 10 (5,8) 

Malphygiaceae 1 (2,8) 1 (1,6)   1 (1,2) 4 (2,3) 

Melastomataceae 1 (2,8) 1 (1,6) 1 (2,3) 1 (0,7) 2 (2,5) 2 (1,2) 

Meliaceae 3 (8,6) 5 (8,2) 1 (2,3) 1 (0,7) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Monimiaceae   1 (2,3) 1 (0,7)    

Moraceae 2 (5,7) 4 (6,5) 5 (11,4) 14 (10,4) 1 (1,2) 2 (1,2) 

Myristicaceae 1 (2,8) 9 (14,7) 1 (2,3) 2 (1,5) 1 (1,2) 1 (0,6) 

Nyctaginaceae   1 (2,3) 3 (2,2) 1 (1,2) 1 (0,6) 

Phytolacaceae 1 (2,8) 1 (1,6) 1 (2,3) 1 (0,7)    

Piperaceae   1 (2,3) 1 (0,7)    

Rubiaceae 3 (8,6) 4 (6,5) 4 (9,1) 16 (11,9) 8 (10) 21 (12,2) 

Rutaceae 2 (5,7) 2 (3,3) 1 (2,3) 3 (2,2) 3 (3,8) 7 (4,1) 

Sapotaceae 2 (5,7) 2 (3,3)   3 (3,8) 6 (3,5) 

Siparunaceae     1 (1,2) 1 (0,6) 

Solanaceae 1 (2,8) 1 (1,6)      

Violaceae   1 (2,3) 3 (2,2)    

Ulmaceae 1 (2,8) 1 (1,6)      

Urticaceae 1 (2,8) 2 (3,3)      

Outras 3 (8,6) 8 (13,1) 11 (25) 38 (28,3) 18 (22,5) 30 (17,4) 

TOTAL 35 61 44 134 80 172 

Os números entre parênteses indicam a distribuição percentual de cada família em número de espécies e número de 
indivíduos 

Fonte: SKORV, 2007 
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Quadro 3.2.1-5 Número de espécies por famílias (SPOLIDORO, 2001) 

Família Espécies 

Fabaceae 14 

Bignoniaceae 5 

Lauraceae 5 

Annonaceae 4 

Euphorbiaceae 4 

Melastomataceae 3 

Myrtaceae 3 

Salicaceae 3 

Asteraceae 2 

Lecythidaceae 2 

Meliaceae 2 

Moraceae 2 

Myristicaceae 2 

Nyctaginaceae 2 

Rubiaceae 2 

Phytolaccaceae 1 

Apocynaceae 1 

Aquifoliaceae 1 

Araliaceae 1 

Boraginaceae 1 

Cecropiaceae 1 

Chrysobalanaceae 1 

Combretaceae 1 

Elaeocarpaceae 1 

Erythroxylaceae 1 

Myrsinaceae 1 

Proteaceae 1 

Rosaceae 1 

Sapindaceae 1 

Siparunaceae 1 

Solanaceae 1 

Symplocaceae 1 

Total 72 
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Quadro 3.2.1-6 Número de espécies por famílias encontrados na  
Floresta da Cicuta, Volta Redonda – RJ (SOUZA et al., 2002) 

Família espécies 

Fabaceae 17 

Rubiaceae 12 

Lauraceae 11 

Euphorbiaceae 9 

Myrtaceae 9 

Meliaceae 6 

Moraceae 6 

Sapotaceae 6 

Annonaceae 4 

Celastraceae 4 

Clusiaceae 4 

Bignoniaceae 3 

Sapindaceae 3 

Arecaceae 2 

Boraginaceae 2 

Chrysobalanaceae 2 

Elaeocarpaceae 2 

Erythroxylaceae 2 

Lecythidaceae 2 

Malvaceae 2 

Myristicaceae 2 

Nyctaginaceae 2 

Salicaceae 2 

Ulmaceae 2 

Anacardiaceae 1 

Cecropiaceae 1 

Combretaceae 1 

Hippocrateaceae 1 

Malphighiaceae 1 

Melastomataceae 1 

Monimiaceae 1 

Myrsinaceae 1 

Ochnaceae 1 

Olacaceae 1 

Picramniaceae 1 

Polygonaceae 1 

Proteaceae 1 

Rutaceae 1 

Schoepfiaceae 1 

Siparunaceae 1 

Sterculiaceae 1 

Total geral 133 
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Quadro 3.2.1-8 Espécies ameaçadas segundo a IUCN ocorrentes na região da PEC 

Lista de espécies ameaçadas IUCN, 2011 

CR 

Mollinedia gilgiana Perkins 

EN  

Brosimum glaziovii Taub. 

Calycorectes australis D. Legrand 

Calycorectes duarteanus D. Legrand 

Couepia schottii Fritsch 

Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. 

Inga lanceifolia Benth.  

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk. 

Pradosia kuhlmannii Toledo 

Sclerolobium pilgerianum Harms 

Solanum paralum Bohs 

VU 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Eugenia microcarpa O. Berg 

Eugenia prasina O. Berg  

Ficus pulchella Schott ex Spreng. 

Micropholis compta Pierre  

Ocotea catharinensis Mez 

Ocotea odorifera Rohwer 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

Ocotea pretiosa (Nees) Benth. & Hook. f 

Terminalia januarensis DC. 

Trichilia casaretti C. DC.  

Trichilia silvatica C. DC. 

NT 

Buchenavia kleinii Exell 

Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. Green 

Chrysophyllum viride Mart. & Eichler 

Ficus hirsuta Schott  

Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni 

Rollinia parviflora A. St.-Hil. 

Sclerolobium denudatum Vogel 

Solanum latiflorum Bohs 

Solanum melissarum Bohs 
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LC 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. 

Chrysophyllum flexuosum Mart. 

Lecythis lanceolata Poir.  

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard 

Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler ex Miq.) Pierre 

Solanum bullatum Vell. 

Solanum cinnamomeum Sendtn. 

Solanum inaequale Vell. 

Solanum leucodendron Sendtn. 

Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman 

Total                                                                           44 
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Quadro 3.2.1-9 Lista de espécies ameaçadas segundo MMA, 2008 

Espécies ameaçadas IN MMA 06/2008 

Lista I 

Anthurium langsdorffii Schott  

Beilschmiedia rigida (Mez) Kosterm. 

Buchenavia rabelloana Mattos 

Cheilanthes incisa Kunze 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Dicksonia sellowiana (Presl) Hook. 

Euterpe edulis Mart. 

Heliconia angusta Vell. 

Heliconia farinosa Raddi 

Matelea marcoassisii Fontella 

Melanopsidium nigrum Colla 

Mollinedia gilgiana Perkins 

Nidularium bocainense Leme 

Ocotea catharinensis Mez 

Ocotea odorifera Rohwer 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso 

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk. 

Salacia mosenii A.C.Sm. 

Lista II 

Brosimum glaziovii Taub. 

Couepia schottii Fritsch 

Dorstenia arifolia Lam. 

Dorstenia ramosa (Desv.) Carauta, C. Valente & Sucre 

Duguetia salicifolia R.E. Fr. 

Erythroxylum speciosum O.E.Schulz 

Faramea monantha Müll. Arg. 

Fernseea bocainensis E. Pereira & Moutinho 

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 

Heteropterys ternstroemiifolia A. Juss. 

Nidularium mangaratibense Leme 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck 

Rudgea vellerea Müll. Arg. 

Staurogyne itatiaiae (Wawra) Leonard 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. 

Total                                                                               33 
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Quadro 3.2.1-10 Lista de espécies ameaçadas segundo a CITES 

Espécies ameaçadas CITES 

Apêndice I 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. 

Apêndice II 

Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 

Beadlea longibracteata (Barb. Rodr.) Garay 

Bifrenaria sp. Lindl. 

Buchtienia brasiliensis Fraga & E. Saddi 

Bulbophyllum micranthum Hook. f. 

Campylocentrum sellowii (Rchb. f.) Rolfe 

Catasetum luridum Lindl. 

Cattleya forbesii Lindl. 

Cirrhaea saccata Lindl. 

Cleistes Rich. ex Lindl. 

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin 

Cyathea delgadii Sternb. 

Cyathea glaziovii (Fée) Domin 

Cyathea leucopholis (Domin) 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin 

Cyathea phalerata Mart. 

Cyclopogon C. Presl 

Dicksonia sellowiana (Presl) Hook. 

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst 

Epidendrum armeniacum Lindl. 

Epidendrum filicaule Lindl. 

Epidendrum nutans Sw. 

Epidendrum ramosum Jacq. 

Epidendrum rodriguesii Cogn. 

Epidendrum secundum Jacq. 

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch ex Rchb. f. 

Habenaria fluminensis Hoehne 

Habenaria petalodes Lindl. 

Leptotes bicolor Lindl. 

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze 

Masdevallia curtipes Barb. Rodr. 
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Espécies ameaçadas CITES 

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay 

Miltonia cogniauxiae F. Peeters ex Cogn. & Gooss.  

Octomeria aloefolia Barb. Rodr. 

Octomeria diaphana Lindl. 

Octomeria juncifolia Barb. Rodr. 

Octomeria linearifolia Barb. Rodr. 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 

Oncidium flexuosum Sims. 

Oncidium longipes Lindl. 

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay 

Pleurothallis bidentula Barb. Rodr. 

Pleurothallis granulosa (Barb. Rodr.) Cogn. 

Pleurothallis hypnicola Lindl. 

Pleurothallis lineolata (Barb. Rodr.) Cogn. 

Pleurothallis microgemma Schltr. ex Hoehne  

Pleurothallis paranapiacabensis Hoehne 

Pleurothallis pubescens Lindl. 

Pleurothallis rubens Lindl. 

Polystachya Hook. 

Prescottia Lindl. 

Prosthechea vespa (Vell.) W.E. Higgins 

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima 

Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) Rauschert 

Stanhopea guttulata Lindl. 

Stelis megantha Barb. Rodr. 

Zootrophion schenckii (Cogn.) Luer 

Apêndice III 

Cedrela fissilis Vell. 

Cedrela odorata L. 

Total                                                                                                  60 
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Quadro 3.2.2-1 Espécies de peixes nativas já assinaladas nos rios que fluem para a baía de  
Angra dos Reis (Bacia hidrográfica da Ilha Grande) 

Táxon Espécie Nome vulgar 

ANGUILIFORMES   

OPHICHTHYIDAE Myrophis punctatus Lutken, 1851  moréia 

   

CHARACIFORMES   

ERYTHRINIDAE   

 Hoplias malabaricus traíra 

CRENUCHIDAE   

 Characidium sp.  canivete 

 C. japuhybensis  canivete 

 C. interruptum  canivete 

CHARACIDAE   

Glandulocaudinae   

 Mimagoniates microlepis  tetra azul 

Tetragonopterinae   

 Oligosarcus hepsetus Bocarra bocarra 

 Astyanax cf. janeiroensis  lambari 

 A. taeniatus  lambari 

 B. microcephalus  lambari 

 Hyphessobrycon bifasciatus  lambari 

 H.reticulatus  lambari 

 Hollandichthys multifasciatus  lambari 

Cheirodontinae   

 Spintherobolus broccae  lambari 

SILURIFORMES   

ARIIDAE   

 Genidens genidens  bagre urutu 

PIMELODIDAE   

Pseudopimelodinae   

 Microglanis parahybae   

Heptapterinae   

 Acentronichthys leptos   

 Imparfinis minutus   

 Pimelodella lateristirga  mandi 

 Rhamdioglanis frenatus  mineiro branco 

 Rhamdia quelen  jundiá 

TRICHOMYCTERIDAE   

Trichogeninae   

 Trichogenes longipinnis   
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Táxon Espécie Nome vulgar 

Trichomycterinae   

 Trichomycterus cf. zonatus  cambeva 

CALLICHTHYIDAE   

Callichthyinae   

 Callichthys aff. callichthys  tamboatá 

Corydoradinae   

 Corydoras barbatus  limpa-fundo 

LORICARIIDAE   

Neoplecostominae   

 Neoplecostomus microps  cascudo 

Loricariinae   

 Rineloricaria sp.1  caximbau 

 Rineloricaria sp.2  caximbau 

Hypoptopomatinae   

 Parotocinclus maculicauda  cascudinho 

 Pseudotothyris janeirensis  cascudinho 

 Schizolecis guntheri  cascudinho 

Hypostominae   

 Hypostomus punctatus  cascudo 

 Kronichthys heylandi  

Ancistrinae   

 Ancistrus cf. multispinis  cascudo 

GYMNOTIFORMES   

GYMNOTIDAE   

 Gymnotus carapo  sarapó 

 G. pantherinus   

CYPRINODONTIFORMES   

RIVULIDAE   

 Rivulus janeiroensis  barrigudinho 

POECILIIDAE   

Poecilinae   

 Poecilia vivípara   

Cnesterodontidae   

   

 Phallopthychus januarius  barrigudinho 

ANABLEPIDAE Phalloceros caudimaculatus  barrigudinho 

 Jenynsia multidentata barrigudinho 

SYNGNATHIFORMES   

SYNGNATHIDAE   

 Oostethus lineatus  cachimbo 
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Táxon Espécie Nome vulgar 

GASTEROSTEIFORMES   

SYNBRANCHIDAE   

 Synbranchus aff. marmoratus  mussum 

PERCIFORMES   

CENTROPOMIDAE   

 Centropomus parallelus  robalo 

 C. undecimalis   

GERREIDAE   

 Diapterus rhombeus  carapeba 

 Gerres aprion  carapicu 

MUGILIDAE   

 Mugil curema  parati 

 M. liza  taínha 

CICHLIDAE   

 Cichlassoma facetum  acará-ferreirinha 

 Crenicichla lacustris  jacundá 

 Geophagus brasiliensis  acará 

ELEOTRIDIDAE    

 Dormitator maculatus  moreia, emborê 

 Eleotris pisonis  moreia, emborê 

GOBIIDAE   

 Awaous tajasica  peixe-flor 

 Gobionellus boleosoma   

 G. oceanicus  

 G. schufeldti   

 G. stomatus   

PLEURONECTIFORMES   

ACHIRIDAE   

 Achirus lineatus  linguado 
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Quadro 3.2.2-2 - Listagem das espécies de peixes ameaçadas de extinção presentes  
nos ecossistemas continentais do Estado do Rio de Janeiro 

Táxon Nome vulgar 

CHARACIFORMES 

Chrenuchiidae 

Characidium alipioi Travassos, 1955 

Characidium grajahuensis Travassos, 1944  

Characidium lauroi Travassos, 1949  

Characidae 

Hyphessobrycon flammeus Myers, 1924  

Cheirodon parahybae Eigenmann & Eigenmann, 1915 

SILURIFORMES 

Pimelodidae 

Chasmocranus truncatorostris Borodin, 1927  

Microglanis nigripinnis Bizerril & Peres-Neto, 1992  

Acentronichthys leptos Eigenmann & Eigenmann, 1889  

Steindachneridion parahybae (Steindachner, 1876)  

Aspredinidae 

Dysichthys iheringii (Boulenger, 1891)  

Trichomycteridae 

Homodiaetus passarelii (Ribeiro, 1944)  

Ituglanis parahybae (Eigenmann, 1918)  

Listrura nematopteryx Pinna, 1988  

Trichomycterus albinotatus Costa, 1992  

Trichomycterus auroguttatus Costa, 1992  

Trichomycterus goeldi Boulenger, 1889  

Trichomycterus mimonha Costa, 1992  

Trichomycterus mirissumba Costa, 1992  

Trichomycterus paquequerensis (Ribeiro, 1943)  

Trichomycterus trigutatus (Eigenmann, 1917)  

Trichomycterus vermiculatus (Eigenmann, 1917)  

Trichomycterus travassoi (Ribeiro, 1949)  

LORICARIIDAE 

Hemipsilichthys garbei Ihering, 1911  

Neoplecostomus varipictus Bizerril, 1995  

Pareiorhina rudolphi (Ribeiro, 1911)  

Pogonopomoides parahybae (Steindachner, 1876)  

 

canivete 

canivete 

canivete  

 

 

tetra  

lambari 

 

 

mineiro branco 

bagre 

bagre 

surubim 

 

 

 

 

 

 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

cambeva 

 

cascudo 

cascudo 

cascudo 

cascudo 
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Táxon Nome vulgar 

Rhinelepis aspera Agassiz, 1829  

Upsilodus victori Ribeiro, 1924 

Kronichthys heylandi (Boulenger, 1900)  

CYPRINODONTIFORMES 

Rivulidae 

Leptolebias citrinipinnis Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988  

Leptolebias cruzi Costa, 1988  

Leptolebias fluminensis (Faria & Muller, 1937)  

Leptolebias fractifasciatus Costa, 1988  

Leptolebias marmoratus (Ladiges, 1934)  

Leptolebias minimus (Myers, 1942)  

Leptolebias nanus (Cruz & Peixoto, 1963)  

Leptolebias sandrii (Faria & Muller, 1937)  

Simpsonichthys constanciae (Myers, 1942)  

S. whitei Myers, 1942 

 

cascudo 

cascudo 

cascudo 

 

 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 

peixe das nuvens 
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Quadro 3.2.2-3 - Espécies de anuros com ocorrência no Parque Estadual Cunhambebe  
e outras UCs adjacentes 

Táxon  PEC 
Estação 
Bananal 

Represa 
Ribeirão 

das Lajes 
IUCN 

Endêmica do 
Estado do RJ 

Hemiphractidae            

Flectonotus goeldii  X   LC  

Flectonotus ohausii  X     LC   

Gastrotheca albolineata  X   LC  

Bracycephalidea            

Brachycephalus didactylus  X   LC X 

Brachycephalus ephippium  X X   LC   

Ischnocnema parva  X X X LC  

Ischnocnema guentheri   X X       

Ischnocnema nasuta   X   LC  

Bufonidae             

Rhinella ornata   X  X LC  

Rhinella icterica    X     LC   

Bufo ictericus    X  LC  

Dendrophryniscus brevipollicatus   X     LC   

Centrolenidae        

Vitreorana uranoscopum  X     LC   

Hylodidae       

Hylodes asper  X     LC   

Hylodes lateristrigatus   X  LC  

Hylodes phyllodes  X     LC   

Cycloramphidae       

Cycloramphus eleutherodactylus    X X   DD   

Proceratophrys appendiculata     LC  

Proceratophrys boiei    X   LC   

Proceratophrys melanopogon   X  LC  

Thoropa miliaris  X   X LC   

Hylidae       

Aplastodiscus arildae  X   X LC   

Aplastodiscus eugenioi  X   NT  

Aplastodiscus leucopygius      X LC   

Bokermannohyla cf. circumdata  X  X LC  

Dendropsophus anceps  X   X LC   

Dendropsophus bipunctatus  X   LC  

Dendropsophus decipiens  X     LC   
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Táxon  PEC 
Estação 
Bananal 

Represa 
Ribeirão 

das Lajes 
IUCN 

Endêmica do 
Estado do RJ 

Dendropsophus elegans  X  X LC  

Dendropsophus giesleri  X     LC   

Dendropsophus minutus  X  X LC  

Dendropsophus microps      X LC   

Dendropsophus seniculus  X   LC  

Hypsiboas Albomarginatus  X   X LC   

Hypsiboas faber  X  X LC  

Hypsiboas semilineatus  X     LC   

Hypsiboas polytaenius     X LC  

Hypsiboas pardalis     X LC   

Scinax angrensis  X   LC  

Scinax argyreornatus  X   X LC   

Scinax fuscovarius  X   LC  

Scinax hayii  X X   LC   

Scinax similis    X LC  

Scinax alter    X     LC   

Scinax humilis   X   LC X 

Scinax trapicheiroi    X     NT   

Scinax x-signatus   X   LC  

Scinax perpusillus  X X   LC   

Trachycephalus mesophaeus  X   LC  

Phyllomedusinae           

Phasmahyla aff. Guttata  X   LC  

Phasmahyla cruzi    X         

Phyllomedusa burmeisteri  X   LC  

Leptodactylidae           

Leptodactylus marmoratus  X  X LC  

Leptodactylus ocellatus  X   X LC   

Leptodactylus latrans   X     

Leptodactylus spixi  X     LC   

Leptodactylus mystacinus   X  LC  

Leptodactylus furnarius    X   LC   

Leptodactylus fuscus    X LC  

Paratelmatobius gaigeae    X   DD   

Microhylidae       

Chiasmocleis carvalhoi  X     EN    

Myersiella microps   X  LC  
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Táxon  PEC 
Estação 
Bananal 

Represa 
Ribeirão 

das Lajes 
IUCN 

Endêmica do 
Estado do RJ 

Chiasmocleis leucosticta   X   LC   

Leiuperidae       

Physalaemus signifer   X   X LC   

Physalaemus olfersii    X  LC  

Physalaemus maculiventris   X   LC   

Craugastoridae       

Haddadus binotatus   X X   LC   

Strabomantidae       

Holoaden luederwaldti    X   DD   
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Quadro 3.2.2-4 - Espécies de lagartos com potencial ocorrência e com  
ocorrência confirmada para a área do PEC 

Táxon Hábito 

Teiidae   

Ameiva ameiva  Terrícola 

Tupinambis merianae  Terrícola 

Scincidae  

Mabuya agilis Terrícola - Bromelícola 

Mabuya macrorhyncha Terrícola - Bromelícola 

Gekkonidae   

Hemidactylus mabouia Terrícola - Bromelícola 

Gymnodactylus darwinii Terrícola - Bromelícola 

Leiosauridae  

Enyalius brasiliensis  Arborícola 

Polychrotidae  

Anolis cf. fuscoauratus Arborícola 

Tropiduridae  

Liolaemus lutzae Terrícola 

Tropidurus torquatus Terrícola 

Gymnophthalmidae   

Ecpleopus gaudichaudii  Semifossorial 

Gymnodactylus darwinii  Arborícola 
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Quadro 3.2.2-5 - Espécies de serpentes com potencial ocorrência no PEC 

Táxon Status 

Viperidae   

Bothropoides jararaca  

Bothrops jararacussu    

Bothropoides neuwiedi  

Crotalus durissus terrificus (Laurenti, 1768)   

Rhinocerophis fonsecai  

Rhinocerophis itapetiningae   

Elapidae  

Micrurus corallinus   

Micrurus decoratus  

Colubridae   

Chironius exoletus  

Chironius bicarinatus   

Dipsadidae / Dipsadinae / Dipsadini  

Atractus pantostictus   

Atractus serranus  

Atractus trihedrurus   

Atractus zebrinus  

Dipsas alternans   

Sibynomorphus neuwiedi  

Dipsadidae / Xenodontinae / Echinantherini   

Echinanthera amoena  

Echinanthera cephalostriata   

Echinanthera cyanopleura  

Echinanthera melanostigma   

Echinanthera undulata  

Taeniophallus affinis   

Taeniophallus bilineatus  

Taeniophallus persimilis   

Dipsadidae / Xenodontinae / Elapomorphini  

Elapomorphus quinquelineatus   

Dipsadidae / Xenodontinae / Philodryadini  

Philodryas aestiva   

Philodryas patagoniensis  

Dipsadidae / Xenodontinae / Pseudoboini   

Mussurana montana  

Oxyrhopus clathratus   

Oxyrhopus guibei  
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Táxon Status 

Pseudoboa serrana   

Siphlophis longicaudatus  

Dipsadidae / Xenodontinae / Tachymenini   

Gomesophis brasiliensis  

Tomodon dorsatus   

Dipsadidae / Xenodontinae / Tropidodryadini  

Tropidodryas striaticeps   

Dipsadidae / Xenodontinae / Xenodontini  

Liophis atraventer VU - IUCN 

Liophis brachyurus  

Liophis flavifrenatus   

Liophis j. jaegeri  

Xenodon neuwiedii   

Dipsadidae / Xenodontinae / incertae sedis  

Cercophis auratus   

Sordellina punctata  

 

 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-3- 12/24 

Quadro 3.2.2-7 - Espécies de aves com potencial ocorrência na área de inserção do PEC e seu entorno 

Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Tinamidae       

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)  macuco X NT  EP 

Cracidae       

Penelope superciliaris jacupemba  LC   

Penelope obscura jacuaçu   LC   

Aburria jacutinga jacutinga  EN  PEx 

Odontophoridae       

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru  LC   

Ardeidae       

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)   LC   

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)    LC   

Butorides striatus (Linnaeus, 1758) socozinho  LC   

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira   LC   

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura  LC   

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande   LC   

Egretta thula (Molina, 1782)   LC   

Casmerodius albus garça-branca-grande   LC   

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho  LC   

Threskiornithidae       

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca  LC   

Platalea ajaja Linnaeus, 1758    LC   

Cathartidae      

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-
vermelha   LC   

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-
preta  LC   

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-
amarela   LC   

Pandionidae      

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)    LC   

Accipitridae      

Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha   LC   

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombachinha-
grande  LC   

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)    LC   

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-
pequeno X VU   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Leucopternis polionotus (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande X NT   

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)   LC   

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816    LC   

Buteo nitidus (Latham, 1790)   LC   

Buteo brachyurus Vieillot, 1816    LC   

Buteo magnirostris   LC   

Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827) gavião-pomba   VU EN VU 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco  LC   

Falconidae       

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará  LC   

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro   LC   

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira  LC   

Rallidae       

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes  LC   

Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847) saracura-lisa   LC   

Laterallus viridis (Statius Muller, 1776) sanã-castanha  LC   

Charadriidae       

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero  LC   

Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776)    LC   

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)   LC   

Scolopacidae       

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)   LC   

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado   LC   

Jacanidae      

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã   LC   

Columbidae      

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa   LC   

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)   LC   

Columba picazuro    LC   

Patagioenas cayennensis 
(Bonnaterre,1792) 

pomba-galega 
 LC   

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa   LC   

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855   LC   

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard,1792) juriti-gemedeira   LC   

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri  LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Psittacidae       

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-
vermelha X LC   

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim   LC   

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico X LC   

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú X LC   

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde  LC   

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) papagaio-chauá X EN EN VU 

Amazona farinosa (Boddaert, 1783) papagaio-moleiro  LC  VU 

Primolius maracana maracanã-verdadeira   NT   

Cuculidae      

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato   LC   

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-
vermelha  LC   

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto   LC   

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco  LC   

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci   LC   

Tytonidae      

Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja   LC   

Strigidae      

Megascops  choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato   LC   

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé  LC   

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-
barriga-amarela   LC   

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira  LC   

Nyctibiidae       

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua  LC   

Caprimulgidae       

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju  LC   

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau   LC   

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura  LC   

Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-
gigante X LC   

Apodidae      

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu-de-coleira-
branca   LC   

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-
cinzento  LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-
temporal   LC   

Trochilidae      

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)    LC   

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-
garganta-rajada X LC   

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura   LC   

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto X LC   

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-
violeta   LC   

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)   LC   

Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho   LC   

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-
vermelho  LC   

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-
violeta X LC   

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)   LC   

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-
branca   LC   

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-
verde  LC   

Ramphodon naevius (Dumont, 1818) beija-flor-rajado X NT   

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo  LC   

Phaethornis pretrei beija-flor-rabo-branco-
canelado  LC   

Trogonidae      

Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-
amarela   LC   

Trogon surrucura   LC   

Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande-de-
barriga-amarela   LC   

Alcedinidae      

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-
grande   LC   

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-
verde  LC   

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-
pequeno   LC   

Momotidae      

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde X LC   

Ramphastidae      

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Pteroglossus bailloni araçai-banana  NT   

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 
1823) 

araçai-poca 
X LC   

Picidae      

Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-
barrado   LC   

Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) picapauzino-de-testa-
pintada X LC   

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-
carijó X LC   

Campephilus robustus  (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei  LC   

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-
amarela X LC   

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-do-
barrado  LC   

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)       

Thamnophilidae      

Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão   LC   

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara X LC   

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 
1823) 

choquinha-de-peito-
listrado X NT   

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa  LC   

Myrmotherula gularis (Spix, 1825) choquinha-de-
garganta-pintada X LC   

Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 1835) choquinha-cinzenta X NT   

Herpsilochmus rufimarginatus 
(Temminck,1822) 

chorosinho-de-asa-
vermelha   LC   

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822)  X LC   

Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823)  X LC   

Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê X LC   

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul   LC   

Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868 papa-formiga-de-
grota X LC   

Conopophagidae       

Conopophaga lineata (Wied-Neuwied, 
1831) 

chupa-dente 
X LC   

Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) cuspidor-de-máscara-
preta X LC   

Grallariidae      

Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Formicariidae      

Chamaeza campanisona 
(Lichtenstein,1823) 

tovaca-campainha 
  LC   

Scleruridae      

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha   LC   

Dendrocolaptidae      

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso X    

Xiphocolaptes albicollis  (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-
branca  LC   

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)    LC   

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado X LC   

Furnariidae       

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro  LC   

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé X LC   

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném  LC   

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)  X LC   

Automolus leucophthalmus (Wied-Neuwied, 
1821) 

 
 LC   

Philydor lichtensteini Cabanis & Heine,1859 limpa-folha-ocráceo X LC   

Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado X LC   

Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-
baia   LC   

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & 
Selby, 1830) 

trepador-sobrancelha 
X LC   

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca 
  LC   

Tyrannidae      

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-
cinza X LC   

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 
1846 

cabeçudo 
 LC   

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)    LC   

Todirostrum poliocephalum teque-teque X LC   

Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 
1859 

piolhinho-chiador 
  LC   

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho  LC   

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-
amarela   LC   

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque  LC   



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-3- 18/24 

Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

tucão 
  LC   

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha  LC   

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho   LC   

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe  LC   

Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho   LC   

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro  LC   

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado   LC   

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu  LC   

Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-
cinzento   LC   

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe  LC   

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-
garganta-vermelha X LC   

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno  LC   

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada   LC   

Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha  LC   

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro   LC   

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata  LC   

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-
penacho-vermelho   LC   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi  LC   

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 
1776) 

bem-te-vi-rajado 
  LC   

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei  LC   

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica   LC   

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri  LC   

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha   LC   

Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823) vissiá  LC   

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador   LC   

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 
1859 

irré 
 LC   

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira   LC   

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-
preta  LC   

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 
1835) 

maria-cabeçuda 
  LC   

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) papa-moscas-estrela  VU   

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra X LC   

Cotingidae       

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga  VU   

Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) tropeiro-da-serra X NT   

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó  LC  VU 

Tijuca atra saudade X NT   

Tijuca condita saudade-de-asa-cinza X VU EN 

Pipridae       

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 
1793) 

tangará 
X LC   

Manacus manacus rendeira   LC   

Tityridae      

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-campo   LC   

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim X LC   

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-
rabo-preto   LC   

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 
1827) 

caneleiro 
 LC   

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) 

caneleiro-preto 
  LC   

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-
preto  LC   

Vireonidae       

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari  LC   

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara   LC   

Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 vite-vite  LC   

Hirundinidae       

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-
de-casa  LC   

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora   LC   

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo  LC   

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-
grande   LC   

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-dorso-
acanelado  LC   

Troglodytidae       

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra     

Troglodytes aedon Vieillot, 1809    LC   

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819)   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Turdidae      

Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una X LC   

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira  LC   

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco   LC   

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca  LC   

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira   LC   

Mimidae      

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo   LC   

Coerebidae      

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica   LC   

Thraupidae      

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga   LC   

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-do-chapéu-preto  LC   

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

saí-canário 
  LC   

Lanio melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete X LC   

lanio cristatus (Linnaeus, 1766) tiê-galo   LC   

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto  LC   

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766)    LC   

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento  LC   

Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-encontro-
azul X NT   

Tangara ornata (Sparrman, 1789) sanhaçu-de-encontro-
amarelo X LC   

Thraupis palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro   LC   

Euphonia pectoralis (Latham, 1802) ferro-velho  LC   

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva   LC   

Tangara cyanocephala (Statius Muller, 
1776) 

saíra-militar 
X LC   

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela   LC   

Tangara seledon (Müller, 1776) saíra-sete-cores X LC   

Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia X VU   

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul  LC   

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem X LC   

Emberizidae      

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico   LC   

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu X LC   

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-
verdadeiro   LC   
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Táxon Nome vulgar 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

Grau de ameaça 

IUCN MMA RJ 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu  LC   

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó X VU EN EP 

Sporophila collaris (Boddaert, 1783) coleiro-do-brejo  LC  EP 

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho   LC   

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira  VU EN EP 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho   LC   

Cardinalidae      

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão   LC   

Saltatricola atricollis bico-de-pimenta  LC   

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 

trinca-ferro-verdadeiro 
  LC   

Parulidae      

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita   LC   

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra  LC   

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula   LC   

Icteridae  
    

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe   LC   

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta  LC   

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul   LC   

Fringillidae      

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim   LC   

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro  LC   

Estrildidae       

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre  LC   
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Quadro 3.2.2-8 - Lista preliminar das espécies de mamíferos com potencial ocorrência no PEC 

Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Didelphimorphia     

 Didelphidae    

Chironectes minimus (Zimmerman, 1780) cuíca dágua    

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) gambá-de-orelha-
preta 

X 
 

Marmosops incanus (Lund, 1840)  cuíca-pequena X   

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) cuíca-marrom   

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)  catita X   

Philander frenatus (Olfers, 1818)  cuica-cinza X  

Cingulata     

Dasypodidae    

Euphractus sexcinctus tatu-peba ou tatu-
peludo 

 
 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha    

Pilosa    

Bradypodidae    

Bradypus variegatus (Schinz, 1825) bicho-preguiça   

 Myrmecophagidae     

 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)  tamanduá-mirim   

 Carnivora     

 Canidae    

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato   

 Felidae     

Leopardus pardalis mitis (Linnaeus, 1758) 
jaguatirica  

VU (MMA), 
VU (RJ) 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) gato-do-mato-
pequeno 

 
VU (MMA) 

VU (IUCN) 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 
gato-maracajá  

VU (MMA), 
VU (RJ) 

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1803) 

gato-mourisco  
  

Puma concolor capricornensis (Linnaeus, 
1771) 

onça-parda  
VU (RJ)  

Panthera onca (Linnaeus, 1758) onça-pintada  CP (RJ) 

Primates    

Pitheciidae     

Callicebus nigrifrons   NT (IUCN) 

Atelidae     

Alouatta guariba (Humboldt, 1812) bugio X EN (MMA) 
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Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) macaco-prego    

Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806) 
muriqui X 

PA (MMA), 
EN (IUCN), 

CP (RJ) 

 Cebidae     

Callithrix aurita (É. Geoffroy in Humboldt, 
1812) 

sagui-da-serra-
escuro 

 
VU (MMA), 
VU (IUCN), 

VU (RJ) 

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)  sagui-de-tufos-
brancos 

 
  

Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)     

Mustelidae     

Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara   

Lontra longicaudis lontra    

Procyonidae    

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati    

Potos flavus (Schreber, 1774) jupará   

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 1798) mão-pelada    

Perissodactyla    

Tapiridae     

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758 
anta  

VU (MMA), 
EP (RJ) 

Artiodactyla     

Cervidae    

Mazama gouzoubira   EP (RJ)  

Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro  EP (RJ) 

Tayassuidae     

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) cateto  VU (RJ) 

Tayassu pecari (Link, 1795) 
queixada  

VU (MMA), 
EP (RJ) 

 Rodentia    

 Sciuridae     

Sciurus aestuans Linnaeus, 1766  caxinguelê   

Guerlinguetus ingrami (Linnaeus, 1766)     

 Cricetidae    

Abrawayaomys ruschii  Cunha & Cruz, 1979 rato-do-mato X EN (IUCN),  

Akodon cursor (Winge, 1887) rato-bolinha   

Euryoryzomys russatus Wagner, 1848     

Hylaeamys laticeps (Lund, 1840)     

Nectomys squamipes (Brants,1827)  rato-d água    
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Táxon Nome vulgar Endemismo Status 

Oxymycterus dasytrichus (Schinz,1821)    

Oryzomys russatus (Wagner, 1848) rato-do-arroz    

Erethizontidae    

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) ouriço caixeiro    

Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço   

     

Dasyproctidae    

Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758) cotia X  

 Echimyidae     

Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845) rato-de-bambu X  VU (RJ) 

Trinomys dimidiatus (Günter, 1877)  rato-de-espinho    

Caviidae    

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara    

Cuniculidae    

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca  VU (RJ) 

 Lagomorpha    

 Leporidae     

 Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)  tapiti ou lebre 
brasileira 
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Quadro 3.3.1-1 - Bens tombados pelo Inepac/RJ 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis, Rio 
Claro e Mangaratiba 

Serra do Mar / Mata 
Atlântica 

Englobando no Estado 
do Rio de Janeiro o 
território de 38 
municípios 

E-18/000.172/91 06.03.1991 

 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Câmara Municipal 
Praça Nilo Peçanha 
s/nº 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Nos tempos do Império as casas de câmara e cadeia eram edifícios simbólicos do status de cidade. A construção oitocentista, inaugurada no último quartel 
do século XIX, ocupa posição destacada que denota sua importância cívica. De planta retangular e distribuída em dois pavimentos, no térreo ficavam as 
celas e a escadaria de acesso ao pavimento nobre onde funcionava a câmara. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Capela de São José 
Próxima ao Km 115 da 
BR-101, em 
Cunhambebe 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

A capela, localizada numa clareira e isolada do núcleo urbano, é edifício pequeno com fachada singela. Data, provavelmente, do século XIX. Um muro 
delimita o pequeno cemitério que, com o adro e a decoração interna, integram o tombamento. 
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Município Nome do Bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Casa da Fazenda do 

Pontal 

Onde o rio Caputera corta 
a BR-101, no distrito de 
Cunhambebe 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Localizada no sopé da encosta, de frente para a rodovia, a antiga casa grande data do século XVIII. Apresenta fachada principal relativamente estreita, 
comparada à sua grande profundidade, à semelhança das implantações urbanas. No entanto, as relações entre cheios e vazios dos panos de fachada, 
assim como a cobertura em telhacanal disposta em quatro águas e terminando em beiral com beira sebeira, atestam sua procedência rural. Ao lado fica o 
engenho, bastante modificado, com seus elementos complementares — levada e roda d’água — que integram o tombamento. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Casa na Praça General 

Osório 

Praça General Osório, 
esquina da Rua Frei 
Inácio 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Data da primeira metade do século XIX. 
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Município Nome do Bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Casa onde nasceu Raul 

Pompéia 

Próxima à BR-101, 
defronte ao acesso aos 
estaleiros Verolme, em 
Jacuecanga 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Edificação rural de grandes dimensões e simplicidade construtiva, está sobre pequena elevação, voltada para o mar e isolada do núcleo urbano. Seu grande 
telheiro é elemento marcante na composição arquitetônica, assim como a fachada alpendrada, com a abertura de grandes vãos em arco pleno e arremates 
em massa, em contraponto com a singeleza das fachadas laterais, onde se percebe o despojamento na distribuição e acabamento de janelas e portas. Foi 
construída, provavelmente, no século XVIII. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Chafariz dito da 

Carioca 
Rua José Rigger E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Construído em 1842, nos limites do núcleo urbano definido pelo rio do Choro, situava-se na base da encosta de onde eram captadas as águas servidas. 
Chafariz tipo parietal, é constituído por um corpo central com bacia de cantaria, recebendo as águas de cinco bicas e tanque lateral. Em sua parte superior, 
no friso, vem escrito PELA CÂMARA MUNICIPAL. Sua ambiência sofreu forte descaracterização. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Chafariz dito da 

Saudade 
Praça Duque de Caxias E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Chafariz de granito com torneiras de bronze e pinha de porcelana, captava as águas da Fonte da Saudade. Foi erguido pela Câmara Municipal e inaugurado 
em 1871, como marco da primeira visita de d. Pedro II a Angra dos Reis, ocorrida em 1863. Removido do Largo do Cruzeiro, seu sítio original, ficou na 
Praça Duque de Caxias até o ano de 2007, quando foi reformado e devolvido ao Largo do Cruzeiro (hoje a Praça Codrato de Vilhena). 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Igreja da Ribeira 
Estrada do Contorno 
em Cunhambebe 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Afastada do centro, implantada sobre as areias da praia da Ribeira, de frente para o mar, a igrejinha de 1770 compõe, com seu adro e o cemitério à 
esquerda, um belíssimo cenário que remonta aos inícios da colonização. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Mercado Municipal Praça Duque de Caxias E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Inaugurado em 1914, sua localização à beira-mar facilitava o acesso para a venda do pescado. Atualmente, grande faixa de aterro o separa do mar e seu 
uso tornou-se restrito a pescadores artesanais. Internamente ressalta a solução dada à estrutura do telhado, em treliças de madeira que se apoiam em pilar 
central. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Monumento aos Mortos 

do Aquidabã 

A 16 km da BR-101, na 
Ponta do Leste em 
Jacuecanga 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

 O obelisco de 1918 encontra-se assentado sobre um pedestal de alvenaria, assinalando o lugar onde se acham as sepulturas dos cerca de sessenta 
tripulantes do navio Aquidabã, da marinha de guerra, que naufragou no litoral de Angra em janeiro de 1906. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Prefeitura Municipal 
Rua Professor Lima, 
186 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Edifício neoclássico de meados do século XIX, configura-se em um sólido volume de dois pavimentos com partido compacto e planta retangular, construído 
no alinhamento da rua. O acesso ao pavimento superior, por escada externa de dois lances arrematada por gradil de ferro, volta-se para a Praça Nilo 
Peçanha. 

 

Município Nome do Bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrado dito Casa 

Laranjeiras 
Rua Arcebispo Santos, 
125 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Data: Fachada de 1822. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrado dito Pensão 

da Maria 
Rua Arcebispo Santos, 
20, 22 e 26 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Fachada reformada em 1920. Os sobrados relacionados, em sua maioria imóveis residenciais urbanos, foram construídos no início do século XIX. Muitos 
eram associados a pequeno comércio de rua. Têm qualidades arquitetônicas e estados de conservação variados. De um modo geral, representam as 
características estilísticas da antiga arquitetura luso-brasileira, ainda preservadas. Implantadas na frente da rua, as áreas edificadas ocupam a totalidade do 
terreno. As fachadas simples têm paredes externas caiadas com janelas e ombreiras de madeira pintada. São os remanescentes mais antigos da moradia 
angrense. Em conjunto constituem uma representação significativa da configuração original e escala da ambiência urbana tradicional da zona central de 
Angra dos Reis. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Sobrado Onório Lima Rua Onório Lima, 67 E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Data: Fachada de 1865. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrado Professor 

Lima 
Rua Professor Lima, 
200 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Data: Fachada de 1822. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-4 - 7/26 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrado Travessa 
Santa Luzia nº 91 

Travessa Santa Luzia, 
91 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

 Data: século XIX. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrados na Av. Julio 

César de Noronha 
Avenida Júlio César de 
Noronha, 8, 12 e 22 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

Dentre os sobrados oitocentistas ainda existentes em Angra dos Reis, este exemplar datado de 1829 destaca-se por sua maior dimensão e imponência. 
Antes das obras de aterro, ele beirava a então praia de São Bento. Nele teria nascido o marechal Bento José Fernandes Jr. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrados Professor 

Lima n
os

 150,154 e156 
Rua Professor Lima, 
150, 154 e 156 

E-03/27.970/82 26.10.1982 27.01.1988 

Descrição 

 Data: século XIX. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis Ilha Grande Baía de Angra dos Reis E-05/000.170/87 11.03.1987 09.11.1987 

Descrição 

Santuário ecológico localizado na baía de Angra dos Reis,  destaca-se por suas dimensões, pela importância da flora e fauna e paisagens de exuberante 
beleza cênica. São 193 km² com mais de 100 praias de águas límpidas, intercaladas de pontas e pedras, emolduradas pela Mata Atlântica e onde há 
pequenos cursos d’água e rios caudalosos com cachoeiras. A tradição local guarda um passado de histórias e lendas sobre temíveis piratas e bravos 
colonizadores. Habitada originalmente por índios tupinambás e temiminós, foi descoberta em 1502 por André Gonçalves e visitada por Martim Afonso de 
Souza em 1531. Em 1803 foi elevada à condição de freguesia. O núcleo urbano mais significativo da ilha é a vila do Abraão, antigo assentamento de 
pescadores, sendo a principal atividade econômica, o turismo. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Sobrado da Rua do 

Comércio 
Rua do Comércio, 172, esquina 
com a Av. Raul Pompéia 

E-18/300.320/84 02.04.1985  

Descrição 

Edificação oitocentista localizada na esquina de duas importantes ruas da cidade, as antigas ruas do Cruzeiro e Direita do Comércio, destaca-se ainda hoje 
por sua disposição urbana privilegiada. Apresenta extensa fachada em uma de suas testadas, é marcante a sequência de onze vãos que se repetem em 
cada pavimento – portas com umbrais em madeira no térreo e janelas de guilhotina no sobrado. Em 1985 a Prefeitura de Angra do Reis desapropriou o 
imóvel e nele instalou a Casa de Cultura da cidade. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Angra dos Reis 
Área indígena Guarani-

Bracuí 

Parque Nacional da 
Bocaina, a 1.300 m de 
altitude, no sentido 
sudoeste da nascente 
do rio Bracuí; a oeste 
do PEC 

E-28/000.486/91 14.03.1991  

Descrição 

Na reserva de Bracuí vivem os Mbyá, um dos três subgrupos da nação Guarani. A população indígena originou-se da família do cacique Argemiro, que aí se 
estabeleceu em fins da década de 1950, vindos de Palmeirinha, no Paraná e que tem mantido desde então seus principais traços culturais. Na ocasião do 
tombamento viviam na aldeia 60 famílias, dispostas em 30 ocas, totalizando aproximadamente 360 índios. Sua principal fonte de recursos vem da venda de 
artesanato às margens da BR-101 e do comércio de produtos agrícolas que cultivam, como mandioca, milho e feijão. Sua área, de cerca de 700 ha, foi 
demarcada em fevereiro de 1990, graças a um convênio entre a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Assentamentos e a Funai, o que garante 
sua permanência. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Mangaratiba Bebedouro da Barreira 
Estrada de São João 
de Marcos 

E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição 

O antigo bebedouro localizava-se em um ativo eixo de circulação de gêneros, a Estrada Real, ligando Mangaratiba a São João Marcos e que estimulou o 
surgimento do outrora empório comercial, no Saco de Cima. Com o declínio da produção cafeeira, a introdução das estradas de ferro e o enchimento da 
barragem do Salto, a estrada foi abandonada e o bebedouro perdeu sua função original. Hoje ele evoca o passado da região. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Mangaratiba Chafariz 
Esquina da Rua 
Coronel Moreira da 
Silva 

E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição 

Singelo chafariz de parede datado de 1852, situado em pequeno largo ao sopé do morro. É provido de pequeno tanque para os animais. Ainda o compõem 
três arcos de pedra do aqueduto que serve ao chafariz.  

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Mangaratiba 
Igreja Nossa Senhora 

de Santana 
Itacuruçá E-03/30.914/79 12.06.1980 26.01.1983 

Descrição 

Levantada antes de 1698 pelos jesuítas, como capela, em 1846 foi elevada à condição de paróquia da Nossa Senhora de Sant’Ana de Itacuruçá, 
desmembrada da Matriz de Mangaratiba, com jurisdição sobre as ilhas próximas. A bela fachada com torre central constitui, hoje, o principal monumento 
cultural de Itacuruçá. 
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Município Nome do Bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Mangaratiba 
Ruínas de antigas 

edificações no Saco de 
Cima 

Às margens da estrada 
São João Marcos, 
antiga Estrada Imperial 

E-03/33.718/78 15.12.1978 16.04.1979 

Descrição 

O Saco de Mangaratiba, desde 1830, constituiu-se em local privilegiado para o escoamento de mercadorias vindas pela Estrada Imperial (atual RJ-149). A 
documentação da época indica que este era um ponto de desembarque para o tráfico ilícito de escravos para as fazendas. Com o declínio da produção 
cafeeira, a abolição da escravatura e o advento da estrada de ferro, a região foi abandonada. No início da antiga estrada localizam-se as ruínas de antigos 
trapiches, armazéns e prédios mistos de comércio e moradia, além de um teatro e de um posto de correios. São os remanescentes da povoação primitiva e, 
nos dias de hoje, constituem-se em marco da antiga pujança econômica da região. 

 

Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Rio Claro 
Igreja de São Joaquim 

da Grama 
3º distrito E-03/1.800/89 16.02.1990  

Descrição 

A igreja, originalmente pertencente à antiga fazenda de São Joaquim da Grama, foi construída pelo comendador Joaquim de Souza Breves em 1809, a 
cerca de 1 km da casa de fazenda. De imponente arquitetura classicizante, a igreja de planta complexa e simétrica se destaca na paisagem, dominada por 
pastos, com suas duas torres próximas sobre a nave. Há muitos anos abandonada, encontra-se sem cobertura e em processo de arruinamento. 
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Município Nome do bem Localização Processo 
Tombamento 

provisório 
Tombamento 

definitivo 

Rio Claro 
Ponte Bela e ruínas do 
centro histórico de São 

João Marcos 

Proximidades da represa de 
Ribeirão das Lajes, na 
antiga Estrada Imperial (RJ-
149), que ligava São João 
Marcos ao porto de 
Mangaratiba, 3º distrito de 
Rio Claro.  

E-18/000.062/90 16.02.1990  

Descrição 

Grande distrito cafeeiro do período imperial, São João Marcos surgiu com a instalação de uma fazenda, em 1733 (João Machado Pereira). Em seguida 
abriu-se uma estrada pela qual pudessem transitar, com segurança, os quintos de ouro com destino ao Rio de Janeiro. Em 1739 foi edificada uma capela 
dedicada a São João Marcos, elevada à paróquia em 1755 e em torno da qual aglomerou-se pequena população. Em 1801 foi inaugurada a igreja Matriz, 
da mesma invocação na praça da cidade. Foi elevada à categoria de vila em 1811. São João Marcos tornou-se, como Resende, Valença, Vassouras e 
Paraíba do Sul, um dos principais centros cafeeiros do Brasil, sendo o maior produtor o comendador Breves. Com a decadência da cultura cafeeira 
fluminense, a região foi perdendo a importância e população. O centro histórico da cidade foi tombado como monumento nacional, em 1939. Raro exemplo 
intacto de conjunto arquitetônico colonial, no entanto, foi destombado por decreto de Getúlio Vargas, em 1940, para permitir à Light o represamento das 
águas do Ribeirão das Lajes. Com a perspectiva de inundação, os moradores foram obrigados a se transferir localidades vizinhas, como Lídice, Rio Claro, 
Mangaratiba, Itaguaí e Piraí, com a promessa de ver reconstruída a cidade em área próxima à igreja Matriz, o que nunca ocorreu. Foram demolidas a igreja 
Matriz, uma capela antiga pertencente à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dois clubes, um teatro e um hospital. Em vale na confluência dos antigos 
rios Araras e Panelas fica tudo o que restou do antigo núcleo: trechos de caminhos calçados com pedras, vestígios de prédios dinamitados, muros em 
cantaria, muitos dos quais, encobertos pela vegetação. Condenada a desaparecer sob as águas da represa, grande parte da cidade jamais foi inundada. 
Construída em 1857, no caminho da antiga Estrada Imperial, a ponte Bela, periodicamente encoberta pelas águas da represa, cercada por vegetação 
densa, é uma obra de cantaria que se destaca pela sua beleza na paisagem. 
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Quadro 3.3.1-2 - Bens tombados pelo Inepac 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Capela do Senhor do Bonfim 
(Angra dos Reis, RJ) 

Ilhota do Bonfim - 
Angra dos Reis - 

RJ 
    1/12/1954 423 0432-T-50 

Descrição 

Construída no final do século XVIII, a capela de reduzidas dimensões, abre-se para um alpendre profundo, que se apoia em quatro colunas robustas, assentes, por 
sua vez, em plintes volumosos. Ladeia a capela um pequeno sobrado, correspondente a sacristia e ao consistório, e que apresenta sobre a frontaria uma sineira. 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Convento de São Bernardino 
de Sena: ruínas e Capela dos 
Terceiros (Angra dos Reis, 
RJ) 

Morro de Santo 
Antônio - Angra 
dos Reis - RJ 

23/7/1947 246      

Descrição 

Construção datada do período existente entre os anos 1758 e 1763, mandada realizar pelos frades franciscanos. A igreja possui fachada com alta frontaria e arcos 
de galilé. O frontão é ondulado, e ao lado da torre sineira localiza-se a fachada do convento. A dita fachada apresenta uma sequência de janelas das celas, 
intercaladas por outras maiores, as quais representam as janelas dos corredores. A capela dos Terceiros de São Francisco da Penitência, situa-se à esquerda da 
igreja conventual, possuindo em seu acervo boas imagens e elementos de talha. Ao lado desta existem um pequeno claustro e um cemitério. O tombamento inclui 
também o cruzeiro fronteiriço e o acervo da Capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência.  
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Convento e Igreja de 
Nossa Senhora do 

Carmo (Angra dos Reis, 
RJ) 

Largo do Carmo - 
Angra dos Reis - 

RJ 
28/11/1944 239     0344-T 

Descrição 

Presume-se que o convento tenha sido construído na primeira metade do século XVII e tenha passado por reforma, entre os séculos XVIII e XIX. Situa-se à direita 
da Igreja do Carmo e possui janelas pequenas e espaçadas no piso superior e portas e vãos maiores no térreo. A cimalha do convento alinha-se com a das igrejas, 
definindo uma extensa horizontal. Possui claustro com arcadas no térreo, enquanto o superior possui (possuía) avarandado em toda a sua extensão (atualmente 
somente a ala que ladeia a igreja conserva essa característica). Na época em que a construção foi reformada, parte da área ocupada pela varanda foi substituída 
por um novo conjunto de celas. A igreja possui frontão alto ladeado de curvas sobre a cimalha, por única e três janelas à altura do coro. A portada possui trabalho 
de cantaria em arenito. O mesmo material é usado nas cercaduras das janelas do coro. Possui torre sineira encimada por cúpula revestida de azulejos. Presume-
se que os entalhamentos existentes na igreja sejam mais recentes, podendo ser datados do início do século XIX. 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN; o tombamento inclui também a área da antiga cerca conventual. 
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Fazenda, Ilhota Morcego 
e casa (Angra dos Reis, 

RJ) 

Enseada do 
Abraão, freguesia 
de Santa Ana de 

Ilha Grande - 
Angra dos Reis - 

RJ 

      0317-T-42 

Descrição 

Construção datada de 1629, localizada à beira-mar. Supõe-se ser a mais antiga construção do gênero existente no país. Possui planta quadrada, telhado em 
quatro águas e varandas localizadas nas fachadas principal e posterior, possuindo dois esteios de madeira de permeio. O conjunto possui uma capela, com 
inscrição marcando a data da construção. 

Observação 

- 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Igreja da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do 

Carmo (Angra dos Reis, 
RJ) 

Largo do Carmo - 
Angra dos Reis - 

RJ 
    9/8/1950 388 0432-T-50 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Igreja de Nossa Senhora 
da Lapa da Boa Morte 
(Angra dos Reis, RJ) 

Angra dos Reis, 
RJ 

    1/12/1954 421 0432-T-50 

Descrição 

Constituída por nave e capela-mor, que são ladeadas, à direita, por uma sacristia coberta pelo prolongamento da água do telhado da igreja e, à esquerda, por uma 
sineira com acesso por escada coberta, paralela à lateral da mesma igreja. Na frontaria principal, sobre a cimalha, um frontão vazado ao centro, com volutas, 
encima a porta da igreja, enquadrada em arenito com verga arqueada e coroada por sobreverga de massa. 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Igreja de Santa Luzia 
(Angra dos Reis, RJ) 

Rua do Comércio, 
esquina com Rua 

Santa Luzia - Angra 
dos Reis - RJ 

    1/12/1954 422 0432-T-50 

Descrição 

Apresenta, a sua esquerda, um campanário com duas sineiras, em continuação da frontaria, corredor e da sacristia em dois pisos, na lateral da nave e capela-mor. 
A fachada é encimada por frontão com arremates curvos. Em seu interior, possui arco-do-cruzeiro em alvenaria e retábulo do altar simples, de meados do século 

XIX. 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Imagem de Nossa 
Senhora do Rosário 
(Angra dos Reis, RJ) 

Mambucaba - 
Angra dos Reis - RJ 

    11/12/1969 493 0816-T-69 

Descrição 

Imagem, em terracota, representando Nossa Senhora do Rosário, século XVI. 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição 
(Angra dos Reis, RJ) 

Praça da Matriz - 
Angra dos Reis - 

RJ 
    1/12/1954 420 0432-T-50 

Descrição 

A edificação é datada do século XIX. A fachada principal possui porta, duas janelas à altura do coro; o frontão é mais recente, possuindo volutas. A torre sineira 
localiza-se à esquerda e é encimada por pirâmide de alvenaria, circundada por pináculos. A parte interna apresenta entalhamentos característicos do início do 
século XIX, no altar-mor e nos quatro altares laterais da nave. O altar-mor apresenta certos elementos característicos do rococó, misturados a elementos 
neoclássicos. 

Observação 

O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 
13/85/SPHAN. 
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Mambucaba: conjunto 
arquitetônico e paisagístico 

(Angra dos Reis, RJ) 

Distrito de 
Mambucaba, Angra 

dos Reis - RJ 
  11/12/1969 47   0816-T-69 

Descrição 

- 

Observação 

- 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Sobrado à Praça General 
Osório, 19 (Angra dos 

Reis, RJ) 

Praça General 
Osório, 19 - 

Angra dos Reis - 
RJ 

3/11/1970 429     0794-T-67 

Observação 

O sobrado integra um conjunto arquitetônico com outros prédios tombados no mesmo processo. 

 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-4 - 19/26 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Sobrado à Praça General 
Osório, 3 a 13 (Angra 

dos Reis, RJ) 

Praça General 
Osório, 3-13 - 

Angra dos Reis - 
RJ 

17/12/1969 422     0794-T-67 

Descrição 

Localizados na Praça General Osório, ocupam a maior parte da área entre a praia e a praça que constitui adro para as duas igrejas carmelitas de Angra. Este 
conjunto é um dos últimos remanescentes íntegros do acervo residencial da cidade, datando sua construção dos séculos XVIII/XIX. O conjunto apresenta frontaria 
voltada para o conjunto carmelita, balcão com gradil de ferro, para o qual se abre sequência de portas enquadradas em cantaria de arenito com verga arqueada e 
folhas de vidraça. Na fachada voltada para o mar, as aberturas são emolduradas com madeira. Aos vãos do sobrado correspondem igual número de portas no 
andar térreo. 

Observação 

O sobrado integra um conjunto arquitetônico com outros prédios tombados no mesmo processo. 

 

Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Sobrado à Praça General 
Osório, 35 (Angra dos 

Reis, RJ) 

Praça General 
Osório, 35 - 

Angra dos Reis - 
RJ 

17/12/1969 423     0794-T-67 

Observação 

O sobrado integra um conjunto arquitetônico com outros prédios tombados no mesmo processo. 
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Bem tombado Endereço 
Livro histórico 

Livro arqueológico, 
etnográfico e paisagístico 

Livro de belas artes 
Processo 

Data Inscrição Data Inscrição Data Inscrição 

Sobrado à Praça General 
Osório, s/nº (Angra dos 

Reis, RJ) 

Praça General 
Osório, s/nº 

17/12/1969 421     0794-T-67 

Descrição 

Localizado na Praça General Osório, ocupa a maior parte da área entre a praia e a praça que constitui adro para as duas igrejas carmelitas de Angra. Este 
conjunto é um dos últimos remanescentes íntegros do acervo residencial da cidade, datando sua construção dos séculos XVIII/XIX. O conjunto apresenta frontaria 
voltada para o conjunto carmelita, balcão com gradil de ferro, para o qual se abre sequência de portas enquadradas em cantaria de arenito com verga arqueada e 
folhas de vidraça. Na fachada voltada para o mar, as aberturas são emolduradas com madeira. Aos vãos do sobrado correspondem igual número de portas no 
andar térreo. 

Observação 

O sobrado integra um conjunto arquitetônico com outros prédios tombados no mesmo processo. 
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Quadro 3.3.1-3 - Sítios arqueológicos tombados pelo Iphan 

Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Angra dos Reis - 
RJ 

Amoladores de Lopes Mendes   

Barra do Rio das Andorinhas  
Uma rocha suporte no meio do rio, rodeada por 
amoladores. Em frente a esta rocha existe um abrigo 
com muitos amoladores. 

Califórnia 

Naufrágio ocorrido em 1866, de embarcação de 
cabotagem, com casco de madeira, 
revestimento de chapa metálica, impulsionado 
por velas e por rodas de pás laterais, movidas 
por máquina a vapor. 

Metal (estruturas do maquinário, da caldeira, das 
rodas-de-pás e do casco), madeira (estruturas do 
casco e da roda-de-pás). 

Longa I  
Quatro conjuntos de rochas com sulcos na pedra 
consequente do trabalho de elaborar gumes em 
lâminas de machado. 

Oficinas líticas do Ilhote do Leste  
Grande quantidade de rochas com amoladores e 
polidores. 

Pimenta Área de praia extensa  

Pinguino 
Naufrágio ocorrido em 1967, de embarcação de 
longo curso, com casco de aço, impulsionado 
por motores à explosão (diesel). 

Aço (casco e casaria). 

Polidores Fixos n.1 da Ilha Grande 

Matacões de granito-gnaisse, à beira mar, junto 
à praia, com fácil acesso, apresentando sulcos 
e caneluras escavadas artificialmente, em faixa 
de 10 m X 50 m. 

 

Polidores Fixos n.2 da Ilha Grande 

Matacões esparsos de granito-gnaisse, com 
numerosos sulcos, depressões e caneluras 
talhados artificialmente. Em uma grande pedra 
há sulcos paralelos de mais de um metro de 
extensão. 

 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00296
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00296
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00598
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00578
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00019
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00612
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00009
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00010
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Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Polidores Fixos n.3 da Ilha Grande 
Matacões dispersos, de grandes dimensões, de 
granito-gnaisse, com numerosos sulcos e 
caneluras, talhados artificialmente. 

 

Prainha  Sulcos. 

Ruínas da Praia da Pedreira 

Alta muralha de pedra, com amarras com 
buracos, e uma coluna separada da muralha, 
como entrada (parece uma fortificação). 
Direção da muralha - norte/sul. Muretas, galeria 
de pedra. 

 

Ruínas da Praia de Pedreira - Ilha 
Grande 

Alta muralha em pedra com amarra, coluna, 
muretas, galeria. Possivelmente antigo engenho. 

 

Sambaqui da Caieira 
Área circular com cerca de 20 m de diâmetro 
sobre a qual estão dispostas várias habitações. 

Restos alimentares - moluscos e peixes. 

Sambaqui da Mambucaba   

Sambaqui do Peri   

Sítio Mero 1 Quatro suportes de pedra com amoladores  

Sítio Praia da Tapera  
Três conjuntos de rochas com sulcos consequentes 
do trabalho de elaborar gumes em lâminas de 
machado. 

Sítio Araçatiba  
Uma rocha com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio Arqueológico da Ilha de São 
Jorge 

Sítio pré-histórico e histórico. Ocupa pequena 
parte do topo, encosta e sopé de uma colina. 
Intacto. 

 

Sítio Arqueológico da Ilha 
Pequena 

O sítio ocupa duas encostas opostas de uma 
colina e parte do topo. O topo em si é estéril. A 
camada arqueológica termina ao nível do mar. 
Intacto. 

 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00011
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00610
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00008
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00537
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00537
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00015
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00297
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00018
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00590
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00587
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00583
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00017
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00017
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00016
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00016
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Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Sítio Arqueológico da Praia do 
Leste 

Elevação de 10,15 m, em cordão arenoso.  

Sítio Arqueológico Ilhota do Leste 

Platô situado na encosta do morrote Ilhote do 
Leste, voltado para o mangue. A camada 
arqueológica apresenta uma espessura de 
1,20  m. 

Pontas ósseas. Corantes. 

Sítio Cunhambebe   

Sítio da Barra do Purungo 
Um suporte de pedra com sulcos de 
amoladores. 

Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machado. 

Sítio da Barra Luís Tenório  
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machado. 

Sítio da Ponta do Leste 
Dez suportes de pedra com sulcos de 
amoladores. 

Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio da Praia Grande  
Uma rocha com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio da Praia Vermelha 1  
Uma rocha com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio da Praia Vermelha II  
Uma rocha com sulcos muito erodidos, consequentes 
do trabalho de elaborar gumes em lâminas de 
machados. 

Sítio da Praia Vermelha III  
Uma rocha com mais de 30 sulcos consequentes do 
trabalho de elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio do Alexandre   

Sítio do Arande   

Sítio do Bigode I   

Sítio do Bigode II   

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00013
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00013
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00012
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00360
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00592
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00593
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00600
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00582
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00579
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00580
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00581
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00298
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00299
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00300
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00301
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Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Sítio do Cachadaço Sete conjuntos de amoladores. 
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machado. 

Sítio do Joaquim   

Sítio do Major 

Restos materiais dispersos pela única praia 
existente na ilha, em sua face norte. Tais restos 
estão misturados ou sobrepostos aos refugos 
de um sambaqui, em avançado estado de 
destruição. À beira mar 

 

Sítio do Mero Sítio lítico sobre duna. 
Lâminas de machados com gume polido, lascas de 
quartzo. 

Sítio do Ubá   

Sítio do Ulá   

Sítio Ilha da Fitinha   

Sítio Ilha dos Porcos   

Sítio Lopes Mendes I Sete conjuntos de amoladores. 
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio Lopes Mendes II Sete conjuntos de amoladores. 
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio Mero II Três suportes de pedra com amoladores.  

Sítio Parnaioca Dois suportes com amoladores. 
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machado. 

Sítio Parnaioca II Dois conjuntos de amoladores. 
Sulcos na pedra consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machado. 

Sítio praia de Ubatuba  
Uma rocha com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00596
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00304
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00020
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00589
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00305
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00306
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00302
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00303
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00601
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00602
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00591
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00594
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00595
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00584
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Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Sítio Praia de Ubatuba - conj. II  
Três rochas com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio Praia do Bananal Pequeno  
Uma rocha com sulcos consequentes do trabalho de 
elaborar gumes em lâminas de machados. 

Sítio Provetá1   

Sítio Rio das Andorinhas  
Quatro conjuntos de rochas com sulcos na pedra 
consequentes do trabalho de elaborar gumes em 
lâminas de machado. 

Sítio sobre duna praia da Longa   

Sítio sobre dunas Lopes Mendes 
Sítio sobre dunas localizado na praia de Lopes 
Mendes, próximo à igreja. 

Núcleos e lascas de quartzo. 

Toca da Picota 
Pequena toca, ou gruta granítica, com pouca 
altura (1 m), certamente imprópria para 
habitação 

 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00585
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00586
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00588
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00597
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00543
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00603
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00014
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Municípios Sítios arqueológicos Descrição sumária Outros vestígios líticos 

Mangaratiba - RJ 

Sambaqui do Sahy   

Sítio Arqueológico da Sapioera 
Evidências de vestígios arqueológicos em 
subsuperfície (cacos cerâmicos e lascas de 
quartzo entre 25 e 30 cm de profundidade) 

 

Sítio Casa Sahy   

Sítio Cerâmico Sahy   

Sítio NeoBrasileiroSahy   

Sítio Ruína do Sahy I   

Sítio Ruína do Sahy II   

Sítio Ruína do Sahy III   

Solar Barão do Sahy 

Prédio do século XIX - típica arquitetura civil 
urbana da época. Era a antiga residência ou 
casa de comércio do Barão de Sahy (Luís 
Fernando Monteiro), um dos maiores 
comerciantes locais e do Brasil 

 

Toca do Pinheiro 
Pequeno abrigo rochoso com 5 m (NS) por 1,5 
(L), distando 500 m da estrada e a 30 m de 
altura sobre a nível do mar. 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00119
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00119
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00118
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00419
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00420
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00421
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00422
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00423
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00424
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00121
http://portal.iphan.gov.br/portal/montaDetalheSitioArqueologico.do?id=RJ00120
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Quadro 3.3.2-1 - Notificações emitidas por guarda-parques na área de abrangência e entorno do PEC no período 2008-2012 (parte 1) 

Coord. 
(X) 

Coord. 
(Y) 

N° Nome Endereço Bairro Município 

588.814 7.475.355 1 João Rodrigues Araujo Rua Itaola, 7.700 Lidice Rio Claro 

594.486 7.473.754 2 Sonia Julio Sitio São Simão, 900 Macundu Rio Claro 

593.486 7.472.461 3 Carlos Eduardo Fazenda Monte Verde, 1.500 São João Marcos Rio Claro 

601.672 7.468.817 4 Manoel da Silva  Estrada do Rubião, 5 Rubião Mangaratiba 

596.120 7.472.803 7 Acassio Ferreira da Silva Sitio São Sebastião  de N. Sra. Aparecida São João Marcos Macundu Rio Claro 

597.315 7.472.392 8 Sebastão Julho  Estrada Serra do Mar, 500 São João Marcos Rio Claro 

606.279 7.471.897 10 Fazenda do Sertão  Estrada São João Marcos s/nº São João Marcos Rio Claro 

604.279 7.470.406 11 Miramis Antunes Barros Estrada Matuto, 12, Capela São José  Sitio Ventania Mangaratiba 

605.754 7.467.357 12 Pedro Lemos  Fazenda Rubião  Bela Vista Mangaratiba 

591.249 7.472.610 13 Diva da Silva Julho Estrada Serra do Mar, 5.500 São João Marcos Rio Claro 

601.631 7.468.836 14 Rosimery Conceição Pereira Estrada Robião, 7 Benguela Mangaratiba 

604.204 7.470.357 15 Maria Carminda Ribeiro Dias Estrada da Ventania, 10 Matutu / Serra do Piloto Mangaratiba 

602.291 7.468.246 16 Valquíria Braga Teixeira Estrada do Rubião, 13 Serra do Piloto Mangaratiba 

606.860 7.467.330 17 Eliesio Candido dos Santos Tomaz Sertão do Rubião, s/n° Serra do Piloto Mangaratiba 

606.123 7.467.325 18 Wilson José de Castro  Estrada do Rubião s/n° Serra do Piloto Mangaratiba 

587.487 7.475.706 21 Rivanil Rodrigues de Araujo Sitio do Meio, 750 Itaoca Lidis 

588.978 7.475.652 27 José Neves Torres  Estrada Itaoca, 7.801 Itaoca Lidis 

577.063 7.471.355 28 Carlos Chaves Av. Saturninhu s/nº, próximo ao Km 15 Serra d’Água Angra dos Reis  

589.487 7.475.806 29 Oracio Jose da Fonseca Sitio do Meio Itaoca Rio Claro 

583.203 7.476.568 801 Herminio Antônio dos Santos Sitio Bela Vista, Km 28 da RJ-155 Lidice Rio Claro 

601.654 7.478.385 1057 José Mauro Machado Vale Sítio Siliziane - Estrada da Várzea 2707 São João Marcos Rio Claro 

602.096 7.472.001 1251 Carlos de Oliveira Barros Faz. Rua da Prata Sitio Recanto  Rio Claro  Rio Claro 

567.080 7.467.687 1252 Domingos dos Santos Gonsalves Rua das Florestas, 48 - casa 02 Ariro Angra dos Reis 

567.042 7.467.707 1253 Deolinda de Morais Dos Santos   Rua das Florestas, 45  Ariro Angra dos Reis 

573.479 7.470.658 1254 José Danusio Firmino Fazenda Zungu, 22 - Serra d’Água Ponta Partido Angra dos Reis 

572.285 7.469.674 1255 Júlio Venancio Viera Rua Rei do Ouro   Chacara do Ouro Angra dos Reis 
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Coord. 
(X) 

Coord. 
(Y) 

N° Nome Endereço Bairro Município 

567.091 7.470.213 1256 Manoel da Silva Est. Rio do Ouro s/n° Zumgo Angra dos Reis 

571.299 7.468.999 1257 Rubem Ferreira de Almeida Rua Projetada, 10.000 Lt - s/n° Ponta Partido Angra dos Reis 

577.575 7.469.048 1258 José Fonseca Águas Lindas Ponta Partido Angra dos Reis 

577.518 7.468.986 1259 Roberto Augusto  Rua Águas Lindas s/n° Ponta Partido Angra dos Reis 

606.665 7.473.958 1260 Sonia Souza dos Santos Faz. do Bálsamo Rio Claro - Bálsamo Rio Claro 

616.625 7.478.982 1261 Benjamim K. Oliveira Est. Nono, 139 Caçador Pirai 

608.439 747.306 1262 Denise da Fraga Santos de Faria Sertão do Machado Faz. Catumbi  Rio Claro Rio Claro 

611.764 7.476.789 1263 Libirei de Aguiar Soares Estrada do Sertão, 8 Caçador Rio Claro 

612.850 7.477.604 1264 Joarez Feliciano Estrada do Sertão, 42 Pirai Rio de Janeiro 

613.654 7.477.979 1265 Sebastião Algusto de Souza Lima  Estrada do Sertão, 6 Rio Claro Rio Claro 

620.441 7.469.157 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.429 7.469.258 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.448 7.469.271 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.427 7.469.258 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.402 7.469.319 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.403 7.469.288 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.305 7.469.212 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.269 7.469.166 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.266 7.469.148 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.289 7.469.127 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.286 7.469.144 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.336 7.469.194 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.345 7.469.195 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.332 7.469.185 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

620.355 7.469.137 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

Nota: (1) n.i: não informado. 
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Quadro 3.3.2-1 - Notificações emitidas por guarda-parques na área de abrangência e  
entorno do PEC no período 2008-2012 (parte 2) 

Coordenadas 
N° da 

notificação 
Localidade 

23k 0573998/7468617 4801 Serra D’ Água, Angra dos Reis  

23k0573986/7468592 4802 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k 0573959/7468535 4803 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0573896/7468457 4804 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k7573869/7468399 4805 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0574013/7465619 4806 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4807 Ponta do Partido, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4808 Ponta do Partido, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4809 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4810 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4811 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0574013/7468619 4812 Serra D’ Água, Angra dos Reis 

23k0596118/7472905 4813 Macundu, Rio Claro 

23k0595892/7473438 4814 Macundu, Rio Claro 

23k0595891/7473437 4815 Macundu, Rio Claro 

23k0602311/7471078 4816 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602230/7471077 4817 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602391/7471253 4818 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602391/7471253 4819 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602378/7471234 4820 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602591/7471253 4821 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602691/7471253 4822 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0588922/7461788 4823 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0602337/7471180 4824 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602338/7471129 4825 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0588922/7461788 4826 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0588922/7461788 4827 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0588922/7461788 4828 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4829 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4830 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4831 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4832 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4833 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4834 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4835 Ingaíba, Mangaratiba 

23k0613104/7470772 4836 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7411723 4837 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7471723 4838 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7471723 4839 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7471723 4840 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7471723 4841 Manzomba, Itaguaí 
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Coordenadas 
N° da 

notificação 
Localidade 

23k0613955/7471186 4842 Manzomba, Itaguaí 

23k0613953/7471187 4843 Manzomba, Itaguaí 

23k0615806/7471724 4844 Manzomba, Itaguaí 

23k0613576/7471041 4845 Manzomba, Itaguaí 

23k0613565/7471031 4846 Manzomba, Itaguaí 

23k0613565/7471032 4847 Manzomba, Itaguaí 

23k0615729/7471120 4848 Manzomba, Itaguaí 

23k0613782/7471145 4849 Manzomba, Itaguaí 

23k0613641/7471078 4850 Manzomba, Itaguaí 

23k0574214/7468773 4851 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4852 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4853 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4854 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4855 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4856 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4857 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4858 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4859 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0576799/7469322 4860 Serra d’ Água, Angra dos Reis 

23k0596116/7473589 4861 São João Marcos, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4862 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4863 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4864 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4865 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4866 Macundu, Rio Claro 

23k0597436/7474155 4867 Sitio dos Amores, Rio Claro 

23k0602657/7471313 4868 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4869 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4870 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0596166/7473589 4871 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0596116/7473889 4872 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0596116/7473589 4873 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0596116/7473589 4874 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0596116/7473589 4875 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4876 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7493589 4877 Macundu, Rio Claro 

23k0596116/7473589 4878 Macundu, Rio Claro 

23k0602657/7471313 4879 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0602057/7471313 4880 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0602657/7471313 4881 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0602657/7471313 4882 Serra do Piloto, Rio Claro 

23k0602657/7471313 4883 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0607162/7471313 4884 Serra do Piloto, Mangaratiba 
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23k0602657/7471373 4885 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602657/7471313 4886 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0602657/7471313 4887 Serra do Piloto, Mangaratiba 

23k0591164/7461404 4888 Ingaiba, Mangaratiba 

23k0574214/7468779 4889 Serra d’Água, Angra dos Reis  

23k0574214/7468773 4890 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4891 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4892 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468713 4893 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4894 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4895 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4896 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4897 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468713 4898 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0574214/7468773 4899 Serra d’Água, Angra dos Reis 

23k0596116/7973589 4900 Macundu, Rio Claro 





Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-6 - Lista dos processos de licenciamento ambiental 





Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-6 - 1/7 

Quadro 3.3.3-2 - Lista dos processos de licenciamento ambiental no entorno do PEC (até 3 m do limite) de âmbito estadual e municipal 

Processo 
Abertura 

do 
processo 

Empresa 
Tipo de 
licenca 

Potencial 
poluidor 

Número 
da licença 

Emissão Validade Município Atividade 

E-07/202585/2004 04/08/2004 
Rodrigo otávio lima de 
almeida 

LI Grande 8150 17/03/2005 16/03/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/201122/2008 06/05/2008 
Petrobras Transportes 
S/A - Transpetro 

LI Grande 257 15/06/2009 15/06/2012 Angra dos Reis 
Tratamento de esgotos e 
efluentes industriais.  

E-07/203718/2008 16/12/2008 
LFJ Participações 
Ltda. 

LI Médio 773 28/09/2009 28/09/2012 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203704/2006 03/10/2006 
Coelho Administradora 
Ltda. 

LI Médio 12842 28/05/2007 28/05/2010 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202905/2006 27/07/2006 
Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis 

LP Médio 16548 04/05/2011 04/05/2014 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
terminais marítimos. 

E-07/505800/2011 10/06/2011 
Oceanic Estaleiros 
Ltda. 

LPI Médio 18493 20/12/2011 20/12/2012 Angra dos Reis 
Construção e reparo de 
embarcações e estruturas 
flutuantes. 

E-07/200397/2005 15/02/2005 
Viação Senhor do 
Bonfim Ltda. 

LO Médio 11896 09/07/2007 09/07/2012 Angra dos Reis 
Reparação e manutenção de 
frota de veículos rodoviários. 

E-07/201924/2005 15/06/2005 Gerald Frank Medley LI Micro 10044 07/12/2005 07/12/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203205/2007 08/10/2007 
Valdete C. D. Garcia - 
Serviços de apoio 

LO Micro 15272 23/12/2008 23/12/2013 Angra dos Reis 
Lavanderias e tinturarias - 
inclusive limpeza a seco. 

E-07/504322/2011 09/05/2011 
Posto de 
abastecimento Costa 
Tropical Ltda. 

LI Mínimo 20235 12/07/2012 12/07/2014 Angra dos Reis 

Abastecimento de 
combustíveis líquidos em 
postos com tanques 
subterrâneos. 

E-07/203761/2007 22/11/2007 Alair dos Santos LI Mínimo 14256 03/06/2008 03/06/2011 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202701/2004 17/08/2004 
Carlos Antonio Goulart 
do amaral 

LI Mínimo 10370 03/03/2006 03/03/2009 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202803/2006 18/07/2006 
N.R.M. Participações e 
Empreendimentos 
Ltda. 

LI Mínimo 13019 n.i n.i Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 
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Processo 
Abertura 

do 
processo 

Empresa 
Tipo de 
licenca 

Potencial 
poluidor 

Número 
da licença 

Emissão Validade Município Atividade 

E-07/202143/2006 13/06/2006 Renan Corrêa da Silva LI Mínimo 12573 11/04/2007 11/04/2010 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202144/2006 13/06/2006 Renan Corrêa da Silva LI Mínimo 12572 11/04/2007 11/04/2010 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/200042/2004 07/01/2004 
Manoel Belisário 
Jordão Neto 

LI Mínimo 9078 27/09/2005 27/09/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/501650/2009 21/05/2009 
Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis 

LI Mínimo 580 13/08/2009 13/08/2012 Angra dos Reis 
Obras públicas de 
urbanização.  

E-07/203481/2002 20/08/2002 
Maurício Ribeiro de 
Castro 

LI Mínimo 7657 05/01/2005 05/01/2008 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
instalações portuárias.  

E-07/201049/2000 06/06/2000 
Costa Verde 
Transportes Ltda. 

LO Mínimo 1642 20/09/2002 19/09/2007 Angra dos Reis 
Reparação e manutenção de 
frota de veículos rodoviários. 

E-07/202115/2007 12/07/2007 
Arpoador Engenharia 
S/C Ltda. 

LO Mínimo 214 25/05/2009 25/05/2014 Angra dos Reis 
Construção de embarcações 
para usos.  

E-07/202638/2005 17/08/2005 
Infornova Ambiental 
Ltda. 

LO Mínimo 16908 17/06/2011 17/06/2016 Angra dos Reis 
Transporte rodoviário de 
resíduos urbanos (lixo). 

E-07/202296/2005 20/07/2005 
Empresa de Mineração 
Ariró Ltda. 

LI Mínimo 10618 29/03/2006 29/03/2007 Angra dos Reis 
Engarrafamento e 
gaseificação de águas 
minerais. 

E-07/201152/2004 16/04/2004 Carlos Alberto Andrade LI N.i 10377 07/03/2006 07/03/2009 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/200946/2002 05/03/2002 
Alberto Costa Sousa 
Oliveira 

LI N.i 9536 19/10/2005 19/10/2008 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
instalações portuárias  

E-07/203023/2003 29/09/2003 
Luis Alberto Mendes 
Rodrigues 

LI N.i 9738 18/10/2005 18/10/2008 Angra dos Reis Dragagem. 

E-07/200892/2004 29/03/2004 
Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis 

LI N.i 6224 19/05/2004 19/05/2007 Angra dos Reis 
Coleta e tratamento de esgotos 
sanitários ( ETE) convencional. 

E-07/204478/2002 29/10/2002 
Diluvio Reparos Navais 
Ltda. Me 

LO N.i 10670 05/04/2006 05/04/2011 Angra dos Reis 
Reparação de embarcações 
de qualquer tipo. 

E-07/200342/2004 03/02/2004 
Bezon Engenharia 
Ltda. 

LI N.i 10063 25/11/2005 25/11/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

Anexo 3-6 - 3/7 

Processo 
Abertura 

do 
processo 

Empresa 
Tipo de 
licenca 

Potencial 
poluidor 

Número 
da licença 

Emissão Validade Município Atividade 

E-07/200716/2008 13/03/2008 
Ricardo Herrera 
Dantas - Me 

LO N.i 15126 05/12/2008 05/12/2011 Angra dos Reis 
Lavanderias e tinturarias - 
inclusive limpeza a seco. 

E-07/201778/2006 12/05/2006 
Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis 

LI N.i 11673 30/08/2006 30/08/2009 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/201488/2000 02/08/2000 Ruy Collet Solberg LI N.i 10333 03/03/2006 03/03/2009 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/200265/2004 26/01/2004 
Mec Nave Angra 
Mecânica Naval Ltda. 

LO N.i 9357 27/05/2008 27/05/2013 Angra dos Reis 
Reparação de embarcações 
de qualquer tipo 

E-07/202881/2006 25/07/2006 
Petrobras Transportes 
S/A - Transpetro 

LI N.i 13119 02/08/2007 02/08/2010 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
terminais marítimos. 

E-07/203126/2004 22/09/2004 
Serviços e Locação de 
Máquinas É Pra Já de 
Angra Ltda. 

LO N.i 9672 07/11/2005 07/11/2010 Angra dos Reis 
Coleta e transporte de esgotos 
sanitários. 

E-07/200201/2004 22/01/2004 
Lilian Liao de Castro 
Paes de Carvalho 

LI Pequeno 7283 16/12/2004 16/12/2007 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/200554/2003 25/02/2003 Rafael Souza Sampaio LI Pequeno 4205 07/08/2003 07/08/2006 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202043/2003 09/07/2003 
Patricia de Souza 
Bandeira de 
Albuquerque Mayer 

LI Pequeno 5999 16/04/2004 16/04/2007 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/204175/2002 07/10/2002 
Tojo Engenharia e 
Comércio Ltda. 

LI Pequeno 4208 07/08/2003 07/08/2006 Angra dos Reis 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/202951/2002 17/07/2002 
Porto Biscaia 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

LI Pequeno 4664 08/07/2005 08/07/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203125/2004 22/09/2004 
Fernando Andrade de 
Lima Souto 

LI Pequeno 8812 30/06/2005 30/06/2008 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
instalações portuárias.  

E-07/202754/2005 29/08/2005 Julieta Uchôa Muller LO Pequeno 15195 18/12/2008 18/12/2013 Angra dos Reis Autorizações. 

E-07/202598/2003 27/08/2003 
Hildina Revoredo 
Adam 

LI Pequeno 6475 29/06/2004 29/06/2007 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202496/2002 13/06/2002 A.C. Lobato S/A LI Pequeno 5416 29/09/2004 29/09/2007 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 
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E-07/503927/2010 31/05/2010 Icatu Holding S/A LAS Pequeno 20061 26/06/2012 26/06/2016 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202548/2005 12/08/2005 

Ass. Brasileira da 
Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos 
Últimos Dias 

LI Pequeno 10065 25/11/2005 25/11/2008 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203529/2002 23/08/2002 Estaleiro Brasfels Ltda. LO Pequeno 6220 02/06/2004 02/06/2009 Angra dos Reis 
Estocagem de produtos e 
artigos diversos, exclusive 
resíduos. 

E-07/200922/2006 13/03/2006 
Sebrás Montagem 
Navais Ltda. 

LO Pequeno 12463 20/03/2007 20/03/2012 Angra dos Reis 
Reparação de embarcações 
de qualquer tipo. 

E-07/200242/2004 23/01/2004 Pro Boat Ltda. LI Pequeno 7901 04/02/2005 04/02/2008 Angra dos Reis 
Implantação ou ampliação de 
instalações portuárias. 

E-07/505120/2009 11/09/2009 Estaleiro Brasfels ltda LI Pequeno 20182 10/07/2012 10/07/2015 Angra dos Reis 
Estocagem de resíduos das 
classes IIA e IIB 

E-07/203421/2006 18/09/2006 
Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis 

LP Pequeno 12660 07/05/2007 07/05/2009 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/509091/2010 13/10/2010 
Vale do Café Auto 
Posto Ltda. 

LAS Pequeno 15708 09/02/2011 09/02/2016 Angra dos Reis Abastecimento de Gnv. 

E-07/200325/2003 11/02/2003 
Premil Praia da Ribeira 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

LI Pequeno 6625 14/07/2004 14/07/2007 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/202565/2003 25/08/2003 
Espólio de Jorge 
Francisco Gomes e 
Maria Libânia Gomes 

LI Pequeno 5138 17/12/2003 17/12/2006 Angra dos Reis 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203700/2002 09/09/2002 Fundação DER-RJ LI N.i 5593 02/03/2004 02/03/2007 
Angra dos Reis 

e Rio Claro 

Implantação ou ampliação de 
rodovias com uma pista de 
rolamento. 

E-07/202515/2001 13/09/2001 
Petróleo Brasileiro S/A 
- Petrobras 

LI Pequeno 7606 29/12/2004 29/12/2007 
Duque de 

Caxias 
Transformação de gases 
(estado físico). 
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E-07/200386/2005 11/02/2005 
Semag Sagário 
Construtora Ltda. 

LO N.i 8105 26/07/2005 26/07/2010 Itaguaí 
Extração artesanal de areia e 
areola. 

E-07/201622/2003 05/06/2003 
PIGC 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

LP Grande 11749 03/10/2006 03/10/2008 Mangaratiba 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/200261/2005 01/02/2005 
Companhia de 
Desenvolvimento do 
Sahy 

LP Grande 12215 25/01/2007 25/01/2009 Mangaratiba 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/203267/2002 07/08/2002 José Antunes Gomes LI Médio 2943 03/09/2003 03/09/2006 Mangaratiba 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/512158/2010 20/12/2010 
Patience 
Empreendimentos 
imobiliários Ltda. 

LI Médio 16507 02/05/2011 02/05/2014 Mangaratiba 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/201698/2002 17/04/2002 
Paulo Cesar Nunes de 
Lima 

LP Médio 4600 30/03/2004 30/03/2006 Mangaratiba 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/204175/2005 28/12/2005 
Razão Engenharia 
Ltda. 

LI Médio 12908 25/06/2007 25/06/2010 Mangaratiba 
Implantação de loteamento 
residencial, comercial e misto. 

E-07/200630/2003 07/03/2003 
Pedro Alves Da 
Fonseca Neto 

LI Micro 4203 07/08/2003 07/08/2006 Mangaratiba 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/503975/2009 07/08/2009 Resort Portobello Ltda. LI Mínimo 1449 08/03/2010 08/03/2013 Mangaratiba Dragagem. 

E-07/202396/2003 11/08/2003 
L.C.Morato Lanches 
Me 

LO Mínimo 10229 03/01/2006 03/01/2011 Mangaratiba Bares, botequins, lanchonetes. 

E-07/201943/1994 17/11/1994 
Moisés Antonio da 
Rosa 

LI N.i 9055 20/06/2005 20/06/2008 Mangaratiba 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203728/2006 05/10/2006 
Limpe Sani 3000 
Saneamento e 
Limpeza Ltda. 

LO N.i 12328 26/04/2007 26/04/2012 Mangaratiba 
Coleta e transporte de esgotos 
sanitários  

E-07/201101/2003 14/04/2003 
Paulo Roberto Pinto 
De Oliveira 

LI N.i 10319 23/02/2006 23/02/2009 Mangaratiba 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/502429/2010 12/04/2010 
Condomínio Geral 
Portobello 

AA N.i 2842 29/09/2010 29/09/2012 Mangaratiba Dragagem. 
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Processo 
Abertura 

do 
processo 

Empresa 
Tipo de 
licenca 

Potencial 
poluidor 

Número 
da licença 

Emissão Validade Município Atividade 

E-07/202454/2005 04/08/2005 
Comat Materiais de 
Construção Ltda. 

LO N.i 10908 08/05/2006 08/05/2011 Mangaratiba 
Extração artesanal de areia e 
areola. 

E-07/200578/2006 16/02/2006 
Prefeitura Municipal de 
Mangaratiba 

LI N.i 10929 08/05/2006 08/05/2009 Mangaratiba 
Obras de saneamento em 
geral. 

E-07/200579/2006 16/02/2006 
Prefeitura Municipal de 
Mangaratiba 

LI N.i 10930 08/05/2006 08/05/2009 Mangaratiba 
Obras de saneamento em 
geral. 

E-07/201185/2005 25/04/2005 Nilson Salles Lopes LI Pequeno 10412 20/02/2006 20/02/2009 Mangaratiba 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203422/2006 18/09/2006 Condomínio Praia Alta LI Pequeno 13013 17/07/2007 17/07/2010 Mangaratiba 
Construção de estruturas 
flutuantes. 

E-07/201274/2007 11/05/2007 
Ampla Energia e 
Serviços S/A 

LO Pequeno 14892 01/10/2008 01/10/2013 Mangaratiba 

Implantação de linhas de 
distribuição de energia elétrica 
de alta tensão (69 kv < v <= 
230 kv). 

E-07/204174/2007 27/12/2007 
Posto de Gasolina 
Verdes Mares Ltda. 

LI Pequeno 14508 30/07/2008 30/07/2010 Mangaratiba 

Abastecimento de 
combustíveis líquidos em 
postos com tanques 
subterrâneos. 

E-07/203041/2002 24/07/2002 
Scala Comércio e 
Serviços de 
Automóveis Ltda. 

LO Pequeno 1909 24/08/2005 24/08/2010 Niterói 

Oficinas de serviços 
mecânicos, lanternagem e 
pintura de veículos 
automotores 

E-07/201356/2003 13/05/2003 
Light Serviços de 
Eletricidade S/A 

LO Mínimo 5737 28/10/2004 28/10/2009 Rio Claro 

Implantação e operação de 
subestação de transformação 
e distribuição de energia 
elétrica. 

E-07/501369/2010 04/03/2010 Light Energia S/A LAS Mínimo 2914 14/10/2010 14/10/2015 Rio Claro 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/203068/2001 29/10/2001 
Condomínio Parques 
Atlântico Sul 

LO Grande 2035 01/11/2002 01/11/2007 Rio de Janeiro 
Coleta e tratamento de esgoto 
sanitário em nível secundário. 

E-07/204896/2002 26/11/2002 Irene Kuner LP Médio 8264 01/04/2005 01/04/2007 Rio de Janeiro 
Engarrafamento e 
gaseificação de águas 
minerais. 
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Processo 
Abertura 

do 
processo 

Empresa 
Tipo de 
licenca 

Potencial 
poluidor 

Número 
da licença 

Emissão Validade Município Atividade 

E-07/200574/2002 30/01/2002 
Depósito de Materiais 
de Construção 
Portinho Ltda. 

LO Micro 2094 22/10/2002 22/10/2007 Rio de Janeiro 
Estocagem de produtos e 
artigos diversos, exclusive 
resíduos 

E-07/203121/2001 31/10/2001 
Marmoraria Pedra Lua 
Ltda. - Me 

LO Micro 5373 28/01/2004 28/01/2009 Rio de Janeiro 
Aparelhamento de mármore, 
ardósia, granito e pedras em 
chapas e placas.  

E-07/203146/2001 05/11/2001 Mercado M.J.J. Ltda. LO Mínimo 3980 01/07/2003 01/07/2008 Rio de Janeiro 
Serviços de alimentação não 
especificados ou não 
classificados 

E-07/203094/2001 30/10/2001 
Supermercado Zona 
Sul S/A 

LO N.i 10280 16/01/2006 16/01/2011 Rio de Janeiro 
Coleta e tratamento de esgoto 
sanitário em nível secundário. 

E-07/202029/2002 14/05/2002 Tim Celular S/A LO N.i 9240 23/08/2005 23/08/2010 Rio de Janeiro 
Complementação de 
instalações de 
telecomunicações. 

E-07/201766/2005 08/06/2005 
Construtora Canopus 
Rio Ltda. 

LI N.i 10223 29/12/2005 29/12/2008 Rio de Janeiro 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/201907/2002 02/05/2002 
Ciaplan 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

LI Pequeno 1889 03/10/2002 03/10/2005 Rio de Janeiro 
Coleta e tratamento de esgoto 
sanitário em nível secundário. 

E-07/202326/2001 31/08/2001 
PIGC 
Empreendimentos 
imobiliários ltda 

LI Pequeno 3785 04/06/2003 04/06/2006 Rio de Janeiro 
Construções novas e 
acréscimos de edificações. 

E-07/201045/2002 08/03/2002 
Prefeitura da Cidade 
de São João de Meriti 

LI N.i 3428 25/04/2003 25/04/2006 
São João de 

Meriti 

Coleta e tratamento de 
esgotos sanitários de 
municipalidades. 
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Referências 
Sistema de Projeção UTM  Fuso 23S;
Datum Horizontal  SIRGAS 2000;
Hidrografia IBGE, na escala 1:50.000 (editada);
Sistema Viário IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Político administrativo IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Suscetibilidade natural à ocorrência de incêndios
 INEA, na escala 1:100:000.
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1:150.000 em folha ISO A3

Mosaico Ambiental Ltda.
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Referências 

Sistema de Projeção UTM  Fuso 23S;
Datum Horizontal  SIRGAS 2000;
Hidrografia IBGE, na escala 1:50.000 (editada);
Sistema Viário IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Político administrativo IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Susceptibilidade, geoprocessamento entre Formas
de relevo x Declividade x Cobertura vegetal.

Escala numérica

MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE A EROSÃO HÍDRICA

1:150.000 em folha ISO A3

Mosaico Ambiental Ltda.

Data
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Legenda
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Referências 
Sistema de Projeção UTM  Fuso 23S;
Datum Horizontal  SIRGAS 2000;
Hidrografia IBGE, na escala 1:50.000 (editada);
Sistema Viário IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Político administrativo IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Curvas de nível IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Pocessos minerários DNPM (adaptado).
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Referências 
Sistema de Projeção UTM  Fuso 23S;
Datum Horizontal  SIRGAS 2000;
Hidrografia IBGE, na escala 1:50.000 (editada);
Sistema Viário IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Político administrativo IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Cobertura Vegetal e Uso do Solo (Geoeye, 2009),
na escala 1:2.000.
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Referências 
Sistema de Projeção UTM  Fuso 23S;
Datum Horizontal  SIRGAS 2000;
Hidrografia IBGE, na escala 1:50.000 (editada);
Sistema Viário IBGE, na escala 1:50.000 (editado);
Geologia CPRM (2007) e dados primários levantados
em campo durante os dias 06 a 12 de janeiro de 2012.
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MÓDULO 4 - PLANEJAMENTO 

4.1 - HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO DO PARQUE ESTADUAL 

CUNHAMBEBE 

O Parque Estadual Cunhambebe, criado a partir do Decreto Estadual nº 41.358, de 13 de 

junho de 2008, não dispunha, até a elaboração deste plano de manejo, de nenhum 

instrumento de planejamento.  

4.1.1 - Premissas do planejamento do PEC 

Considera-se que o bom manejo de uma UC depende, entre outros aspectos, da avaliação 

das diferentes possibilidades de ação e de opção pelas melhores (ou mais viáveis) 

alternativas, em uma sistemática que possibilita o melhor aproveitamento do tempo, recursos 

materiais e humanos. Nessa perspectiva, o planejamento estratégico (PE) é uma técnica 

administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma 

visão do caminho (estratégia) a ser seguido (CHIAVENATO e SAPIRO, 2004). 

Neste plano de manejo, utilizou-se, para fins de planejamento de médio e longo prazos 

(estratégico), de curto prazo (operacional) e para a sua funcionalidade a abordagem orientada 

para resultados, baseada na gestão por programas e projetos. A Figura 4.1-1 ilustra o 

processo de elaboração da estratégia e a relação com a operação fundamentada pela 

orientação para resultados. 

 

Figura 4.1-1 – Construção do planejamento 

A metodologia proposta para a gestão estratégica do Parque Estadual Cunhambebe 

considera dois importantes momentos da etapa de planejamento: o desenvolvimento da 
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estratégia e o planejamento da estratégia propriamente dito, elaborado conjuntamente entre 

representantes do INEA, do Conselho Consultivo da UC e de especialistas de diversas áreas 

do conhecimento. 

Parte da construção de um imaginário convocante e coletivo para o futuro da UC com o 

envolvimento de representantes das partes interessadas (TORO, 1997), simbolizado em um 

conjunto de diretrizes estratégicas constituído pela missão e a visão de futuro da UC, a saber:  

 Missão: proteger os ecossistemas, conservando a biodiversidade e os recursos naturais 

desse fragmento significativo de Mata Atlântica, fundamentado na gestão participativa, e 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e para a consolidação do 

corredor Tinguá-Bocaina. 

 Visão de futuro: ser reconhecida pela população do entorno como uma área protegida 

que oferece possibilidades de geração de renda por meio de alternativas econômicas 

sustentáveis.  

Após a definição das diretrizes estratégicas (missão e visão de futuro) o imaginário que elas 

simbolizam foi submetido a uma análise de consistência e viabilidade com a consideração dos 

fatores internos e externos que potencialmente impulsionarão ou restringirão o seu alcance, a 

análise de ambiência.  

A análise da ambiência é elaborada considerando todas as informações e conhecimentos 

diagnosticados e levantados durante a elaboração do plano de manejo (fontes primárias e 

secundárias) e realizada considerando-se o ambiente interno e o ambiente externo da 

organização.  

A ferramenta utilizada para realizar a análise da ambiência foi a chamada matriz SWOT, 

matriz FOFA ou matriz de análise estratégica – Quadro 4.3-1 e Quadro 4.3-2 (subseção 

4.3). Sua utilização é fundamentada na busca da adequação entre as capacidades internas e 

as possibilidades externas (MINTZBERG, B. AHLSTRAND e J. LAMPEL, 2000). A partir das 

análises dos relacionamentos entre as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças são 

identificadas demandas para a estratégia da unidade de conservação (premissas de 

recuperação ou avanço), de onde nascem as diretrizes de manejo, que podem ser 

desdobradas como objetivos a atingir por meio da gestão integrada e da inter-relação entre 

programas e projetos. Em outras palavras, os programas e projetos são elaborados para 

atingir, conjuntamente, os objetivos definidos. 

O Balanced Scorecard (BSC), metodologia de medição e gestão de desempenho, propõe a 

aplicação de um modelo mais equilibrado e coerente, que fosse vinculado às escolhas e 

posicionamentos estratégicos da organização. Umas das ferramentas utilizadas na 
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metodologia do BSC é o mapa estratégico, que consiste em uma representação gráfica que 

demonstra a hipótese (ou aposta) estratégica através da construção de relações causais entre 

os diferentes objetivos existentes nas dimensões ou perspectivas estratégicas (KAPLAN e 

NORTON, 2004). 

De acordo com esta abordagem e com as premissas adotadas para este planejamento a 

metodologia procurou integrar a orientação estratégica para os resultados mais relevantes do 

PEC. 

4.1.2 - O mapa estratégico no contexto das unidades de conservação 

O mapa estratégico foi desenvolvido para apoiar a metodologia BSC, contribuindo com a 

construção, comunicação, compreensão, implementação e monitoramento do planejamento. 

Independentemente da abordagem adotada para formular (desenvolver) a estratégia, o mapa 

fornece uma maneira consistente de descrever a estratégia, facilitando a definição e o 

gerenciamento dos objetivos, metas e indicadores. É orientado para os resultados maiores, 

mais agregados e simbolizados, normalmente, pela visão de futuro e a missão da unidade de 

conservação. O mapa representa o conjunto de diretrizes de manejo ou premissas que levam 

a unidade de conservação a um patamar de desempenho superior. 

Os mapas estratégicos precisam se orientar por alguns princípios, considerando o contexto 

das unidades de conservação: 

 a estratégia equilibra forças contraditórias: o ponto de partida da descrição da estratégia 

é deixar claro como serão equilibradas as expectativas legítimas de desenvolvimento e 

conservação no mesmo espaço territorial, em curto, médio e longo prazos; 

 a essência da estratégia é a proposição de valor para cidadãos-usuários: a estratégia 

exige a definição do público-alvo prioritário para atuação da unidade e a formulação de 

uma proposta de valor a ser oferecido a estes cidadãos. A escolha de um público-alvo 

visa orientar a adequação dos produtos e serviços para os cidadãos-usuários; 

 a criação de valor é operacionalizada pelos processos internos da UC: o mapa 

estratégico descreve os resultados que a UC pretende alcançar frente à perspectiva dos 

cidadãos-usuários, entretanto a forma como estes resultados serão obtidos e as 

orientações para as interações com os segmentos de cidadãos-usuários são 

estabelecidos pelos processos internos da UC. Esta conexão — processos internos com 

proposição de valor para os cidadãos — estabelece a integração da estratégia com a 

rotina das UCs; 
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 a estratégia compõe-se de temas complementares e simultâneos: os conjuntos de 

processos internos (programas de manejo) devem contribuir de maneiras diferentes e 

em momentos diferentes para o cumprimento da missão da unidade.  

A utilização da ferramenta mapa estratégico procura contribuir forjando uma nova cultura 

gerencial para as áreas protegidas (e para o setor público), onde as escolhas estratégicas 

contaminam todo o processo decisório, todas as atividades da UC e todas as pessoas 

envolvidas na sua gestão (Figura 4.1-2). 

 

Figura 4.1-2 - Estrutura do mapa estratégico 

4.1.2.1 - Mapa estratégico do Parque Estadual de Cunhambebe 

A orientação estratégica para os resultados mais relevantes é dada pela validação do mapa 

estratégico do PEC, considerado como o conjunto de resultados mais relevantes a serem 

buscados pela organização. O mapa estratégico apresentado na Figura 4.1-3 foi elaborado 

por representantes do conselho consultivo e do INEA. Inicialmente todos os conselheiros do 

PEC participaram do processo de construção. Para aprimorar o trabalho em grupo e fortalecer 

o papel dos conselheiros foram eleitos cinco representantes para formar o grupo de trabalho 

(GT) de acompanhamento do plano de manejo. 
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Figura 4.1-3 - Mapa estratégico do PEC 

A partir da orientação estratégica dada pelo conjunto de objetivos estratégicos a serem 

alcançados pelo PEC, estes poderão direcionar as tomadas de decisões que envolvam a 

gestão da UC. 

4.2 - NORMAS GERAIS DE MANEJO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 

PEC 

4.2.1 - Normas gerais 

As normas gerais consistem em procedimentos a serem adotados de modo a servir como 

orientação institucional às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da área, 

estabelecendo, regulamentando e esclarecendo as atividades permitidas ou proibidas. 

Como normas gerais: 

 o porte ou consumo de bebidas alcoólicas fica restrito às áreas de concessão de 

serviços; 

 fica proibido o porte de armas de fogo, materiais, instrumentos ou petrechos destinados 

ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras atividades que possam vir a afetar a fauna 

ou a flora, sendo proibidas a caça, a pesca, a coleta e a captura de espécimes da flora e 
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da fauna em todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com normas ou 

finalidades específicas; 

 é proibida qualquer atividade ou ação que resulte em deterioração do meio ambiente, 

bem como o porte e o transporte de instrumentos, equipamentos ou aparelhos 

destinados a este fim, excetuando-se apenas o que estiver previsto em planos setoriais 

de manejo ou previamente autorizado; 

 a infraestrutura a ser instalada na unidade limitar-se-á àquela necessária para o seu 

manejo, sendo vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam 

de interesse da unidade de conservação, ressalvadas as atividades de interesse social 

e utilidade pública previstos na legislação; 

 a fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática, inclusive diuturnamente 

e nos finais de semana; 

 a introdução ou a reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente serão 

permitidas quando autorizadas pelo setor responsável do INEA, orientadas por projeto 

específico; 

 não será permitida a entrada, o uso e a criação de animais domésticos ou plantios 

agrícolas na unidade, salvo nas propriedades rurais ainda não desapropriadas e que 

somente serão permitidas mediante celebração de termo de compromisso; 

 não será permitida a circulação de veículos motorizados no parque, excetuando-se 

aqueles pertencentes à administração da UC e INEA, salvo na rodovias estaduais, 

estradas vicinais que cortam o PEC e servem às populações locais e nos acessos e 

áreas destinadas a estacionamento de visitantes; 

  a prática de bicicross e a prática de mountain bike somente será permitida nas trilhas 

designadas pelo PEC/INEA para esse fim, conforme regulamento;  

 não será permitido o depósito de lixo fora dos recipientes apropriados (lixeiras);  

 somente será permitida a prática de atividades comerciais autorizadas;  

 não será permitida a utilização de produtos químicos para banho ou lavagem de objetos 

em corpos hídricos naturais ou artificiais existentes no interior do parque; 

 a captação da água dentro do PEC deverá ser autorizada pelo INEA com anuência da 

unidade de conservação;   

 não será permitida a utilização de aparelhos sonoros, salvo com autorização expressa 

da administração do parque, respeitando a legislação específica;  

 é proibido o uso do fogo, bem como a realização de fogueiras ou qualquer outra 

conduta que possa causar incêndio florestal; 
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 o acampamento somente será permitido nas áreas designadas para esse fim;  

 a realização de caminhadas fora das trilhas existentes não será permitida, bem como a 

abertura e interligação de atalhos que possam acelerar processos erosivos nas trilhas;  

 a realização de pesquisas científicas somente será permitida com as devidas 

autorizações;  

 o uso de imagem e de espaço no PEC, independente da sua finalidade, somente 

poderão ser realizados com a devida autorização do INEA, conforme regulamentação;  

 manifestações religiosas somente poderão ocorrer em locais previamente designados 

para tal, preferencialmente fora da unidade de conservação, e todo o material 

empregado deverá ser recolhido o mais brevemente possível  após o término do culto 

pelos praticantes, de forma a minimizar os impactos ambientais; 

 as normas gerais que estabelecem diretrizes para o uso público nos parques estaduais 

administrados pelo INEA têm como referência o Decreto nº 42.483/2010 e seus 

regulamentos;  

 o horário de visitação pública dos parques estaduais é permitido das 8 às 17 horas, 

diariamente, podendo ser alterado de acordo com determinadas peculiaridades e desde 

que existam condições operacionais para tal; 

 os visitantes deverão assumir integralmente os riscos provenientes de sua conduta, 

inerentes à prática de atividades esportivas e ao lazer em ambientes naturais, tanto no 

que se refere a sua própria segurança e integridade física quanto à integridade dos 

atributos ambientais e/ou infraestrutura existente no parque estadual, mediante a 

assinatura de termos específicos, quando couber; 

 as empresas, entidades ou profissionais que exercerem atividades de instrução ou 

guiagem no interior do parque deverão assinar um termo de responsabilidade de 

condutores e guias em que irão declarar estar cientes das normas, regulamentos e 

restrições específicas da unidade; 

 o desenvolvimento dos serviços e atividades delegados a terceiros mediante concessão 

ou permissão de uso será efetuado por meio de contrato administrativo, com o estímulo 

da participação das comunidades do entorno. 

4.2.2 - Objetivos específicos do PEC 

Os objetivos específicos do Parque Estadual Cunhambebe são definidos pelo Decreto nº 

41.358, de 13 de junho de 2008, que cria o parque e dá outras providências. A criação da UC 

fundamenta-se na beleza cênica ímpar, o potencial turístico e a importância ecológica da 

cadeia de montanhas que se estende por Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí. 
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Assim, os atributos naturais e culturais do PEC lhe conferem os seguintes objetivos: 

 preservar as fitofisionomias da floresta ombrófila densa e da floresta estacional 

semidecidual, matas ciliares e APPs, com destaque para as tipologias localizadas acima 

da cota 300 m na vertente Atlântica e acima da cota 1.000 m nas vertentes da bacia do 

Piraí; 

 recuperar as áreas degradadas ali existentes; 

 proteger o conjunto de fragmentos de formações florestais e refúgios associados, de 

forma a propiciar condições de interligação entre eles, garantindo a diversidade e o 

endemismo de flora e fauna nativas, raras, vulneráveis e ameaçadas de extinção; 

 contribuir para a consolidação do Corredor Tinguá-Bocaina; 

 assegurar a manutenção das paisagens naturais que ocorrem no PEC, das planícies 

fluviais, colinas e morros, do domínio montanhoso e as escarpas serranas;  

 oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, 

pesquisa e relaxamento; 

 incentivar e viabilizar o ecoturismo como fator de integração regional e de geração de 

empregos e renda para as populações do entorno do parque; 

 assegurar a continuidade dos serviços ambientais; 

 proteger as nascentes de rios localizadas nas serras da Bocaina, da Casaca, Sinfrônio, 

Bagre, Capivari, Pinto, Grande, Itaguaçu, Sahy e Mazomba, entre outras, priorizando os 

formadores dos rios Piraí, Pires, Japuíba, Jacuecanga, Ingaíba, do Saco, Sahy, Tinguçu 

e Mazomba, notadamente fontes de abastecimento de água para todo contingente 

populacional do entorno do PEC e até de parte da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro; 

 garantir a preservação do patrimônio histórico-arqueológico e cultural e apoiar ações de 

resgate, conservação e catalogação desse patrimônio. 

4.3 - ANÁLISE DE AMBIÊNCIA: AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UC 

Este item constitui uma análise da situação geral da UC, com relação aos fatores, tanto 

internos quanto externos, que a impulsionam ou que dificultam a consecução dos objetivos 

para os quais foi criada. 

De modo geral, os fatores do cenário interno ou fatores endógenos são divididos em pontos 

fortes e pontos fracos, que condicionam o manejo da UC. Os fatores do cenário externo ou 

fatores exógenos são divididos em oportunidades e ameaças, que auxiliam ou dificultam o 

cumprimento dos seus objetivos de criação. 
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Os fatores foram inicialmente identificados nas oficinas de planejamento estratégico 

participativo do PEC, que contaram com a participação do seu Conselho Consultivo, analistas 

ambientais do INEA e consultores especializados em planejamento, sendo realizadas ao 

longo da elaboração deste plano de manejo. Durante as atividades, os conselheiros 

contribuíram na formulação da matriz, elencando os principais problemas/pontos fracos e 

oportunidades/pontos fortes para que o parque, sob esse ponto de vista, cumpra sua missão e 

atinja seus objetivos. Da mesma forma, foram considerados os principais fatores internos e 

externos sob o ponto de vista técnico, elencados nos diagnósticos ambientais e análises 

regionais (Módulos 2 e 3). 

A avaliação estratégica da UC apresenta a sistematização dos fatores em uma matriz de 

análise estratégica, apresentada no Quadro 4.3-1 e no Quadro 4.3-2, definida pelo Roteiro 

Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo, da SEA/INEA (2010). 

Os elementos dos cenários interno e externo, sob o ponto de vista do planejamento 

estratégico, são definidos da seguinte forma: 

 pontos fracos: os fenômenos ou condições inerentes à UC que comprometem ou 

dificultam seu manejo; 

 ameaças: os fenômenos ou condições externos à UC que comprometem ou dificultam o 

alcance de seus objetivos; 

 forças restritivas: a interação dos pontos fracos e ameaças que debilitam a unidade, 

comprometendo o alcance de seus objetivos; 

 pontos fortes: os fenômenos ou condições inerentes à UC que contribuem ou favorecem 

seu manejo; 

 oportunidades: os fenômenos ou condições externos à UC que contribuem ou 

favorecem o alcance de seus objetivos; 

 forças impulsoras: a interação dos pontos fortes e oportunidades, que fortalecem a 

unidade, contribuindo para seus objetivos; 

 premissas: indicam as propostas de ações estabelecidas pelos participantes das 

oficinas e nos diagnósticos ambientais e nas análises integradas. 
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4.3.1 - Matriz de análise estratégica 

O objetivo da matriz de análise estratégica é construir uma base para a visão integrada das 

evoluções prováveis dos ambientes interno e externo da UC a curto, médio e longo prazos 

capazes de impulsionar ou dificultar o êxito de seus objetivos de criação. As informações 

constituem uma base referencial para a determinação das ações a serem propostas no 

planejamento da UC, as quais serão adotadas pelo gestor da unidade. 

A relevância das forças impulsoras e a gravidade e urgência de superação das forças 

restritivas orientarão o planejamento, sinalizando para a convergência das ações, para o 

aproveitamento dos pontos fortes da UC e das oportunidades existentes, visando superar os 

pontos fracos, opondo-se às ameaças identificadas. 

Nesta matriz, elaborada a partir das oficinas de planejamento participativo e das 

recomendações descritas no diagnóstico ambiental, os fatores descritos estão sistematizados 

e registrados segundo a gravidade, urgência ou relevância para a UC (em gradação1, 2, 3, 

4... n) sem, necessariamente, uma correlação direta entre cada um dos fatores do ambiente 

interno (colunas pontos fracos e fortes) ou do ambiente externo (colunas ameaças e 

oportunidades). 

Os conselheiros também foram estimulados não só a identificar, mas também a espacializar 

os fatores ambientais internos e externos, gerando, assim, um ―mapa falado‖ que serviu como 

base para o estabelecimento das zonas e áreas (item 4.4.2) e das ações dos programas de 

manejo necessárias (subseção 4.5). 
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Quadro 4.3-1 - Matriz de análise estratégica – Forças restritivas 

Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

F
o
rç

a
s
 r

e
s
tr

it
iv

a
s
 

1. Fiscalização e controle deficientes ou 
inexistentes 

1. Contaminação da água com produtos 
químicos ou defensivos agrícolas (agricultura e 
pesca)  

Coibir os crimes ambientais e garantir o cumprimento da legislação 
ambiental e normas da UC. 

Eliminar a contaminação por lançamentos de efluentes domésticos, 
industriais e da agricultura. 

Estimular a adoção de práticas e técnicas produtivas 
ambientalmente equilibradas. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, 
monitoramento ambiental, educação ambiental e de incentivo a 
atividades econômico-produtivas não poluentes. 

2. Ausência de comunicação e 
divulgação do PEC 

2. Caça e extrativismo ilegal e predatório, 
desmatamento e incêndios florestais causados 
nas áreas do PEC 

Estruturar e aplicar instrumentos de comunicação voltados aos 
ambientes externo e interno, a fim de divulgar os objetivos e as 
ações da UC. 

Coibir os crimes ambientais (principalmente caça e/ou 
encarceramento da fauna e da extração de palmitos) e garantir o 
cumprimento da legislação ambiental e normas da UC.  

Eliminar o fogo no interior do PEC e controlá-lo no entorno. 

Implantação de programas de manejo relacionados com a 
comunicação social, fiscalização, cooperação institucional, 
regularização fundiária, educação ambiental, de recuperação de 
áreas degradadas, prevenção e combate de incêndios e de incentivo 
às alternativas de desenvolvimento. 

3. Falta de educação ambiental 

3. Especulação imobiliária, ocupação por 
assentamentos rurais e implantação de grandes 
empreendimentos industriais, residenciais e 
turísticos 

Desenvolver ações e práticas educativas voltadas à sensibilização 
das comunidades do entorno sobre a importância da UC. 

Estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios com as 
prefeituras a fim de apoiar o planejamento do uso do solo do 
entorno/zona de amortecimento. 

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas da UC e 
sua zona de amortecimento. 

Implantação de programas de manejo relacionados com 
comunicação social, fiscalização, educação ambiental, de geração 
de alternativas de renda e de relacionamento institucional. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

4. Ausência de integração e 
comunicação com o poder público – 
municípios 

4. Falta de incentivos aos pequenos produtores 
rurais do entorno do PEC 

Estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios com as 
prefeituras a fim de integrar ações públicas de proteção, 
conservação e conjugar incentivos aos produtores rurais da zona de 
amortecimento do parque. 

Estimular a adoção de práticas agrícolas com técnicas produtivas 
ambientalmente equilibradas. 

Implantação de programas de manejo relacionados com 
recuperação de áreas degradadas, comunicação social, 
relacionamento institucional e de incentivo às alternativas de 
desenvolvimento. 

5. Existência de rodovias estaduais que 
cruzam o parque (RJ-155 e RJ-149) e 
federal, que o tangencia (BR-101) 

5. Ocupação de áreas do PEC por milícias e 
traficantes 

Definir as medidas mitigadoras da Estrada Parque/Estrada Imperial 
(RJ-149) na UC e da RJ-155, além da BR-101. 

Dar atenção à questão do atropelamento da fauna.  

Desenvolver ações de fiscalização com a UPAm (PMERJ) prevista 
para funcionar no PEC, acionar a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. 

Implantação de programas de manejo relacionados com 
cooperação/relacionamento institucional, monitoramento ambiental 
(socioambiental) e fiscalização. 

6. Falta de sinalização turística e 
melhoria dos acessos aos pontos 
turísticos 

6. Falta de conscientização dos 
empreendimentos quanto aos impactos 
ambientais e respectivo potencial poluidor no 
PEC 

Instalar sinalização interna no parque, nas trilhas, nos caminhos para 
as cachoeiras e nas vias de escaladas. 

Elaboração de roteiros a pontos de interesse geológico-
geomorfológico e arqueológico. 

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e normas da UC e 
sua zona de amortecimento. 

Acionar a Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA e 
acompanhar os processos de licenciamento ambiental.  

Desenvolver ações e práticas voltadas à sensibilização ambiental 
dos empreendedores e garantir o cumprimento das normas 
referentes às áreas de uso conflitante. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, 
cooperação institucional, operacionalização e comunicação social. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

7. Falta de integração do PEC com as 
secretarias municipais 

7. Falta de empregos para o setor turístico 

Fortalecer a integração com o secretariado dos municípios de 
abrangência do parque. 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para 
promover a o treinamento, capacitação e contratação da força de 
trabalho local. 

Implantação de programas de manejo relacionados com visitação, 
ecoturismo, educação ambiental, de incentivo a alternativas de 
desenvolvimento e de cooperação/ relacionamento institucional. 

8. Falta contratação e treinamento dos 
guardas-parque na realidade local  

8. Seleção inadequada dos membros das 
guardas ambientais e falta de capacitação nas 
diversas secretarias municipais 

Realização de concurso público e treinamentos sob responsabilidade 
do INEA. Caberá ao PEC, no momento oportuno, o treinamento dos 
selecionados à realidade local. 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para 
promover o treinamento e capacitação dos corpos técnicos 
municipais, de acordo com as necessidades a identificar. 

Implantação de programas de manejo relacionados com visitação, 
fiscalização, comunicação social e de cooperação/relacionamento 
institucional, além de ações de treinamento dos guarda-parques do 
PEC. 

9. Ausência de guias 
9. Falta de atuação adequada e fiscalização nos 
mananciais que abastecem os municípios 

Buscar parcerias com instituições ou órgãos profissionalizantes para 
promover o treinamento, capacitação e contratação da força de 
trabalho local. 

Disciplinar as captações de água nos limites da UC, estabelecendo 
critérios e contrapartidas previstas em dispositivos legais. 

Implantação de programas de manejo relacionados com fiscalização, 
manejo de bacias hidrográficas, recuperação de áreas degradadas e 
de relacionamento institucional, além de ações de capacitação do 
corpo técnico do PEC. 

10. Falta de conhecimento 
sistematizado dos parâmetros 
ambientais na área do parque (meios 
físico e biótico) e escassez de 
inventários faunísticos 

10. Diversas obras de engenharia alterando a 
dinâmica hidrológica natural 

Monitoramento e análise do comportamento sazonal dos parâmetros 
meteorológicos para a gestão de riscos, incêndios e planejamento de 
atividades de reflorestamento. 

Desenvolvimento de pesquisas geológicas sobre as formas de relevo 
e de processos erosivos e riscos naturais. 

Aplicação de projetos que garantam a integridade das margens dos 
rios. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Pontos fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação 

É prioritária a realização de inventários amplos e estudos de longa 
duração da flora e fauna no parque. 

Desenvolvimento de estratégias com o objetivo de reduzir a 
intensidade das perturbações na paisagem. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de pesquisa e 
monitoramento integrado (fauna, flora, parâmetros meteorológicos e 
processos de degradação/ acumulação), fiscalização, prevenção e 
combate de incêndios, recuperação de áreas degradadas, 
comunicação social, educação ambiental, cooperação institucional 
(parcerias com instituições de pesquisa e moradores). 
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Quadro 4.3-2 - Matriz de análise estratégica – Forças impulsoras 

Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

F
o
rç

a
s
 i
m

p
u
ls

o
ra

s
 

1. Recuperação de áreas degradadas 
1. Geração de renda através das diversas formas 
de turismo e de projetos de sustentabilidade no 
âmbito das comunidades 

Efetivar a regularização fundiária. 

Substituir áreas de bananais por espécies nativas da Mata Atlântica. 

Recuperar áreas atingidas por incêndios e/ou desflorestamentos. 

Viabilizar a utilização de mão de obra local na execução das 
atividades descritas.  

Incentivar e/ou estimular a geração de emprego e renda em 
atividades ambientalmente desejáveis e/ou de cunho 
conservacionista. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados com o turismo de base comunitária, de recuperação de 
áreas degradadas, monitoramento, comunicação social, educação 
ambiental, cooperação institucional (convênios com empreendedores 
locais), de alternativas de desenvolvimento, de manejo da flora, de 
prevenção e combate de incêndios e de regularização fundiária. 

2. Capacitação dos guias das UCs para 
o manejo de trilhas  

2. Potencial para turismo de base comunitária e 
ecoturismo 

Viabilizar a infraestrutura de uso público/visitação. 

Investir em programas de capacitação para o turismo de base 
comunitária e em projetos de geração de emprego e renda com 
bases sustentáveis para as populações locais. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados com infraestrutura e equipamentos, o turismo de base 
comunitária, comunicação social, educação ambiental, visitação, 
recreação, interpretação e contemplação, ecoturismo e 
montanhismo. 

3. Grande potencial para o 
desenvolvimento de pesquisas da fauna 
e flora, além de estudos socioambientais 

3. Capacitar pequenos produtores rurais em 
agricultura sustentável/permacultura e para o 
turismo 

Estabelecer convênios com universidades e centros de pesquisas a 
fim de incentivar a realização de estudos e pesquisas aplicadas ao 
monitoramento do clima, de processos erosivos e riscos associados, 
da fauna e flora, especialmente de eventuais espécies endêmicas ou 
sob risco de extinção, da qualidade da água, da influência dos 
barramentos da região sobre a fauna, estudos sobre a atividade 
pesqueira e temas étnico-histórico-culturais, entre outros. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

Estimular estudos sobre a efetividade das iniciativas de conservação 
da biodiversidade na escala de corredores ecológicos ou mosaicos 
de UCs. 

Realização de inventários florísticos e faunísticos. 

Estudos de viabilidade de implantação de corredores agroecológicos 
ou atividades de turismo na ZA e treinamento técnico. 

Necessidade do desenvolvimento de programas de pesquisa e 
monitoramento integrado (fauna, flora, parâmetros meteorológicos e 
processos de degradação/acumulação), recuperação de áreas 
degradadas, de alternativas de desenvolvimento, comunicação 
social, educação ambiental, cooperação institucional (parcerias com 
instituições de pesquisa e moradores). 

4. Localização da sede do parque e 
núcleos em locais adequados para as 
atividades de gestão ambiental 

4. Potencializar as atividades rurais do entorno 
do PEC com foco na sustentabilidade e 
preservação da biodiversidade 

Estruturar a sede de forma que sirva como base administrativa, 
recepção de visitantes, para usos especiais e de fiscalização, além 
de base para a UPAm. 

Os núcleos poderão ter estruturas de apoio à gestão, fiscalização, 
combate a incêndios e atividades de uso público. 

Incentivar e/ou estimular a geração de emprego e renda em 
atividades ambientalmente desejáveis e/ou de cunho 
conservacionista, tal como permacultura e corredores 
agroecológicos, além do turismo de base comunitária.  

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados com fiscalização, administração e manutenção, 
infraestrutura e equipamentos, prevenção e combate de incêndios, 
vigilância patrimonial, comunicação social e educação ambiental, de 
visitação e de incentivo às alternativas de desenvolvimento.  

5. Facilitação do corredor Tinguá-
Bocaina 

5. Zoneamento de propriedades rurais, com foco 
na pecuária 

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados especialmente com a cooperação institucional, além de 
fiscalização, prevenção e combate a incêndios, monitoramento 
ambiental, recuperação de áreas degradadas, comunicação social, 
manejo de fauna, flora e de bacias hidrográficas, de regularização 
fundiária, visitação e recreação, interpretação, educação ambiental e 
ecoturismo.  
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

6. Melhoria na fiscalização com o 
concurso do INEA para guarda-parques 

6. Fiscalização efetiva quanto aos 
empreendimentos impactantes 

O concurso e treinamento de guardas-parque são de 
responsabilidade do INEA. Caberá ao PEC, no momento oportuno, o 
treinamento dos selecionados à realidade local e priorização de 
atividades de fiscalização. A caça, extração ilegal de vegetação e 
desmatamento, uso e ocupação irregular de áreas do parque e 
incêndios foram identificados como focos de ações prioritárias. 

Acionar a Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA, 
acompanhar os processos de licenciamento ambiental e fiscalizar a 
implantação de empreendimentos na ZA ou de operação no interior 
do PEC.  

Necessidade do desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados com administração e manutenção, infraestrutura e 
equipamentos, fiscalização e comunicação social. 

 

7. Repasse de conhecimento para as 
comunidades do entorno 

7. Preservação dos recursos hídricos como 
instrumento de geração de renda e garantia de 
qualidade de vida 

Facilitar o acesso das comunidades ao conhecimento produzido 
pelos estudos e pesquisas realizados na área do PEC por meio de 
metodologias de transposição didática. 

Adotar abordagens científicas e educacionais transdisciplinares no 
processo de pesquisa e valorizar o conhecimento tradicional local no 
planejamento da UC.  

Apoiar o estabelecimento de sistemas de pagamento por serviços 
ecossistêmicos no entorno na zona de amortecimento. 

Estimular a criação de RPPNs no entorno e/ou zona de 
amortecimento. 

Restaurar as margens degradadas da represa do Ribeirão das Lajes 
e estimular a criação de RPPN no seu entorno. 

Necessidade de desenvolvimento de programas de manejo 
relacionados com conhecimento e pesquisa, educação ambiental, 
incentivo às alternativas de desenvolvimento, recuperação de áreas 
degradadas, de manejo de bacias hidrográficas e de cooperação 
interinstitucional. 
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Ambiente interno Ambiente externo Premissas  

Pontos fortes Oportunidades Ofensivas ou de avanço 

8. Valorização e proteção do patrimônio 
histórico e cultural 

8. Valorização e proteção do patrimônio histórico 
e cultural 

Incentivar pesquisas, avaliações, prospecções, delimitação, proteção 
e resgate do patrimônio cultural e arqueológico. 

Estimular a educação patrimonial histórico-arqueológica. 

Apoiar e valorizar a estruturação de circuitos e roteiros turísticos de 
cunho histórico-culturais, considerando contextos ecológicos. 

Desenvolvimento de programas de manejo relacionados com 
conhecimento e pesquisa, educação ambiental, incentivo às 
alternativas de desenvolvimento e de cooperação interinstitucional. 

 9. Aumento da arrecadação do ICMS-Verde 

Estimular e apoiar nos municípios de abrangência a criação e 
implantação de UCs, a recuperação de mananciais de 
abastecimento e o estabelecimento de infraestruturas de 
saneamento (coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação 
adequada dos resíduos sólidos, remediação de vazadouros), a fim 
de que o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) melhore e 
as municipalidades recebam maiores percentuais do ICMS-Verde. 

Desenvolver programas de manejo relacionados com fiscalização, 
comunicação social, educação ambiental, incentivo às alternativas 
de desenvolvimento, recuperação de áreas degradadas, manejo de 
bacias hidrográficas e de cooperação interinstitucional. 

 
10. Existência de importantes comunidades 
tradicionais com saberes 

Incentivar pesquisas sobre Estimular a transdisciplinaridade nas 
pesquisas o patrimônio étnico-histórico e cultural. 

Estimular a transdisciplinaridade nas pesquisas, resgatar e valorizar 
o conhecimento tradicional. 

Apoiar e valorizar a estruturação de circuitos e roteiros turísticos 
étnico-histórico-culturais, considerando contextos ecológicos. 

Apoiar a adoção de técnicas de produção agrícola de baixo impacto, 
horticultura e silvicultura e, quando cabível, o empreendedorismo no 
campo do artesanato e da culinária local. 

Desenvolvimento de programas de manejo relacionados com 
conhecimento e pesquisa, educação ambiental, turismo de base 
comunitária/ecoturismo, incentivo às alternativas de desenvolvimento 
e de cooperação interinstitucional. 
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4.4 - ZONEAMENTO AMBIENTAL DO PEC 

De acordo com o inciso XVI da Lei nº 9.985/2000 (SNUC), entende-se por zoneamento a 

definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos seus objetivos possam ser alcançados 

de forma harmônica e eficaz.  

O zoneamento ambiental é ferramenta fundamental no planejamento da UC, uma vez que 

funciona como método para a definição política, embasada em elementos técnicos, de 

desenvolvimento sustentável e gestão integrada (GUERRA e LOPES in GUERRA e COELHO, 

2009). Trata-se, portanto, de um instrumento de ordenamento territorial e compartimentação 

ambiental cujo propósito é o estabelecimento de setores — ou zonas — de uso diferenciado, 

relacionadas com as fragilidades e potencialidades identificadas, a fim de orientar as ações de 

proteção e/ou controle. 

A definição do zoneamento do PEC obedece aos critérios estabelecidos no roteiro 

metodológico para elaboração de planos de manejo de unidades de conservação do grupo de 

proteção integral do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o zoneamento preliminar do PEC 

foi realizado a partir do uso combinado de duas metodologias: primeiramente foi utilizada a 

metodologia teórico-indutiva, em que a partir de critérios técnico-científicos foram atribuídos 

valores subjetivos às informações quantitativas dos planos de informações extraídos dos 

diagnósticos ambientais, resultando em classes qualitativas da vegetação, erodibilidade do 

solo, estabilidade geotécnica, declividade, formas da paisagem e vulnerabilidade ambiental.  

Uma vez qualificados, esses planos de informação são convertidos do formato vetorial em 

formato raster, quando cada pixel recebeu um valor referente a uma classe. Em função da 

escala de análise utilizada ao longo do processo de diagnóstico (1:50.000) optou-se por dar a 

cada pixel área de 30 m2.  

Realizada esta etapa, foi aplicada metodologia multicriterial, com a finalidade de integrar as 

informações, o que gerou o primeiro zoneamento. Para evitar zonas com áreas desprezíveis, 

procedeu-se com uma homogeneização do resultado, em que foram eliminados polígonos 

menores que 10 hectares. 

Após zoneamento inicial, foram incorporadas as informações das matrizes de análise 

estratégica. O mapa foi apresentado ao grupo de trabalho de acompanhamento do plano de 

manejo, a fim de realizar ajustes para a elaboração do zoneamento final. A seguir serão 

apresentados os critérios para definição das zonas e áreas, previstas no roteiro metodológico. 
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4.4.1 - Critérios 

4.4.1.1 - Critérios para definição das zonas e áreas 

a) Critérios físicos mensuráveis ou espacializáveis 

• Grau de conservação da vegetação: as áreas mais conservadas deverão conter zonas 

de maior grau de proteção. 

• Variabilidade ambiental: condicionada pela compartimentação do relevo, na relação 

altitudes e declividades, que influencia na modificação da tipologia da vegetação e 

fauna. Nesse sentido, as áreas que contenham vários ambientes merecerão maior 

proteção. 

b) Critérios indicativos das singularidades da UC 

• O gradiente altitudinal e a proximidade com o mar, que cria condições para o 

desenvolvimento de diversas fitofisionomias e nichos específicos que, de modo geral, 

contribuem para uma riquíssima biodiversidade. 

• Grande potencial de ocorrência de espécies endêmicas da fauna e da flora. 

• Grande potencial de ocorrência de espécies da fauna da Mata Atlântica em risco ou 

ameaçadas de extinção. 

• Contínuo de cobertura florestal em bom ou excelente estado de conservação.. 

• Rara beleza do conjunto paisagístico. 

• Existência de comunidades tradicionais no seu entorno imediato (quilombola, terra 

indígena e agricultura familiar). 

• Existência de sítios arqueológicos e grande potencial de descoberta de novos sítios. 

• Provimento de água para abastecimento e consumo humano e industrial na escala 

regional, assim como para o abastecimento metropolitano e para a geração de energia 

hidroelétrica. 

c) Critérios indicativos de valores para a conservação 

• Representatividade: espécies em extinção, em perigo de extinção, raras, endêmicas, 

frágeis e os sítios de reprodução (e em casos especiais de alimentação) devem estar 

localizadas na zona de preservação. 

• Espécies que requeiram manejo direto devem estar contidas na zona de conservação. 

• Atributos que condicionaram a criação da UC devem, na medida do possível, estar 

presentes na área de visitação.  
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• Riqueza e/ou diversidade de espécies: áreas com maiores índices de espécies 

encontradas deverão integrar a zona de maior grau de proteção. 

• Áreas de transição: abrangem simultaneamente características de dois ou mais 

ambientes. As características únicas que cada área de transição apresenta devem 

merecer grau maior de proteção.  

• Suscetibilidade ambiental: as áreas que apresentam características que as indiquem 

como ambientalmente suscetíveis devem estar contidas na zona mais restritiva (zona de 

preservação). 

• Presença de sítios arqueológicos: características e/ou eventos históricos e/ou 

arqueológicos que possam ser visitados pelo público devem ser integrados em uma 

área específica, a área histórico-cultural, com a visitação direcionada para fins 

educacionais. Pode estar localizada nas zonas de preservação e de conservação. 

d) Critérios indicativos para vocação de uso 

• Potencial de visitação: diz respeito ao uso possível e/ou histórico, para recreação e lazer 

ou educação ambiental. Os atrativos devem ser condicionados aos usos permitidos por 

sua categoria de manejo as restrições relativas ao ambiente. 

• Potencial para sensibilização ambiental: características relevantes de áreas na UC que 

apresentem indicativos para o desenvolvimento de processos de educação ambiental, 

trilhas interpretativas e estudos específicos. 

• Presença de infraestrutura: devem ser considerados os usos possíveis a serem dados 

às infraestruturas porventura existentes.  

• Uso conflitante: espaços localizados no interior da UC cujos usos e finalidades conflitam 

com os objetivos da UC, tais como empreendimentos de utilidade pública e populações 

humanas residentes. Esses espaços ficarão classificados como área de uso conflitante 

dentro das demais zonas, até que o conflito seja resolvido. 

4.4.1.2 - Critérios de ajuste para a localização e limites das zonas 

a) Nível de pressão antrópica – relacionado com os níveis de pressão exercidos pelas 

atividades socioeconômicas e/ou culturais. Representam indicativos para sua classificação em 

área de recuperação ou outra área de maior intervenção. Como exemplos dessas no interior 

do PEC, temos: 

• incêndios provocados pelo manejo agropecuário; 

• extração vegetal e caça; 

• expansão urbana periférica, tanto regularizada como irregular. 
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b) Acessibilidade – as áreas de uso mais intenso devem ser sempre aquelas com acesso 

mais fácil. 

c) Regularização fundiária – as terras devem pertencer ao poder público, de modo a garantir 

as restrições e indicações de uso de cada zona. As zonas de maior grau de proteção e as 

áreas de maior uso devem prioritariamente pertencer ao estado. 

O levantamento fundiário, indicou algumas propriedades passíveis de desapropriação e essas 

áreas foram indicadas de acordo com os enquadramentos, podendo ser:  

• áreas de recuperação – áreas agropastoris; 

• áreas de preservação permanente – determinadas pelo Código Florestal e legislações 

específicas, devem ser enquadradas como zonas de uso mais restritos. 

d) Gradação de uso – a zona de maior grau de proteção deve ser preferencialmente envolvida 

pela zona de grau de proteção progressivamente menor. Assim, as zonas de preservação 

devem localizar-se em áreas centrais, circundadas pelas zonas de conservação, que faz a 

transição com áreas da UC. 

e) Percentual de proteção – as zonas de preservação e conservação devem cobrir áreas 

percentualmente maiores do que as áreas de administração e visitação. 

f) Limites identificáveis na paisagem – as zonas devem ser desenhadas tendo por limites 

marcos identificáveis na paisagem, tal como microbacias, margens de rios, estradas e pontos 

destacados no relevo. 

4.4.2 - Caracterização das zonas e áreas do PEC 

A caracterização, os objetivos gerais e a descrição das normas gerais das zonas e áreas 

foram fundamentadas no Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo 

(SEA/INEA), e a definição das zonas fundamentou-se nos diagnósticos ambientais (Módulos 

2 e 3), nas oficinas de planejamento participativo, no planejamento estratégico e nos critérios 

para definição de zonas e áreas. 

4.4.2.1 - Zonas 

4.4.2.1.1 - Zona de preservação (ZP) 

Comparável à tipologia zona intangível (ICMBio), destina-se à preservação dos ecossistemas 

por meio da proteção do habitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas e/ou 

ameaçadas de extinção, bem como à garantia da perenidade dos recursos hídricos, das 

paisagens e das belezas cênicas, da biodiversidade e dos sítios arqueológicos (Figura 4.4-1). 
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a) Objetivo básico do manejo: a preservação, a fim de favorecer a evolução natural das 

espécies e ecossistemas, configurando-se como refúgio de vida silvestre e reserva genética. 

b) Objetivos específicos: 

• proteção integral e conhecimento dos ecossistemas e dos processos ecológicos, que 

são responsáveis pela manutenção da biodiversidade;  

• preservar áreas de grande potencial de diversidade biológica; 

• proteger integralmente as nascentes e cabeceiras dos rios e córregos que drenam para 

as bacias litorâneas e para a bacia do Piraí, mantendo e assegurando a qualidade da 

água gerada pela UC; 

• proteger integralmente as florestas em melhor estado na área de abrangência do PEC;  

• preservar ecossistemas ou habitats pouco representados espacialmente, como por 

exemplo, vegetação de floresta ombrófila densa alto montana; 

• preservar as áreas com espécies da flora e fauna raras pouco conhecidas para a ciência 

e ameaçadas de extinção ou endêmicas da região; 

• preservar habitats ainda pouco alterados ou recuperados das ações antrópicas 

históricas (formações vegetais em estágio avançado de regeneração); 

• proteger áreas de alta fragilidade do meio físico, preferencialmente recobertas por 

ecossistemas íntegros. 

c) Normas gerais: 

• Não será permitida a visitação a qualquer título. 

• As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, exercida somente em casos 

especiais. 

• As pesquisas ocorrerão exclusivamente com fins científicos, desde que devidamente 

justificadas e autorizadas pela Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas - DIBAP.  

• As atividades de monitoramento e a fiscalização serão exercidas de acordo com rotinas 

estabelecidas pela administração da UC. 

• As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais. 

• Não serão permitidos: 

 quaisquer instalações de infraestrutura; 

 deslocamentos em veículos motorizados; 

 a circulação de animais domésticos, salvo em situações específicas. 
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d) Normas específicas: 

• As atividades de remoção de espécies exóticas, reintrodução de espécies nativas, 

pesquisa científica, monitoramento, fiscalização e combate a incêndios florestais serão 

permitidas, desde que executadas ou supervisionadas pela administração do parque. 

• A coleta de sementes será permitida exclusivamente para pesquisa dos processos de 

regeneração dos ecossistemas, bancos genéticos ou para produção de mudas visando 

recuperar áreas degradadas do parque, não sendo permitida sua comercialização. 

• Ficam proibidos: 

 o ingresso ou a circulação de pessoas não autorizadas ou que não sejam da 

administração da UC ou que não estejam em serviço; 

  a movimentação de terra, a extração mineral ou a quebra de rochas; 

 qualquer tipo de alteração da biota, da vegetação nativa e dos cursos d’água, 

exceto em casos considerados especiais, como a sujeição a riscos sociais; 

 a abertura de trilhas e novos acessos, qualquer tipo de acampamento não 

autorizado ou não destinado ao manejo do parque; 

 a disposição de qualquer resíduo gerado durante a estadia nesta zona; 

 o uso do fogo para quaisquer fins; 

 a circulação de qualquer tipo de animais domésticos, salvo em situações especiais 

de fiscalização e pesquisa, desde que o animal tenha atestado sanitário expedido 

por órgão oficial de vigilância sanitária, assim como fica proibido o abandono de 

animais domésticos nesta zona. 

e) Descrição dos limites:  

• ZP-1 – Central: seguindo o sentido Itaguaí-Angra dos Reis, a área desta zona de 

proteção tem início no limite do alto curso do rio da Prata, seguindo sentido oeste pelas 

encostas escarpadas das serras de São Brás e do Bagre, limite dos municípios de 

Mangaratiba e Rio Claro, segue pela Serra das Três Orelhas, que marca o limite dos 

municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Rio Claro, e segue pelas serras do Major 

Bernardes e do Sinfrônio, em Angra dos Reis. Nesse município tem como limite oeste a 

estrada de ferro Lídice-Angra, até a Serra d’Água, no limite entre os municípios de 

Angra e Rio Claro.  

Na sua porção sul, estende-se transversalmente pelos altos cursos dos rios do 

Patrimônio, São Brás, córregos das Lajes e das Três Orelhas, incorporando a Pedra de 

Santo Antônio, e parte da bacia do rio Ingaíba, enseada de Itacurubitiba e parte do 
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sistema hidrográfico do rio Jacareí e Monsuaba, até a Serra do Capivari e abrangendo 

os altos cursos dos rios Jacuecanga e Japuíba, incorporando o Morro do Cocho, e 

seguindo pela mesma cota 500 metros até encontrar a estrada de ferro Lídice Angra. 

• ZP-2 – Ariró-Zungu: seguindo o sentido Rio Claro-Angra dos Reis, a área desta zona de 

proteção tem início nas escarpas abruptas das serras da Garganta e da Campanha, que 

marcam a divisa desses municípios. Segue por essas escarpas no sentido oeste, 

encontrando-se com a chamada Serra do Mar, que localmente pode ser identificada 

como Serra da Bocaina, até o limite com a Terra Indígena Guaraní-Bracuí. Seu limite 

norte tem como referência a transição do relevo escarpado com áreas montanhosas do 

reverso dessa serra, o chamado Planalto Atlântico. No seu setor mais ocidental, tem 

como referência o Morro do Louro, com seu limite estendendo-se pela fronteira com o 

Estado de São Paulo, passando pelo alto curso do rio Ariró e encontrando-se com a 

terra indígena, que define o limite oeste dessa zona. 

4.4.2.1.2 - Zona de conservação (ZC) 

Comparável à tipologia zona primitiva (ICMBio), destina-se à conservação dos ecossistemas 

com potencial para recuperação ou regeneração futura, admitindo uso indireto. Constitui-se 

como uma zona de transição entre a ZP e demais áreas (Figura 4.4-1). 

a) Objetivo básico do manejo: a preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar 

as atividades de pesquisa científica, educação ambiental e visitação. 

b) Objetivos específicos:  

• constituir-se como zona-tampão para a zona de preservação (ZP);  

• conservar áreas de grande potencial de diversidade biológica e habitats; 

• proteger áreas com fragilidades do meio físico;  

• proteger encostas, nascentes e segmentos do alto curso de rios, córregos e riachos, a 

fim de assegurar águas em quantidade e qualidade apropriadas para a biota, para 

variados usos e para o abastecimento das comunidades do entorno e de outras regiões; 

• favorecer pesquisa cientifica;  

• não será permitida a circulação de animais domésticos, salvo em situações específicas; 

• proteger valores estético-paisagísticos que levam à contemplação, observação, 

relaxamento e exploração dos sentidos. 
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c) Normas gerais 

• As atividades permitidas são: visitação, educação ambiental, pesquisa,  monitoramento 

ambiental e  fiscalização. 

• Nesta zona poderão existir instalações necessárias à gestão da unidade de 

conservação. 

• A instalação de equipamentos necessários para a interpretação do ambiente e seus 

atributos deverá estar em harmonia com a paisagem. 

• O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 40 km/h). 

• Não será permitida a circulação de animais domésticos, salvo em situações específicas. 

• É expressamente proibido o uso de aparelhos sonoros nesta zona. 

d) Normas específicas 

• As atividades de remoção de espécies exóticas, reintrodução de espécies nativas e 

pesquisa científica deverão ser autorizadas pela DIBAP. 

• Monitoramento, fiscalização e combate a incêndios florestais serão permitidos, desde 

que executados ou supervisionados pela administração do parque. 

• A coleta de sementes será permitida exclusivamente para pesquisa dos processos de 

regeneração dos ecossistemas, bancos genéticos ou para produção de mudas visando 

recuperar áreas degradadas do parque, não sendo permitida sua comercialização. 

• O fechamento, abertura ou alargamento de trilhas e acessos existentes poderá ser 

realizado ou supervisionado pela equipe do PEC, para fins de recuperação de áreas ou 

correção de traçados inadequados.   

• A coleta de espécimes da flora e fauna somente poderá ser realizada para fins de 

pesquisa científica, com autorização da DIBAP e sob fiscalização da administração do 

PEC.  

• São permitidas atividades de uso público de baixo impacto, a serem definidas neste 

plano de manejo, em especial de interpretação. 

• Fica proibida a movimentação de terra, a extração mineral ou a quebra de rochas, assim 

como qualquer tipo de alteração da biota, da vegetação nativa e dos cursos d’água, 

exceto em casos considerados especiais, conforme previsto em regulamento.  

• Fica proibida a disposição inadequada de qualquer resíduo gerado durante a estadia 

nesta zona. 
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• Fica proibida a circulação de qualquer tipo de animais domésticos, salvo em situações 

previamente autorizada pelo INEA.  

• A presença de visitantes somente será permitida nas áreas destinadas à visitação. 

• Serão permitidas captações de água de sistemas públicos, desde que outorgadas pelo 

INEA e reguladas por normas específicas. 

e) Descrição dos limites 

• ZC-1: direcionada à visitação e uso público, com esforços para recuperação de áreas. 

Essa zona engloba toda a porção leste do parque. Na sua porção sul-sudeste abrange 

as serras do Sahy, Muriqui, Itacuruçá, Coroa Grande e Mazomba. Segue sentido norte 

pelas serras que marcam os limites de municípios de Mangaratiba e Rio Claro (Bela 

Vista a leste e Boa Vista a oeste) até chegar ao setor sul do reservatório de Ribeirão das 

Lajes. Segue no sentido oeste, acompanhando o perímetro do PEC pelo vale do rio da 

Prata até encontrar a ZP-1.  

• ZC-2: funcionará como zona-tampão da ZP-1, onde poderão ser aplicados projetos de 

recuperação de áreas degradadas e reflorestamento. Localizada na porção centro-norte 

do parque, seus limites estão marcados pela bacia do rio da Prata (limite leste) e os 

altos cursos do rio Piraí (Fazenda Sinfrônio). Seu limite sul é condicionado pela ZP-1 e 

seu limite norte às curvas de nível 1.300 m, podendo variar conforme o limite do PEC.  

• ZC-3: funcionará como zona tampão da ZP-1,  estendendo-se desde a bacia do rio São 

Brás, em Mangaratiba, até a Serra d’Água, tendo como limite norte a própria ZP-1, como 

limite sul o próprio limite do PEC, que segue as cotas altimétricas entre 200 e 400 m, o 

oleoduto ORBIG e a ferrovia. Como limite norte-oeste a Rodovia RJ-155, quando 

encontra a ZC-4. 

• ZC-4: funcionará como zona-tampão da ZP-2 e poderá receber projetos de recuperação 

de áreas degradadas. Por envolver a ZP-2, seus limites internos são definidos pela 

própria zona de proteção, enquanto que os limites externos são definidos pelas cotas 

300m até a Serra d’Água e o encontro com a ZC-5 (sul) e dos divisores da Serra do Mar 

(ou Bocaina) até os limites dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O limite leste 

dessa zona tem como referência os limites do parque entre a Serra d’Água e o rio do 

Braço. 
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Figura 4.4-1 - Zoneamento do Parque Estadual Cunhambebe 
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4.4.2.2 - Áreas 

4.4.2.2.1 - Área de visitação (AV) 

Comparável às tipologias das zonas de uso intensivo e extensivo (ICMBio), é aquela 

constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o mais 

próximo possível do natural, podendo conter infraestruturas de suporte à visitação com 

equipamentos compatíveis à implementação da UC. 

a) Objetivo básico do manejo: facilitar a recreação e estimular a educação ambiental, em 

harmonia com o ambiente. 

b) Objetivos específicos:  

• favorecer pesquisa científica; 

• proporcionar o uso público por intermédio de atividades de recreação, interpretação, 

relaxamento, sensibilização e conscientização ambiental, com baixa intensidade de 

impacto, de modo a ordenar o uso, disponibilizando infraestrutura e outras facilidades, 

tais como trilhas interpretativas, centro de visitantes, entre outras; 

• facilitar a compreensão e a apreciação dos recursos naturais das áreas pelos visitantes 

por meio da interpretação e recreação ambiental. 

c) Normas gerais 

• As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento socioambiental, a visitação 

e a fiscalização. 

• A fiscalização nessa área será intensiva. 

• Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 

naturais e a recreação, sempre em harmonia com a paisagem e de acordo com os 

padrões adotados pelo INEA. 

• Poderão ser instalados sanitários nas áreas vocacionais mais distantes do centro de 

visitantes, desde que aplicadas técnicas de saneamento de baixo impacto. 

• Todos os resíduos sólidos gerados deverão ser separados, segregados e ter destinação 

final adequada (coleta seletiva), conforme a legislação vigente. 

• Efluentes deverão passar, ao menos, por tratamento primário. Na impossibilidade ou 

inexistência de rede geral de esgotamento, deverão ser instaladas estruturas de 

saneamento mais próximas do ideal ou aplicadas tecnologias alternativas de baixo 

impacto. 
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• O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 30 km/h). 

• No caso do uso de veículos e embarcações, não serão permitidos motores 

desregulados ou em desacordo com a legislação ambiental vigente. 

• É expressamente proibido o uso de buzinas e de aparelhos sonoros nesta área. 

d) Normas específicas 

• O INEA e a administração do PEC irão estabelecer regulamentação complementar para 

as áreas de visitação, conforme as características de cada uma. 

• Todas as trilhas e atrativos presentes nesta zona devem fazer parte de um programa de 

monitoramento dos impactos causados pela visitação, que não se restrinja somente ao 

estudo da capacidade de carga. 

• Esta área deve ser sistematicamente monitorada, visando a segurança dos usuários e a 

proteção dos recursos. 

• Deverão ser observadas e respeitadas as normas e regulamentos de uso público, no 

interior da UC. 

• Será permitida a instalação de sinalização indicando limites, atrativos, caminhos e 

outras informações relevantes para o usuário. 

• Essa área deverá ter controle de acesso com apoio de guarita, quando apropriado. 

• Será permitido o manejo com vistas à recuperação da fauna, da flora e da paisagem, 

com a substituição gradativa das espécies exóticas por espécies nativas, sempre 

autorizado e supervisionado pelo INEA e PEC. 

• Será permitida a instalação de benfeitorias, facilidades e pequenas estruturas de apoio 

às atividades operacionais, de pesquisa e de uso público, tais como churrasqueiras, 

mesas para piquenique, abrigos e lixeiras. 

• Os resíduos gerados pelo visitante deverão ser dispostos nos recipientes adequados. 

• Ficam proibidos:  

 uso de fogo bem como qualquer outra conduta que possa causar incêndio floresta; 

 a circulação de qualquer tipo de animais domésticos, salvo em situações especiais; 

 circulação de visitantes por trilhas não autorizadas pela administração do PEC; 

  qualquer alteração de cursos de água; 

 abertura ou alargamento de trilhas e acessos existentes, salvo em situações 

específicas e justificáveis; 

 acampamento fora das áreas previstas. 
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e) Localização:  

AV-1: Serras de Sahy-Muriqui-Itacuruçá (setor das cachoeiras) 

AV-2: Serra d’Água 

AV-3: Montanhas de Lídice 

AV-4: Ribeirão das Lajes 

4.4.2.2.2 - Área de uso especial (AUE) 

Comparável à tipologia zona de uso especial (ICMBio), contém as áreas necessárias à gestão 

da UC, contemplando estruturas administrativas e de controle,  fiscalização (inclusive acessos 

e trilhas) e de visitação. 

a) Objetivo básico do manejo: minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os 

efeitos das obras no ambiente natural. 

b) Objetivos específicos:  

• conter estruturas administrativas e de controle e fiscalização; 

• centralizar os serviços de recepção e apoio aos visitantes. 

c) Normas gerais 

• Esta zona é destinada a instalação de infraestrutura física da UC, como sede, subsede, 

centro de visitantes, alojamentos, casa do chefe, entre outros.  

• As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 

• O estacionamento deverá prever espaços diferenciados para os veículos de uso oficial, 

de prestadores de serviço e para os dos visitantes. 

• Os veículos deverão transitar em baixas velocidades (máximo de 30 km/h) e será 

proibido o uso de buzinas ou aparelhos sonoros. 

• A fiscalização será constante e permanente. 

d) Normas específicas 

• Deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito dos resíduos sólidos 

gerados na UC, os quais deverão ser removidos para aterro sanitário ou vazadouro 

público mais próximo, fora da UC. 
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• A matéria orgânica gerada na UC poderá passar por tratamento local com o uso de 

tecnologias alternativas, não sendo admitida a queima. 

• Os esgotos deverão receber tratamento adequado, de modo a não contaminar corpos 

hídricos, prevendo-se tratamento com tecnologias alternativas de baixo impacto. 

e) Localização: atualmente o complexo administrativo do PEC está localizado fora dos limites 

da unidade de conservação, porém futuras instalações para apoio à gestão da UC deverão 

obedecer as diretrizes acima elencadas.  

4.4.2.2.3 - Área de recuperação (AR) 

Comparável à tipologia zona de recuperação (ICMBio), são aquelas que estão em processo 

de recuperação, em áreas consideravelmente antropizadas. As espécies exóticas e/ou 

invasoras devem ser progressivamente removidas e a recuperação poderá ser natural ou 

induzida. 

a) Objetivo básico do manejo: deter e reverter processos de perturbação e degradação 

ambiental, assim como garantir a evolução natural ou induzida dos sistemas ecológicos. 

b) Objetivos específicos: 

• reverter situações de perturbação ambiental, direcionando esforços para possibilitar que 

os locais afetados retornem às condições originais ou mais próximas dos sistemas 

originais; 

• recuperar áreas perturbadas ou degradadas pelas atividades da agricultura, pecuária 

e/ou extração mineral; 

• restabelecer a conectividade entre os fragmentos florestais no interior da UC. 

c) Normas gerais 

• As ARs deverão ser cadastradas no Banco de Áreas para Restauração do INEA. 

• Em situações específicas, como o tamanho da área degradada, condições de acesso e 

disponibilidade de banco de sementes, poderá ser utilizado o método de regeneração 

natural. 

• Quando na utilização do método de recuperação induzida, a aplicação somente poderá 

ocorrer com projeto específico devidamente autorizado pelo setor responsável pela 

gestão das UCs e da administração do PEC. 

• Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas. 
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• Espécies exóticas porventura existentes serão objeto de estudos técnicos que possam 

subsidiar a tomada de decisão quanto a sua erradicação ou manejo. 

• Os trabalhos de recuperação induzida poderão ser interpretados para o público no 

centro de visitantes. 

• As pesquisas sobre os processos de regeneração e restauração deverão ser 

incentivadas. 

• Não serão instaladas estruturas definitivas, com exceção daquelas necessárias aos 

trabalhos de recuperação e restauração induzida. 

• Os resíduos sólidos gerados terão o mesmo tratamento citado na área de visitação. 

• O acesso será restrito aos pesquisadores e pessoal técnico, ressalvada a situação de 

servidão de passagem. 

d) Normas específicas 

• Áreas em recuperação induzida, quando adjacentes a áreas de uso público, deverão 

conter painéis explicativos em linguagem didática, acessíveis aos visitantes. 

• Sempre que identificado, caberá ao responsável pelo dano a recuperação da área, 

segundo legislação vigente. 

• A definição e implementação das medidas de recuperação deverão ser detalhadas em 

projetos específicos, de acordo com normas e regulamentos vigentes.  

e) Localização: as áreas mais significativas estão situadas no Sertão do Ermo, Ribeirão das 

Lajes, Vale do Sahy, Rio de Prata, Jacuecanga-Banqueta (bananas) e Serra d’Água. 

4.4.2.2.4 - Área histórico-cultural (AHC) 

Comparável à tipologia zona histórico-cultural (ICMBio), destina-se à preservação, estudo, 

restauro e interpretação das amostras do patrimônio histórico, cultural, religioso e 

arqueológico encontradas, servindo à pesquisa, educação e uso científico.  

a) Objetivo básico do manejo: proteção dos sítios históricos ou arqueológicos, em harmonia 

com o meio ambiente e visitação. 

b) Objetivos específicos:  

• preservar e revitalizar construções vinculadas ao ciclo de ocupação associado à 

cafeicultura (séc. XIX), a fim de manter o registro e resgate da memória histórica da 

região e do processo de desenvolvimento socioeconômico do estado e do país;  



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-34 

• estimular a realização de pesquisas históricas e arqueológicas sobre as construções 

históricas existentes na área da UC; 

• promover atividades de interpretação, levando o visitante a entender a importância do 

patrimônio histórico através de ações de educação patrimonial. 

c) Normas gerais 

• A atividade de visitação deverá ser conduzida de forma a evitar quaisquer danos  ao 

patrimônio existente na área. 

• A instalação de estruturas, quando permitidas, não poderão comprometer os atributos 

do patrimônio histórico-cultural. 

• Onde a visitação não for permitida, os atributos serão interpretados para os usuários no 

centro de visitantes. 

• As pesquisas a serem efetuadas deverão ser compatíveis com os objetivos da UC e não 

poderão alterar o ambiente, especialmente em casos de escavações, ressalvadas as 

pesquisas arqueológicas devidamente autorizadas pelo órgão competente (Inepac, 

Iphan etc.) e pelo INEA. 

• Deverá haver fiscalização periódica em toda esta área. 

d) Normas específicas 

• Todas as obras a serem implementadas devem dispor de projetos previamente 

aprovados pela direção do INEA e demais órgãos com competência legal. 

• Permitida a circulação de veículos oficiais. Os veículos motorizados para transporte 

coletivo com finalidade de visitação deverão ser autorizados pelo PEC. 

Outras normas específicas para essas áreas dependem da prospecção arqueológica, 

catalogação, caracterização e localização do patrimônio.  

e) Localização: Ponte Bela (Ribeirão das Lajes); Alminhas (Sertão do Ermo). Outras áreas 

poderão ser identificadas na fase de prospecção arqueológica. 

4.4.2.2.5 - Área de uso conflitante (AUC) 

Comparável às tipologias das zonas de uso conflitante e de uso temporário (ICMBio), é 

constituída em espaços localizados dentro do parque cujos usos e finalidades, estabelecidos 

antes de sua criação, conflitam com os objetivos de conservação da UC. 
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a) Objetivo básico do manejo: contemporizar a situação existente, estabelecendo 

procedimentos que minimizem os impactos sobre a UC e, quando possível, eliminar os usos 

conflitantes. 

b) Objetivos específicos:  

• evitar maior degradação das áreas ocupadas; 

• disciplinar, em caráter temporário, as práticas e usos existentes nessas áreas; 

• reduzir o número de AUC, seja no número de ocorrências, seja em área; 

• identificar e registrar a existência de atividades de significativo impacto ambiental, a fim 

de aplicar medidas de mitigação e compensação ambiental. 

c) Normas gerais 

• As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, recuperação, 

educação ambiental e a fiscalização. 

• A fiscalização será constante e intensiva no entorno e/ou dentro da área de uso 

conflitante, conforme o caso; 

• os serviços de manutenção de empreendimentos inseridos no PEC deverão ser 

programados, devidamente autorizados e acompanhados por funcionários da UC, 

sempre que possível; 

• os empreendimentos deverão apresentar seus planos de contingência/ emergência para 

os casos de acidentes e/ou emergências; 

• os riscos representados por empreendimentos deverão ser definidos caso a caso e 

deverão subsidiar a adoção de ações preventivas e, quando cabível, mitigadoras; 

• no caso de áreas com concentração de populações, buscar-se-á a colaboração de 

serviços entre a chefia da UC, os poderes públicos municipais e estadual e a 

representação dessas populações; 

• para estas áreas será estabelecido um termo de compromisso com as populações 

residentes dentro da UC que definirá, caso a caso, as normas específicas, enquanto a 

regularização fundiária não for resolvida. 

d) Normas específicas 

• As propriedades não poderão realizar obras ou construções, salvo em situação de risco  

e devidamente autorizadas. 
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• As áreas de uso dessas propriedades não poderão sofrer acréscimo (aumento de área 

de pastagem ou culturas agrícolas permanentes ou temporárias). 

• Não será permitida a ampliação ou instalação de novas estruturas que sejam 

caracterizadas como conflitantes com os objetivos da UC, salvo casos especiais. 

• A administração do PEC deverá se manifestar sobre a renovação de licenças ou 

regularização de empreendimentos inseridos na área do parque, bem como na 

proposição de medidas de compensação ambiental do licenciamento ambiental. 

• Na recuperação de solos e taludes e no controle de processos erosivos e de sedimentos 

deverão ser aplicadas, preferencialmente, tecnologias de baixo impacto visual. 

e) Localização: Vale do Sahy, Serra d’Água, oleoduto ORBIG, linhas de transmissão de 

Furnas, antenas de telefonia celular (dados e voz), captação de água, barragens, estradas 

RJ-155 e RJ-149, estradas municipais e/ou vicinais, populações humanas residentes e suas 

respectivas áreas de uso, entre outros.  

Quadro 4.4-1 - Zonas e áreas do PEC, área (em hectares) e proporção (%) 

Zona/área Correspondente ICMBio Área (ha) Proporção da UC (%) 

Preservação ZI 11.270,5 29,6 

Conservação ZP 26.782,5 70,4 

Visitação ZUE e ZUI - - 

Recuperação ZR - - 

Histórico-cultural  ZHC - - 

Uso conflitante ZUC e ZUT - - 

Total  38.053 100 

 

4.4.3 - Zona de amortecimento 

4.4.3.1 - Zona de amortecimento - ZA 

A Lei nº 9.985/2000, no seu artigo 2º, inciso XVIII, conceitua a zona de amortecimento como 

―o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade‖. 

Dessa forma, as zonas de amortecimento são compreendidas como os territórios adjacentes à 

UC, situados desde seus limites, passando por áreas naturais preservadas e/ou com potencial 

conectividade com a unidade ou de importância ecológica, socioambiental ou arqueológica, 

até as áreas consideradas de transição entre usos predominantemente rurais e usos urbanos 

ou industriais, estabelecidos por planos diretores municipais ou equivalentes.  
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4.4.3.1.1 - Critérios para inclusão e exclusão de áreas na ZA do PEC 

Na proposição da ZA do PEC, foram considerados os seguintes critérios inclusivos: 

• unidades de conservação em áreas contíguas: APA de Mangaratiba (setor centro-sul), APA 

Municipal Alto Piraí (setor norte); 

• áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a UC (APP, RL, RPPN e 

outras); 

• remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou não como 

corredores ecológicos; 

• áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetem aspectos 

paisagísticos notáveis junto aos limites da UC, como Coroa Grande e Mazomba (Itaguaí), 

Itacuruçá, Muriqui, Rubião, Sahy, Serra do Piloto, Ingaíba, a faixa litorânea desde o Sitio 

Bom até Conceição de Jacareí (Mangaratiba), o Sertão do Cantagalo, as áreas altas de 

Portogalo, as áreas altas de Maciéis, Ponta Leste, Biscaia e Monsuaba, Caputera I e II, as 

áreas altas de Camorim, Jussaral, Banqueta e Pontal, a Serra d’Água, as partes altas de 

Zungu, Ariró e do Sertão do Bracuhy (Angra do Reis); 

• ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos cênicos próximos à 

UC; 

• sítios arqueológicos existentes ao longo da RJ-149 e as antigas estações da ferrovia 

Angra-Rio Claro; 

• áreas que apresentem pressão sobre os recursos naturais devido à atividade de turismo 

desordenado nas áreas próximas ao PEC, como a Represa de Ribeirão das Lajes, a Serra 

do Piloto e Mazomba; 

• locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e municipais que 

possam afetar a UC (assentamentos, projetos agrícolas, polos industriais, grandes projetos 

privados e outros); 

• áreas úmidas com importância ecológica para a UC, como o entorno do Ribeirão das Lajes. 

• outras tipologias de áreas protegidas, como Quilombola Alto da Serra e Terra Indígena do 

Bracuí. 

Como critérios para não inclusão, têm-se: 

• áreas urbanas já estabelecidas, como o perímetro urbano de Lídice, em Rio Claro, Coroa 

Grande e as áreas mais adensadas de Mazomba (Itaguaí), as sedes dos distritos de 

Itacuruçá, Muriqui, Praia Grande e a parte baixa de Conceição de Jacareí, em 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-38 

Mangaratiba, e as sedes dos distritos e áreas mais densamente ocupadas de Angra dos 

Reis;  

• áreas estabelecidas como expansões urbanas pelos planos diretores municipais ou 

equivalentes legalmente instituídos. 

Localização: 

No sentido leste-oeste, a zona de amortecimento (Figura 4.4-2) tem início na Serra de Coroa 

Grande e Serra da Mazomba, no município de Itaguaí. Segue pelo litoral tendo como limite a 

Rodovia BR-101, até o Vale do Sahy, onde, entre o Sahy e Conceição de Jacareí, abrange a 

APA de Mangaratiba, reforçando o amortecimento no vale do rio do Saco, Assentamento 

Fazenda Rubião, Serra do Gaspar, Ingaíba/Batatal, Itacurubitiba, até Conceição de Jacareí.  

Prossegue pelo município de Angra dos Reis, desde as áreas mais preservadas do alto 

Garatucaia/Cantagalo, Portogalo, toda a ponta de Itapinhocanga/Maciéis e as bacias do 

sistema hidrográfico de Monsuaba, tendo como limite a BR-101 desde esse ponto até a 

localidade de Campo Belo, seguindo, preferencialmente, a cota 20 m até reencontrar a BR-

101, no bairro Belém, até a Ponta do Partido, passando a abranger o manguezal do Ariró até 

a localidade de Itanema. Desse ponto em diante a ZA acompanha a subida da Serra do Mar, 

passando pelos sertões de Itanema e do Imbu, de onde passa a abranger a Terra Indígena 

Guarani-Bracuí.  

No sentido contrário (oeste-leste) e nos contrafortes da Serra do Mar, a ZA, após ser 

interrompida devido ao limite de estados (Rio de Janeiro-São Paulo), segue abrangendo um 

pequeno trecho do rio do Braço e áreas das bacias de alguns de seus afluentes, tendo como 

limite a ferrovia Angra-Rio Claro, no município de Rio Claro. Segue o leito da ferrovia, por seu 

lado esquerdo, estendendo-se pela Vargem do Inhame até o cruzamento com a LT 500kV 

Angra dos Reis-Grajaú, que passa a marcar o limite norte da ZA até o cruzamento com a 

rodovia RJ-149, nas proximidades do Ribeirão das Lajes. Segue pelo lado direito dessa 

rodovia até uma estrada vicinal, a cerca de 5 km da entrada do Parque Arqueológico de São 

João Marcos, daí circundando terras sob controle da Light até o Sertão do Ermo, onde 

novamente encontra a LT 500kV Angra dos Reis-Grajaú.  

A ZA prossegue pelo Sertão do Ermo (Rio Claro), abrangendo a bacia do rio do Bálsamo, até 

encontrar a Serra da Mazomba, em Itaguaí. 
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Figura 4.4-2 - Zona de amortecimento do Parque Estadual Cunhambebe 
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4.4.4 - Quadro-síntese do zoneamento 

Este quadro permite visualizar a representação geral das diferentes zonas e áreas que foram 

identificadas para a UC e registra quais os critérios usados para suas definições. 

Apresenta cinco divisões, as quais buscam sintetizar as principais características de cada 

zona/área ou de seus segmentos, se ocorrerem. Assim, na coluna zonas/áreas serão 

indicadas as tipologias identificadas para a UC. A segunda coluna, critérios de zoneamento, 

registrará quais os critérios utilizados para a escolha de cada zona/área. 

A coluna caracterização geral ocupa duas subdivisões, nas quais serão indicadas as 

características inerentes a cada zona/área, tendo em vista o meio físico e o meio biótico que 

ocorrem em cada uma delas. A coluna seguinte, principais conflitos, apresenta os principais 

problemas que ocorrem em cada zona. Fecha o quadro a coluna usos permitidos, que 

indicará quais os usos dados à zona, que se enquadrem dentro de seus objetivos de manejo. 
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Quadro 4.4-2 - Quadro-síntese do zoneamento 

Zonas/áreas Critérios de zoneamento 
Caracterização geral 

Principais conflitos Usos permitidos 
Meio físico Meio biótico 

Preservação 

Qualidade da vegetação, 
instabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 
declividade acentuada e 

nascentes. 

Declividades acima de 
30

o
, cambissolos, 

neossolos, escarpas e 
paredões rochosos, 

granitos diversos, rede de 
drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 
médio avançado. 

Caça, extração de 
espécimes da flora, 
situação fundiária. 

Pesquisa, monitoramento 
ambiental e fiscalização. 

Conservação 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade. 

Declividades até 30
 o
, 

latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e médio/ 
avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 

Visitação 
Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 

atrativos naturais.  

Declividade variada, 
latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e médio/ 
avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 

Uso especial 
Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica. 

Declividades mais 
suaves, latossolos 
diversos, granitos e 

gnaisses diversos, rede 
de drenagem. 

 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial, áreas 
degradadas e 

presença espécies 
exóticas. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Visitação, educação 
ambiental,  pesquisa,  

monitoramento ambiental e  
fiscalização. 
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Zonas/áreas Critérios de zoneamento 
Caracterização geral 

Principais conflitos Usos permitidos 
Meio físico Meio biótico 

Recuperação 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade, presença de 
gramíneas 

Áreas de solo exposto com 
presença de erosão 
(laminar ou ravinas). 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e áreas 
degradadas, 
presença de 

espécies exóticas. 

Uso desordenado, 
situação fundiária, 
atividade pecuária. 

Educação ambiental, 
pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 

Histórico-cultural 

Qualidade da vegetação, 
estabilidade geotécnica, 
erodibilidade dos solos, 

declividade, presença de 
sítios históricos 

Declividades mais suaves, 
latossolos diversos, 
granitos e gnaisses 
diversos, rede de 

drenagem e reservatório de 
Ribeirão das Lajes. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e 
médio/avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária, 

degradação do 
patrimônio histórico. 

Visitação, educação 
ambiental e patrimonial,  

pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 

Uso conflitante 

Presença de infraestruturas 
e/ou benfeitorias para 

moradia, erodibilidade dos 
solos, declividade 

Erodibilidade, latossolos 
diversos, granitos e 
gnaisses diversos. 

Floresta ombrófila 
densa em estágio 

inicial e 
médio/avançado. 

Uso desordenado, caça, 
situação fundiária. 

Pesquisa,  monitoramento 
ambiental e  fiscalização. 
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4.4.5 - Áreas estratégicas 

São aquelas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos de criação da UC e para sua 

interação com a região, especialmente com a ZA. Sua definição fundamenta-se nas condições 

ecológicas peculiares e/ou vocações para o desenvolvimento de atividades específicas.  

Essas áreas têm o potencial de materializar a missão do PEC, reconhecida nas oficinas de 

planejamento estratégico, sobretudo no ―desenvolvimento sustentável da região e para a 

consolidação do corredor Tinguá-Bocaina‖. Essas áreas também estão projetadas na visão de 

futuro da UC, na medida em que preconiza ―ser reconhecida pela população do entorno como 

área protegida que oferece possibilidades de geração de renda, por meio de alternativas 

econômicas sustentáveis‖ (subseção 4.1). 

Na prática, essas áreas estratégicas configuram-se como um conjunto de unidades de gestão 

locais que estimulam e viabilizam o planejamento participativo e direcionado para as 

realidades socioambientais existentes, aliadas aos objetivos de criação da UC. Para essas 

áreas, que podem estar inseridas total ou parcialmente na UC ou em sua ZA, serão 

direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar as forças restritivas ou impulsoras da UC 

(item 4.3.1). 

4.4.5.1 - Áreas estratégicas internas - AEI 

4.4.5.1.1 - AEI-1 – Serras de Muriqui e Itacuruçá 

Localizada na porção oriental do parque, inserida na ZC-1, esta área caracteriza-se por 

concentrar as maiores cachoeiras do PEC, oferecendo oportunidades para a visitação e, 

também, áreas de uso conflitante, representadas pelas ocupações irregulares consolidadas e 

pela presença de linhas de transmissão, qualificadas distintamente no banco de dados 

geoespaciais (BDG). Optou-se por esta qualificação das áreas de uso conflitante com o 

objetivo de se quantificar metas de acordo com o conflito identificado.   

A área também apresenta bom potencial para a realização de pesquisas de flora e fauna e 

necessita de fiscalização e monitoramento constantes. 

Esta área corresponde aos cursos superiores dos sistemas hidrográficos do Rio Sahy e do 

Rio Catumbi/Córrego Vermelho. Localizada sobre Granitos Serra do Piloto e com declividades 

que variam de 5o a mais de 45o, está inserida no domínio das Escarpas Serranas, com a 

presença de pequenos alvéolos coluvionares associados a aluviões nos fundos de vales. 

Apresenta grandes extensões de Latossolo na meia encosta combinados com Cambissolos 

nas porções mais elevadas. Estes solos jazem sob a cobertura da Floresta Ombrófila Densa 

em estágio médio/avançado de sucessão.  
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O cultivo de bananas, uma das principais fontes de renda da população local, e o avanço dos 

loteamentos e das ocupações irregulares têm potencial de agravar, por desmatamento e 

efeitos de borda, o quadro de degradação dos fragmentos de Floresta Ombrófila Densa 

presentes. 

Esta AEI contempla área de visitação (AV), área de uso conflitante (AUC) e áreas de 

recuperação (AR), que podem ser visualizadas na Figura 4.4-13. 

a) Áreas de visitação - AV 

• Travessia Sahy-Rubião 

Nível de dificuldade (1-5): 3 

Extensão: 3.906 m 

Com seu início feito próximo da base da histórica Pedra da Conquista, a Travessia do Vale 

do Rio Sahy sobe gradativamente o vale acompanhando durante sua parte inicial o rio de 

mesmo nome, que possui inúmeros poços, além da possibilidade de apreciar a vista da 

baía de Sepetiba (Figura 4.4-3 a e b). Ao término da caminhada, existe a opção do 

excursionista seguir até as Cachoeiras do Rubião para tomar banho de rio (Figura 4.4-4 a 

e b). 

Por estar localizada próxima a área da sede do PEC, recomenda-se que esta trilha seja 

plenamente estruturada para funcionar como a porta de entrada da UC.  

• Deverá ser instalado um pequeno pórtico e sinalização adequada no início da trilha, que 

indica o limite do PEC, bem como no seu final, pelo lado do Assentamento Rubião. 

• Deverão ser colocados totens informativos e placas indicativas dos atrativos. 

• Melhorias, como drenagem, ajuste do leito, entre outras, também deverão ser 

realizadas, a fim de estimular os visitantes a fazer um circuito Sahy-Rubião-Muriqui.  

A trilha em si tem um grau de dificuldade baixo e apresenta boas condições de trânsito, 

necessitando de poda e sinalização.  
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Figura 4.4-3 - (a) Rio Sahy e (b) Poço durante a subida da trilha 

  

Figura 4.4-4 - Mirante do Vale do Rio Sahy e (b) Mirante na parte final da trilha 

 

• Travessia Rubião-Muriqui 

Nível de dificuldade (1-5): 3 

Extensão: 3.823 m 

A Travessia Muriqui-Rubião oferece aos caminhantes ótimos atrativos, como cachoeiras e 

mirantes, no decorrer do percurso. A parte inicial da trilha segue sempre próxima do rio da 

Prata, para depois ganhar a vertente sul da Serra do Mar. Durante o percurso, existe uma 

variante que leva até um sítio, onde é possível desfrutar de uma vista singular para o mar e 

o distrito de Muriqui. Ao final da caminhada, existe a opção de percorrer um trecho de 

estrada de terra até atingir o início da Trilha das Cachoeiras do Rubião, tendo como 

possibilidade realizar a descida pelo Vale do Rio Sahy. 

Tal como a travessia Sahy-Rubião, recomenda-se que esta trilha seja plenamente 

estruturada para funcionar como porta de entrada da UC:  

• deverão ser colocados totens informativos, guarda-corpo nos trechos mais acidentados 

da trilha, placas indicativas dos atrativos;  

b a 

a b 
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• melhorias, como drenagem, ajuste do leito, entre outras, também deverão ser 

instaladas, a fim de estimular os visitantes a fazer um circuito Sahy-Rubião-Muriqui.  

A caminhada é realizada em um traçado suave, originalmente utilizada para transportar o 

queijo produzido no Rubião para Muriqui, por mulas. A parte final apresenta trechos 

bastante erodidos, sendo assim importante intervenções para controle desses processos, 

como instalação de degraus e drenagem. Assim como na trilha do Sahy, é interessante 

montar uma travessia completa, com início e fim em pontos distintos (subida por um lado e 

descida pelo outro), tendo ainda como opção ir até as Cachoeiras do Rubião. Deve-se 

observar que a caminhada passa nas proximidades de algumas casas que estão dentro 

dos limites do parque. 

  

  

Figura 4.4-5 - (a) Mirante para a costa, (b) Serra do Piloto, (c) Vale no sentido de Mazomba e  
(d) Mata Atlântica 

 

• Cachoeira Itimirim  

Nível de dificuldade (1-5): 2 

Extensão: 900 m 

Ao percorrer a trilha do Itimirim é possível encontrar dois poços, sendo o primeiro 

conhecido como Poço da Sereia localizado a 230 metros do início da trilha e de fácil 

a b 

c d 
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acesso. Acima do Poço da Sereia é possível chegar ao Poço Azul por uma caminhada 

pelas pedras até a parte mais alta onde poderá ser encontrado um mirante e uma queda 

d´água (Figura 4.4-6 a e b).  

O acesso ao Poço Azul também pode ser feito pela trilha, onde deverá seguir uma 

bifurcação a 490 metros do início. Esse trecho apresenta problemas de erosão que precisa 

de um manejo adequado.  

Recomendações: 

• instalação de placas de sinalização; 

• instalação de recipientes de lixo; 

• realizar a manutenção da trilha por meio de colocação de degraus e drenos nas partes 

mais íngremes; 

• fechamento de atalhos. 

           

Figura 4.4-6 - (a) Poço da Sereia na cachoeira e (b) Poço Azul na cachoeira 

 

• Cachoeira Véu da Noiva 

Nível de dificuldade (1-5): 1 

Extensão: 402 m 

Muito popular entre os moradores locais, a cachoeira Véu da Noiva é bastante conhecida 

em função do seu fácil acesso e sua extensa queda d’água (Figura 4.4-7 a e b). Na parte 

inicial da caminhada existem outros poços para banho, mas a cachoeira Véu da Noiva é a 

que se destaca, sendo também procurada para a prática de rapel. Seu acesso é feito a 

partir do Bar da Gaúcha, em Muriqui. 

A caminhada é relativamente fácil e não há processos erosivos instalados em situação 

preocupante.  

 

a b 
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Figura 4.4-7 - (a) Cachoeira Véu da Noiva e (b) Poço no início da caminhada para a cachoeira 

 

Recomendações: 

• instalação de sinalização indicando o caminho principal até a cachoeira e fechar atalhos; 

• construção de portão no acesso à cachoeira com objetivo de ordenar o acesso; 

• atividades de conscientização da população que mora na região, a fim de eliminar os 

resíduos. 

b) Áreas de uso conflitante - AUC 

• Ocupações do Vale do Sahy 

Consiste em ocupação com características de pequenas propriedades onde são 

desenvolvidas atividades rurais (Figura 4.4-9 a e b). No local foram identificadas 

aproximadamente 20 benfeitorias. Existe uma estrada vicinal em precárias condições, que 

liga a parte alta do vale a um dos acessos à BR-101. Os moradores já foram identificados e 

são representados no Conselho Consultivo pela Associação dos Pequenos Agricultores do 

Vale do Sahy.  

Recomendações: 

• elaboração de termo de compromisso entre o INEA e os pequenos produtores, com o 

objetivo de contemporizar o conflito gerado pela criação do PEC e o uso prévio do 

espaço.  

a b 
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Figura 4.4-8 - (a) e (b) Exemplo das ocupações do Vale do Sahy 

 

• Bairros Cachoeira 1, 2 e 3 

Em meio ao processo de ocupação das encostas do distrito de Muriqui localiza-se uma 

área com considerável potencial para visitação, nas proximidades da rodovia BR-101. 

Nessa área diversas famílias residem no local há décadas, reconhecido como bairro pela 

municipalidade (Figura 4.4-10).  

Em função da geologia local, das formas resultantes na paisagem geomorfológica e da 

exuberância da Floresta Atlântica, este local oferece ao visitante inúmeros córregos e 

riachos, muito utilizados pelos moradores. 

Recomendações: 

• ações de comunicação social com esta população, focando em aspectos como o 

gerenciamento de resíduos, uso consciente dos recursos naturais e a importância da 

criação de unidades de conservação;  

• cadastramento de todos os moradores dos bairros e monitoramento da sua dinâmica de 

crescimento; 

• elaboração e assinatura de termos de compromisso entre a UC, moradores e a 

Prefeitura de Mangaratiba, a fim de controlar a expansão da ocupação.  

 

 

a b 
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Figura 4.4-9 - Ocupação do bairro Cachoeira. A linha amarela  
indica o limite aproximado do PEC no local 

 

• Oleoduto ORBIG 

Funciona, em muitos trechos, como referencial de demarcação dos limites do PEC, embora 

adentre seus limites nesta AEI, na serra sobre a praia Grande por, aproximadamente, 

2.500 metros.  

Recomendações: 

• elaboração de instrumento jurídico legal com base na Resolução Conama nº 428/2010; 

• elaboração, por parte da operadora, de um plano anual de manutenções preventivas. 

Este plano apresentado não exime a operadora responsável de solicitar, em todas as 

inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações. 

 

Figura 4.4-10 - Faixa de dutos no limite sul  
do PEC, município de Mangaratiba  

 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-51 

• Linhas de transmissão 

Correm paralelamente às faixas de dutos descritas, ocupando uma área total de cerca de 2 

hectares. Destaca-se que há a presença de cultivos sob as LTs, sobretudo bananas, o que 

afeta a integridade da fitofisionomia por efeito de borda e avanço da área plantada. 

Recomendações: 

• elaboração de um instrumento jurídico legal, utilizando como base o Decreto Estadual nº 

43.946/2012; 

• elaboração, por parte da concessionária, de um plano anual de manutenções 

preventivas. Este plano apresentado não exime a concessionária de solicitar, em todas 

as inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações. 

 

Figura 4.4-11 - Torres de linhas de transmissão  
no PEC em Mangaratiba  

 

c) Área de recuperação 

• Vale do Sahy 

A jusante das ocupações da parte alta do Vale do Sahy localiza-se uma área de pastagem 

com, aproximadamente, 45 hectares. Esta é considerada uma área estratégica para a 

restauração florestal, controle dos processos erosivos e recuperação da qualidade 

ambiental. 

Recomendações: 

• regularização fundiária das terras para que possam ser implantados projetos de 

restauração florestal. 
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Figura 4.4-12 - Área estratégica interna 1 - Serras de Muriqui e Itacuruçá 
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4.4.5.1.2 - AEI-2 – Ribeirão das Lajes 

A área estratégica interna 2 – Ribeirão das Lajes localiza-se no sistema hidrográfico de 

Ribeirão das Lajes, na ZC-1 (Figura 4.4-21). Está sobre a zona de contato entre Gnaisses do 

grupo Andrelândia, com presença de quartzitos e silimianitas gnaisses que modelam as 

colinas mais próximas ao Ribeirão das Lajes, e o Granito Mangaratiba, que sustenta as 

maiores elevações, nas imediações da Fazenda Rio da Prata. É composta por Latossolos nas 

áreas mais próximas ao Ribeirão das Lajes e Cambissolos nas áreas mais elevadas.  

Está inserida no domínio geomorfológico das colinas do Ribeirão das Lajes, Montanhoso, 

próximo à Bela Vista e Sertão do Ermo e Morros dos Vales Suspensos, na Fazenda Rio da 

Prata. Apresenta altitudes entre 430 (Ribeirão da Lajes) e 750 (Morros dos Vales Suspensos), 

com declividades mais suaves, não superiores à 30o. 

É caracterizada pela presença da Floresta Estacional Semidecidual Submontana em estágio 

médio/avançado, embora esta seja recortada por grandes extensões de áreas de gramíneas 

com a presença de bovinos. 

Esta AEI possui as seguintes áreas: visitação (AV), histórico-cultural (AHC), uso conflitante 

(AUC) e de recuperação (AR).  

a) Áreas de visitação 

• Ribeirão da Lajes 

Esta área apresenta uma das características mais singulares do PEC, um enorme lago 

artificial, onde se pode estimular uma série de esportes náuticos, como Stand UpPadle e 

caiaque, e ordenar o uso corrente (Figura 4.4-13 a e b). Às margens do Ribeirão das Lajes 

localiza-se um complexo de ruínas onde a principal atração é a Ponte Bela. O acesso é 

realizado pela RJ-149 e por estrada de terra em condições precárias, onde se observa a 

presença de vários sítios. Segundo informações do IAB, essa estrada é o traçado original 

da Estrada Imperial.  

Recomendações: 

• instalação de totens com informações sobre a estrada, a vegetação, o próprio ribeirão e 

os usos permitidos;  

• deverão ser instaladas benfeitorias às margens do Ribeirão, que ordenem o uso que já 

ocorre, como mesas, churrasqueiras, deques de acesso ao espelho d’água, sempre 

considerando que há uma significativa variação do espelho d’água; 

• elaboração de estudos de viabilidade econômica para concessão de serviços. 
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Figura 4.4-13 - (a) Ribeirão das Lajes e (b) exemplo de mau uso no entorno do reservatório 

 

b) Área histórico cultural - AHC 

• Ponte Bela 

Compõe o trajeto da antiga Estrada Imperial a famosa construção ―Ponte Bela‖. Estas 

áreas são verdadeiras relíquias do século XIX e símbolos da riqueza dos antigos barões de 

Café. 

Cerca de metade dos 6,5 km da trilha de acesso à Ponte Bela é feito pela antiga Estrada 

Imperial. O acesso no sentido Mangaratiba-Rio Claro é feito por trilha a partir da RJ-149, 

em frente à entrada da fazenda Rio da Prata, e segue acompanhando um braço do 

Ribeirão das Lajes até a Ponte Bela (Erro! Fonte de referência não encontrada. e Mapa 

AEI-2, apresentado no Anexo 4-1). No local podem ser observadas outras ruínas. A trilha 

segue, então, pelo traçado original da Estrada Imperial até reencontrar a RJ-149, no 

Parque São João Marcos. 

Recomendações: 

• instalação de totens informativos e folders sobre a relação com São João Marcos e a 

história local; 

• intervenções na trilha para facilitar o acesso dos visitantes; 

• elaboração de estudos de viabilidade econômica para concessão de serviços; 

• instalação de cancela na entrada da Estrada Imperial, como uma forma de controle de 

visitação; 

• instalação de pórticos na RJ-149, na entrada e saída dos limites do parque. 

Deve-se, ainda, alertar os visitantes sobre o risco de afogamento no reservatório do 

Ribeirão das Lajes. 

a b 
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Figura 4.4-14 - Ponte Bela e complexo de ruínas localizadas no entorno imediato 

• Ruínas das Alminhas 

Embora ainda não haja consenso sobre o que foram as construções ali localizadas estas 

representam, em conjunto com as ruínas da Ponte Bela, Mirante do Imperador e 

Bebedouro da Barreira, toda a riqueza e o poder do período de produção de café (Figura 

4.4-15 a e b). 

Recomendações: 

• instalação de totens e placas informativas sobre as ruínas; 

• instalação de benfeitorias que facilitem o acesso de pessoas idosas e pessoas com 

necessidades especiais. 

  

Figura 4.4-15 - (a) e (b) Ruínas das Alminhas 

 

c) Áreas de uso conflitante 

• Rodovia RJ-149  

Com aproximadamente sete quilômetros de extensão na UC, é a principal ligação entre Rio 

Claro e Mangaratiba.  

a b 

a 
b 
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Recomendações: 

• acompanhamento do processo de adequação da rodovia para ―estrada parque‖; 

• instalação de sinalização vertical advertindo sobre a presença de animais silvestres na 

pista; 

• estabelecer o limite máximo de velocidade em 40 km/h. 

• colocar redutores de velocidade 

  

Figura 4.4-16 - Impacto sobre a fauna e ponte da rodovia RJ-149 

• Estrada Alminhas-Três Vendas 

Estradas vicinais com aproximadamente 8,5 km de extensão, cruzam o PEC e fazem a 

ligação entre Mangaratiba e Rio Claro com Itaguaí, auxiliando o trânsito de pessoas entre 

esses municípios. Também são utilizadas para o deslocamento de bovinos entre as 

fazendas e pastos que se localizam ao longo da estrada (Erro! Fonte de referência não 

encontrada. a e b).  

Recomendações: 

• realização de ações periódicas de fiscalização para coibir a entrada de caçadores pelas 

propriedades que estão ali localizadas; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC; 

• adequação ambiental das estradas. 

 

a 
b 
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Figura 4.4-17 - (a) Presença de bovinos no interior da UC e (b) Estrada Alminhas–Três Vendas 

• Linhas de transmissão  

Cruza parte do PEC na área de Ribeirão das Lajes, ocupa cerca de 100 hectares, contando 

com a faixa de servidão. 

Recomendações: 

• elaboração de um instrumento jurídico legal, utilizando como base o Decreto Estadual nº 

43.946/2012; 

• elaboração, por parte da concessionária, de um plano anual de manutenções 

preventivas. Este plano apresentado não exime a concessionária de solicitar, em todas 

as inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações. 

 
Figura 4.4-18 - Linhas de transmissão 

• Boa Vista 

Trata-se um distrito de Rio Claro que passa por processo de esvaziamento. Existem 

infraestruturas municipais na área, como escola e posto de saúde. São pequenas 

propriedades localizadas ao longo da estrada que liga Alminhas a Três Vendas em Itaguaí. 

Existem ainda algumas grandes propriedades de políticos locais (vereadores de Itaguaí e 

Rio Claro), o que pode dificultar o processo de regularização fundiária da área, porém 

a b 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-58 

servirá como conexão entre fragmentos florestais localizados no Ribeirão das lajes e 

aqueles das Serras de Muriqui e Mazomba. Também ocorrem nesta área cavalgadas e 

ralis rurais, muitas vezes incentivados por esses políticos. 

Recomendações: 

• priorizar a regularização fundiária; 

• estabelecer diálogo institucional com a Prefeitura de Rio Claro para conduzir a 

desapropriação das benfeitorias públicas. 

  
Figura 4.4-19 - (a) e (b) Bairro Boa Vista 

d) Áreas de recuperação 

Consistem nas áreas de pastagens das propriedades localizadas ao longo da vicinal que 

liga Alminhas à Rio Claro. Somam mais de 400 hectares que interrompem e dificultam a 

conexão entre os fragmentos florestais localizados no Ribeirão das Lajes e os das serras 

de Muriqui e Mazomba.  

Recomendações:  

• priorizar a regularização fundiária das propriedades para, então, iniciar o processo de 

recuperação da área; 

• isolar as áreas em restauração. 

  
Figura 4.4-20 - (a) e (b) Áreas de recuperação 

a b 

a b 
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Figura 4.4-21 - Área estratégica interna 2 - Ribeirão das Lajes 
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4.4.5.1.3 - AEI-3 – Serra de Jacareí 

Esta área está localizada na ZC-3 e restringe-se a três áreas de uso conflitante, duas de 

ocupações irregulares e uma dos dutos ORBIG. Localiza-se na zona de contato entre o 

Granito Mangaratiba e Rio Negro. Suas elevações atingem 1250 metros, com declividades 

variando de 20o a mais de 45o. Localiza-se no domínio geomorfológico das Escarpas Serranas 

e apresenta Depósitos Coluvionares e Alúvios associados nos rios de menor capacidade, com 

pequenas planícies fluviais no vale do Rio Grande. Apresenta Latossolos nas menores 

altitudes, variando para Cambissolo nas porções mais elevadas sob cobertura da Floresta 

Ombrófila Densa em estágio médio/avançado de regeneração, porém devem ser realizados 

estudos na área com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as espécies que ali 

ocorrem. 

a) Área de uso conflitante 

• Conceição de Jacareí 

Aproximadamente seis hectares com aproximadamente 20 construções. A maioria consiste 

em residências unifamiliares, algumas são de alvenaria e outras com padrão mais rústico.  

Recomendações: 

• realizar programa de comunicação com os moradores com o objetivo de informar à 

população sobre a importância da conservação da floresta, da diminuição de resíduos, 

bem como a sobre a importância das unidades de conservação; 

• Termo de compromisso no intuito de evitar o crescimento vertical e horizontal destas 

comunidades; 

• realização de ações periódicas de fiscalização para coibir a entrada de caçadores pelas 

propriedades que estão ali localizadas; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC; 

• adequação ambiental das estradas. 
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Figura 4.4-22 - Exemplo de ocupação em 

Conceição de Jacareí 

 

• Sertão de Monsuaba 

Representada por dois polígonos descontínuos, com cerca 25 hectares e 

aproximadamente 30 construções e casas isoladas. A maioria consiste em residências 

unifamiliares, algumas são de alvenaria e outras com padrão mais rústico.  

Recomendações: 

• realizar programa de comunicação com os moradores com o objetivo de informar à 

população a importância da conservação da floresta, da diminuição de resíduos, bem 

como a sobre a importância das unidades de conservação; 

• Termo de compromisso no intuito de evitar o crescimento vertical e horizontal destas 

comunidades; 

• realização de ações periódicas de fiscalização para coibir a entrada de caçadores pelas 

propriedades que estão ali localizadas; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC; 

• adequação ambiental das estradas. 
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Figura 4.4-23 - (a) e (b) Exemplo das ocupações no Sertão da Monsuaba 

  

• Faixa de dutos ORBIG 

Cruza a ZC-3 em 760 metros, ocupando 1,5 hectares. Em toda a sua extensão a 

vegetação é suprimida. Ao longo da faixa é comum encontrar animais, como equinos e 

caninos. 

Recomendações: 

• elaboração de instrumento jurídico legal com base na Resolução Conama nº 428/2010; 

• elaboração, por parte da operadora de um plano anual de manutenções preventivas. 

Este plano apresentado não exime a operadora responsável de solicitar, em todas as 

inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações; 

• realização de ações periódicas de fiscalização para coibir a entrada de caçadores pelas 

propriedades que estão ali localizadas; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC; 

• adequação ambiental do empreendimento. 

a b 
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Figura 4.4-24 - Área estratégica interna 3 - Serra de Jacareí 
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4.4.5.1.4 - AEI-4 – Montanhas do Cunhambebe 

Esta AEI foi denominada, durante a elaboração deste plano de manejo, como o setor 

Montanhas do Cunhambebe, pois nela encontram-se as maiores altitudes do PEC e seus 

principais cumes, entre eles o Pico das Três Orelhas. Localizada na ZC-2, 3 e 5 e ZP-1 esta 

área jaz sobre Ortognaisses do Complexo Rio Negro, no domínio geomorfológico das 

Escarpas Serranas, onde ocorrem Cambissolos generalizados. Esta área se caracteriza por 

apresentar abruptos desnivelamentos e paredões rochosos que chamam a atenção de quem 

passa pela BR-101 e de onde se descortina a bela paisagem das baías da Ilha Grande e de 

Sepetiba. Recoberta pela Floresta Ombrófila Densa, esta área se apresenta bastante 

preservada, embora haja evidências da presença de caçadores e palmiteiros. 

Estão contidas nesta AEI: áreas de visitação (AV) e área de uso conflitante (AUC) 

a) Área de visitação 

• Trilha das Três Orelhas  

Nível de dificuldade (1-5): 5 

Extensão total: 8.560 metros 

Apesar de muito conhecida entre os montanhistas, as Três Orelhas apresentam um 

número extremamente baixo de visitas registradas, em função da dificuldade de acesso. A 

trilha tem seu início feito a partir de Lídice, no Vale do Rio das Pedras, onde deve-se 

acessar a Trilha da Ingaíba, cruzando a Serra do Mar para sua vertente sul após atingir o 

colo entre a Pedra Chata e o Pão de Açúcar, para depois subir a montanha propriamente 

dita. Durante o percurso, a trilha passa por trechos lindíssimos de Mata Atlântica bem 

preservada, mirantes e cachoeiras. 

A subida para as Três Orelhas propriamente dita não apresenta boas condições de 

visitação, em função das íngremes escarpas da Serra do Mar, com problema de solo raso 

em boa parte da subida. A entrada da trilha possui um traçado bem definido,  com uma 

trilha suave que corta a encosta. Esse caminho desce até Mangaratiba e existem inúmeros 

caçadores e palmiteiros na região.  

Recomendações:  

• monitorar a frequência de pessoas nesta travessia; 

• ações de fiscalização para coibir a presença de caçadores e palmiteiros; 

• instalar um livro de cume na montanha, com o objetivo de quantificar o número de 

visitantes no local; 

• pesquisas com foco na fauna e flora para melhor conhecimento da biodiversidade local. 
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Figura 4.4-25 - (a) Morro das Lajes visto da base da Orelha Maior, (b) Orelha Menor vista da Média, (c) 

Alvorada na Orelha Média, (d) Pico do Corisco ao fundo 

 

• Trilha da Pedra Chata 

Nível de dificuldade (1-5): 3 

Extensão total: 3.923 metros 

A Pedra Chata é provavelmente uma das montanhas mais conhecidas e visitadas do 

Parque Estadual Cunhambebe.Tem seu acesso feito a partir da casa do Bispo, em Lídice. 

Durante o percurso, o caminhante poderá observar paisagens de rara beleza cênica, 

atravessando um belo trecho de Mata Atlântica antes de atingir seu cume, que oferece uma 

vista panorâmica tanto para o Vale do Paraíba, quanto para o mar, sendo possível ver, em 

dias límpidos, a Pedra da Gávea. Seu nome advém de seu formato. De um modo geral a 

Trilha da Pedra Chata tem um bom traçado.  

Recomendações:  

• instalar totem na entrada da trilha com informações sobre o percurso; 

• sinalizar a trilha com placas indicativas nas bifurcações e sinalização confirmatória; 

• realizar a poda da trilha, definindo o caminho nos trechos que passam por gramíneas; 

a b 

c d 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-66 

• estudar a possibilidade de abrir um zigue-zague na subida final ou inserir degraus; 

• instalar um livro de cume na montanha, com o objetivo de quantificar o número de 

visitantes no local; 

• criar folder da trilha, junto com a Trilha do Papagaio; 

• cercar para impedir a entrada de gado e cavalos nos trechos de floresta. 

  
Figura 4.4-26 - (a) Nascer do sol no cume e (b) Mirante na trilha da Pedra Chata 

  
Figura 4.4-27 - (a) Papagaio visto da Pedra Chata e (b) Três Orelhas e o Pão de Açúcar 

 

• Trilha do Bico do Papagaio 

Nível de dificuldade (1-5): 3 

Extensão total: 3.290 metros 

O acesso do Bico do Papagaio é o mesmo que o da Pedra Chata, a partir da casa do 

Bispo, porém, em determinado momento, deve-se virar a esquerda, subindo em zigue-

zague até atingir o flanco leste da montanha, começando então uma íngreme subida até o 

afloramento rochoso em seu topo, de onde é possível desfrutar de uma bela vista para todo 

o Vale do Rio das Pedras, destacando-se a Pedra Chata como um dos pontos mais altos 

 a b 

a b 
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do vale. A Trilha do Bico de Papagaio percorre na maior parte do tempo a Trilha da Pedra 

Chata, que tem um traçado sem muitos problemas de erosão.  

Recomendações: 

• instalar degraus de madeira na subida final;  

• sinalizar a trilha com placas indicativas nas bifurcações e sinalizações confirmatórias; 

• instalar um livro de cume na montanha, com o objetivo de quantificar o número de 

visitantes no local;  

• criar folder da trilha, junto com a Trilha da Pedra Chata;  

• cercar para impedir a entrada de gado e cavalos nos trechos de floresta. 

  

  
Figura 4.4-28 - (a) Pedra Chata vista do Pico do Papagaio, (b) Araucária, (c) Bloco no topo  

do Bico do Papagaio e (d) Mirante no cume 

 

• Trilha da Pedra Grande 

Nível de dificuldade (1-5): 3 

Extensão total: 1.008 metros 

a b 

c d 
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Apesar de não apresentar uma subida muito extensa, a Pedra Grande requer do 

excursionista alguma experiência, pois em alguns momentos é necessário subir lajes que, 

após dias chuvosos, podem dificultar bastante a progressão. Durante a subida é possível 

observar diversas bromélias nos seus belos afloramentos rochosos. No topo a vista é 

singular, destacando-se um ângulo muito interessante para o Pico do Corisco e as Três 

Orelhas. 

Recomendações:  

• sinalizar o percurso, principalmente nos trechos de laje.  

• instalar um livro de cume na montanha, com o objetivo de quantificar o número de 

visitantes no local;  

• criar folder da trilha.  

Obs.: apenas o topo está dentro dos limites do parque. 

  

  
Figura 4.4-29 - (a) Pedra Grande, (b) Fim de tarde no cume, (c) Mata Atlântica,  

com o Pico do Corisco ao fundo e (d) a imponente Serra do Mar 

 

 

 

a b 

c d 
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• Trilha da Cachoeira do Espelho 

Nível de dificuldade (1-5): 2 

Extensão total: 2.964 metros 

Assim batizada em função do reflexo do sol em sua água durante o dia, a Cachoeira do 

Espelho é sem dúvida um dos principais atrativos do parque, com duas belas quedas 

d’água. A caminhada de acesso à cachoeira percorre um vale com Mata Atlântica muito 

preservada e diversas espécies epífitas que tornam a paisagem ainda mais bonita. A 

subida apresenta um aclive suave até a base da primeira queda d’água. 

Recomendações: 

• poda; 

• sinalização na trilha principal; 

• fechamento de atalhos com uso de arames e placas sinalizando que a passagem é 

proibida. 

 

  
Figura 4.4-30 - (a) Base da Cachoeira, (b) Cachoeira do Espelho e (c) Mata Atlântica 

 

a 

b c 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-70 

b) Área de uso conflitante 

• Linha de transmissão 

Cruza parte do PEC na área compreendida entre Ingaíba e Batatal, ocupa cerca de 100 

hectares, contando com a faixa de servidão. 

Recomendações: 

• elaboração de um instrumento jurídico legal, utilizando como base o Decreto Estadual 

nº 43.946/2012; 

• elaboração, por parte da concessionária, de um plano anual de manutenções 

preventivas. Este plano apresentado não exime a concessionária de solicitar, em todas 

as inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações. 

• realização de ações periódicas de fiscalização para coibir a entrada de caçadores pelas 

propriedades que estão ali localizadas; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC; 

• adequação ambiental do empreendimento. 
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Figura 4.4-31 - Área estratégica interna 4 - Montanhas do Cunhambebe 
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4.4.5.1.5 - AEI-5 – Serra d'Água 

Área localizada na ZC-5 sobre rochas do Complexo Rio Negro, de idade Neoproterozóica, 

compostas por ortognaisses, metagrarbos, gnaisses granulíticos e metadioritos, de origem 

metamórfica, com intrusões de Granito Serra do Piloto, composta por Biotita Granitos, de 

idade neoproterozóica. Ocorrem também rochas da unidade Andrelândia, compostas por 

biotita gnaisse, anfibolitos e granada biotita gnaisse de origem metamórfica. Como resultante 

temos, na vertente sul, relevo extremamente escarpado associado à CAMBISSOLO HÁPLICO 

Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa fase não rochosa ou rochosa relevo 

montanhoso ou escarpado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico pouco profundo 

A moderado textura argilosa relevo forte ondulado/montanhoso (inclusão: Neossolo Litólico 

distrófico A fraco textura média fase rochosa relevo montanhoso/escarpado). Existe também 

na AEI, nas maiores altitudes, NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico A fraco textura média ou 

argilosa fase rochosa + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou 

argilosa + AR, todos relevo montanhoso/escarpado e na vertente norte, associado ao relevo 

montanhoso, LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa + 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura argilosa, ambos relevo forte 

ondulado.   

A cobertura vegetal se apresenta de uma maneira geral bem conservada, sendo recoberta, 

em sua maioria, pela Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio/Avançado com presença de 

exóticas, principalmente nas áreas de uso conflitante, onde se encontra com facilidade 

inúmeros bananais. Localizam-se nesta AEI áreas de uso conflitante referentes a ocupações, 

linhas de transmissão e a RJ-155.  

a) Área de visitação 

• Travessia Lídice-Angra 

Nível de dificuldade (1-5): 5 

Extensão total: 42.948 metros (pode variar, conforme a saída do visitante) 

Essa é, sem dúvidas, a travessia mais popular do Parque Estadual Cunhambebe, 

percorrendo a ferrovia que liga a cidade de Angra dos Reis à Lídice. É interessante 

observar que apesar do desnível entre as duas cidades, a extensão total da caminhada o 

torna quase imperceptível.  Durante o percurso, o caminhante passará por diversos túneis 

sem iluminação, estações antigas, poços para banho, mirantes e algumas pontes que 

podem gerar vertigem nos menos experientes. Atualmente a ferrovia encontra-se 

desativada, em fase de recuperação. Ressalta-se que essa trilha hoje é relativamente 

popular e procurada, com vários relatos na internet. 
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Por ser uma ferrovia, não existem muitas intervenções para serem feitas. Durante o 

percurso existem passagens bem altas em algumas pontes, sendo que alguns dormentes 

dessas se apresentam bastante deteriorados, havendo risco para os visitantes. Alguns 

dormentes se encontram danificados em função do uso feito por motoqueiros na parte mais 

próxima à Angra dos Reis. Outro problema identificado foi a presença de alguns 

passarinheiros com inúmeras gaiolas. 

Recomendações: 

• criar uma estrutura nas estações abandonadas para as pessoas poderem acampar; 

• na Estação de Jussaral instalar guarita para funcionar como entrada do PEC, com 

presença de segurança no horário de funcionamento da UC. 

  
Figura 4.4-32 - (a) Frade de Angra visto da travessia e (b) Estação de Jussaral 

  
Figura 4.4-33 - (a) Uma das pontes do percurso e (b) Túnel durante a caminhada 

 

b) Área de uso conflitante 

• RJ-155 

Rodovia estadual que cruza o PEC em aproximadamente 6,5 quilômetros e merece 

atenção especial por parte do gestor da UC. Por esta estrada passam inúmeros caminhões 

 a b 

a b 
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com destino às usinas nucleares de Angra, alguns inclusive com o Urânio enriquecido que 

alimenta o sistema.  

Recomendações: 

• dar início ao processo de adequação da rodovia para ―Estrada Parque‖; 

• instalação de sinalização vertical advertindo sobre a presença de animais silvestres na 

pista; 

• estabelecer o limite máximo de velocidade em 40 km/h; 

• instalação de portais e placas sinalizando os limites do PEC. 

 
Figura 4.4-34 - AUC RJ-155 

• Ocupações 

A partir das informações levantadas em campo foram identificadas132 propriedades, sendo 

que a maioria localizada dentro dos limites do PEC encontra-se na Serra d’Água (polígono 

maior), seguido do Sertão da Monsuaba. Banqueta e Belém também apresentam 

propriedades e construções nos limites da UC (pontos isolados).  

Dada a facilidade de acesso na Serra d’Água, em função da presença da rodovia estadual 

RJ-155, e da precária situação econômica dos bairros do Belém e da Banqueta, estas 

áreas precisam de atenção especial da UC.  

Recomendações: 

• ações de comunicação social com esta população, focando em aspectos como o 

gerenciamento de resíduos, uso consciente dos recursos naturais e a importância da 

criação de unidades de conservação; 

• cadastrar todos os moradores dos bairros e monitorar sua dinâmica de crescimento; 
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• elaboração e assinatura de termos de compromisso entre a UC, moradores e a 

Prefeitura de Angra dos Reis, a fim de controlar a expansão da ocupação.  

4   

Figura 4.4-35 - Ocupações na AUC Serra d’Água 

 

• Linha de transmissão 

Refere-se à Linha de Transmissão Angra-São José, com 500 kV de potência, que ocupa 

3,8 hectares e cruza áreas com elevado potencial erosivo. Sob a linha encontram-se 

ocupações e cultivos, como a banana, por exemplo.  

Recomendações: 

• elaboração de um instrumento jurídico legal, utilizando como base o Decreto Estadual nº 

43.946/2012;  

• elaboração, por parte da concessionária, de um plano anual de manutenções 

preventivas. Este plano apresentado não exime a concessionária de solicitar, em todas 

as inspeções, autorização específica ao chefe da UC e este deverá designar um 

funcionário para acompanhar as ações. 

 
Figura 4.4-36 - AUC linhas de transmissão de 

energia elétrica 

  

a b 
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Figura 4.4-37 - Área estratégica interna 5 - Serra d’Água 
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4.4.5.2 - Áreas estratégicas externas – AEE 

De acordo com o que é preconizado pela Lei Federal nº 9.985/2000, em seu artigo 25, 

parágrafo 1º, serão estabelecidas normas específicas para a regulamentação do uso do solo e 

dos recursos naturais na zona de amortecimento da UC pelo órgão responsável pela sua 

gestão. Desta forma, foram identificadas sete áreas na zona de amortecimento que merecem 

especial atenção do gestor da UC por exercerem influência sobre o território protegido pelo 

PEC. São elas: Ingaíba, Quilombo Alto da Serra/Rio das Pedras, Manguezal do Ariró, Sahy, 

Tribo Guarani Bracuí/Ariró/Zungu, Serra do Piloto/Rubião e Macundu. 

4.4.5.2.1 - AEE Ingaíba 

Esta área localiza-se na zona de contato entre rochas do Complexo Rio Negro e do Granito 

Mangaratiba, compostas por ortognaisses e gnaisses granulíticos, para o primeiro e biotita 

Granito pra o segundo, no sopé da Serra das Três Orelhas na transição entre o domínio 

geomorfológico das Escarpas Serranas e Planície Fluviais dos rios que drenam a serra a 

montante. Área caracterizada pela deposição do material detrítico das escarpas serranas, 

estando sujeita à inundação nas baixadas adjacentes, durante eventos pluviométricos 

extremos. Apresenta Latossolos variados com a predominância do LVAd27. Possui alta 

susceptibilidade à erosão hídrica nas encostas e vertentes da serra e, por consequência, alta 

deposição nos fundos de vale. Nas porções mais elevadas do relevo apresenta cobertura 

florestal bem desenvolvida, classificada como Floresta Ombrófila Densa em Estágio 

Médio/Avançado, com a presença de pastos, pastos sujos e culturas nas porções inferiores do 

relevo e nas baixadas. As ocupações têm características predominantemente rurais e são 

oriundas do processo de assentamento realizado na área pelo Incra.  

Recomendações:  

• ações de comunicação social com a população sobre os temas apontados pelo projeto 

previsto no Módulo 5 deste plano de manejo, uma vez que foram encontrados diversos 

passarinheiros e gaiolas nas casas, na ocasião do mapeamento das trilhas. Inclusão, ou a 

participação, da associação de moradores no Conselho Consultivo do PEC e Apaman.  

• outras ações mais específicas aparecem detalhadas no plano de manejo da Apaman, uma 

vez que esta área aparece como ZUAP (zona de uso agropecuário) no zoneamento desta 

UC. 

4.4.5.2.2 - AEE Quilombo Alto da Serra / Rio das Pedras 

Localizada sobre zona de contato entre rochas do Complexo Rio Negro (ortognaisses e 

gnaisses granulíticos) e rochas do Complexo Andrelândia (biotita gnaisse bandado), 

caracterizada por falhas transpressional. As rochas do Complexo Rio Negro sustentam as 
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maiores altitudes e os solos menos profundos, enquanto as rochas do grupo Andrelândia 

apresentam altitudes mais modestas. Esta área apresenta formas da paisagem referentes ao 

domínio Montanhoso com a presença de depósitos coluvionares e alúvios associados, 

principalmente no Vale do Rio das Pedras, com média susceptibilidade à erosão hídrica e um 

mosaico de estágios sucessionais e usos, destacando-se a Floresta Ombrófila Densa em 

estágio médio/avançado nas maiores altitudes. Apresenta, também, muitas áreas de pasto 

próximas à Lídice. Cabe ressaltar que ocorre na região o projeto ―Produtores de Água e 

Floresta‖ realizado pelo ITPA em parceria com o INEA e a Prefeitura Municipal de Rio Claro. 

Caracteriza-se por ser um importante manancial, tanto para o distrito de Lídice, quanto para a 

cidade de Rio Claro e, também, para o Ribeirão das Lages. 

Recomendações:  

• dar continuidade a projetos com objetivo de recuperação de áreas degradadas, 

principalmente nas APPs; 

• fomentar alternativas sustentáveis de geração de renda com a população quilombola do 

Alto da Serra, tais como agricultura orgânica, corredores agroecológicos e turismo de base 

comunitária, por exemplo. 

  
Figura 4.4-38 - (a) Vale do Rio das Pedras e (b) Quilombo Alto da Serra 

 

4.4.5.2.3 - AEE Manguezal do Ariró 

Embora relativamente distante do PEC optou-se pela inclusão deste frágil ecossistema como 

área estratégica externa da zona de amortecimento da UC. Localizado sobre solos descritos 

como RYbd1 – NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico A moderado, apresenta textura média 

arenosa tendo como resultante relevo plano/suave ondulado. Localiza-se entre a BR-101 e a 

baía da Ilha Grande e junto com a baixada, localizada a montante, se apresenta como área de 

expansão do município de Angra dos Reis. Embora já protegido por legislação específica, 

este manguezal carece da presença institucional do município em tela.  

a b 
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Recomendações:  

• Conduzir estudos na região objetivando a criação de uma UC que garanta a integridade do 

ecossistema local. 

 
Figura 4.4-39 - AEE Manguezal do Ariró 

4.4.5.2.4 - AEE Terras Indígenas do Bracuí/Ariró/Zungu 

Área extensa localizada sobre rochas do grupo Andrelândia, composto por silimanita 

Gnaisses bandados, caracteriza-se por apresentar Escarpas Serranas, parte do planalto da 

Serra da Bocaina, planícies fluviais (principalmente na área de planalto), e, a jusante da serra, 

planícies fluviomarinhas. Apresenta solos do tipo CXbd2 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 

Distrófico A moderado ou proeminente textura média + CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico 

A moderado textura média, ambos relevo ondulado e CXbd4 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb 

Distrófico A moderado textura média ou argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 

Distrófico A moderado ou proeminente textura argilosa + LATOSSOLO VERMELHO 

AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado textura argilosa com relevo forte 

ondulado/montanhoso. 

Apresenta vegetação da Floresta Ombrófila Densa em estágio médio/avançado com 

fragmentos de estágio inicial, principalmente próximo a Terra Indígena do Bracuí. Localiza-se 

nesta área, também, o aterro controlado do Ariró, que recebe os resíduos urbanos dos 

municípios de Angra dos Reis e Paraty e há anos tenta legalizar sua situação no INEA. 

Observou-se também, durante as expedições de campo, que a região é porta de entrada para 

caçadores e palmiteiros.  

Recomendações: 

• ações de comunicação social; 
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• educação ambiental; 

• fomento ao turismo de base comunitária; 

• integração com a prefeitura local para o monitoramento do aterro controlado. 

  
Figura 4.4-40 - (a) Aterro controlado e (b) Terra Indígena do Bracuí 

4.4.5.2.5 - AEE Vale  do Sahy 

Esta área localiza-se sobre Granitos Serra do Piloto e apresenta declividades que variam de 

5o a mais de 45o. Está inserida no domínio das Escarpas Serranas com a presença de 

pequenos alvéolos coluvionares associados a aluviões nos fundos de vales. Apresenta 

grandes extensões de Latossolo na meia encosta combinados com Cambissolos nas porções 

mais elevadas. Estes solos jazem sob a cobertura da Floresta Ombrófila Densa em estágio 

médio/avançado de sucessão. Nesta área estará localizada a sede da UC, devendo haver 

presença institucional do INEA. 

Recomendações: 

• campanhas de educação ambiental; 

• ações de comunicação social. 

  
Figura 4.4-41 - (a) e (b) Vale do Sahy 

a b 

a b 
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4.4.5.2.6 - AEE Serra do Piloto / Rubião 

Localizada a direita da RJ-149 (sentido Rio Claro), esta AEI localiza-se sobre Granitos Serra 

do Piloto e ortognaisses e Gnaisse Granulítico do Complexo Rio Negro. Apresenta relevo 

escarpado combinado com relevo montanhoso, na parte alta da serra. Apresenta solos CXbd1 

– CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa fase não 

rochosa ou rochosa relevo montanhoso ou escarpado + LATOSSOLO VERMELHO 

AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado textura argilosa relevo forte 

ondulado/montanhoso (inclusão: Neossolo Litólico distrófico A fraco textura média fase 

rochosa relevo montanhoso/escarpado), CXbd4 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A 

moderado textura média ou argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A 

moderado ou proeminente textura argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico 

pouco profundo A moderado textura argilosa relevo forte ondulado/montanhoso, LVAd1 – 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa ou muito 

argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado 

textura argilosa/muito argilosa + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura 

argilosa média, todos relevo montanhoso e RLd1 – NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico A fraco 

textura média ou argilosa fase rochosa + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico A moderado 

textura média ou argilosa + AR, todos relevo montanhoso/escarpado. Apresenta um mosaico 

de usos e estágios sucessionais que variam de vegetação em estágio inicial à 

médio/avançado.  

As cachoeiras do Rubião são uma das melhores opções para quem não tem muita 

experiência em caminhadas por trilhas e quer conhecer as belezas naturais. O acesso é fácil 

e se dá a partir da Serra do Piloto (Figura 4.4-42 a, b e c).  

Nível de dificuldade (1-5): 1 

Extensão: 562 mmetros 

Recomendações: 

• sinalização; 

• construção de um portal e instalação de totem para ordenar os acessos; 

• instalação de degraus de madeira nas partes que apresentam problemas de erosão, logo 

abaixo da represa. 

Deve-se alertar aos visitantes sobre o risco de caminhadas nas proximidades de rios, 

destacando o alto índice de acidentes provocados por superfícies escorregadias e ―cabeças 

d’água‖. 

Existem, na parte baixa do rio, várias placas proibindo o uso para banho. A UC deverá 

regulamentar o uso dentro de seus limites 
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Na Serra do Piloto existem algumas ocupações esparsas com características, 

predominantemente, rurais.  

Recomendações:  

• conduzir trabalhos de educação ambiental; 

• comunicação social; 

• cadastro ambiental rural das propriedades; 

• devem ser seguidas, também, as normas e orientações previstas no Plano de Manejo da 

Apaman; 

• fomento ao turismo de base comunitária. 

  

  

  
Figura 4.4-42 - (a) Represa no início da trilha, (b) Primeira queda d’água, (c) cachoeira, (d) cachoeira com 

poço, (e) Cachoeira dos Escravos e (f) Serra do Piloto vista do Rubião 

a b 

e f 

c d 
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4.4.5.2.7 - AEE Macundu 

Área localizada sobre rochas do Grupo Andrelândia, composta por biotita gnaisse bandado e 

rochas do grupo Rio Turvo, compostas por granitóides ígneos e que sustentam as maiores 

altitudes da região (aproximadamente cota 980 m). Apresenta dois domínios geomorfológicos 

distintos, o Montanhoso e o de Morros dos Vales Suspensos, este último associado ao nível 

de base local do rio do Pires. O solo é composto por solos do tipo CXbd4 – CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico A moderado textura média ou argilosa + LATOSSOLO VERMELHO 

AMARELO Distrófico A moderado ou proeminente textura argilosa + LATOSSOLO 

VERMELHO AMARELO Distrófico pouco profundo A moderado textura argilosa relevo forte 

ondulado/montanhoso, LVAd1 – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado 

textura argilosa ou muito argilosa + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico pouco 

profundo A moderado textura argilosa/muito argilosa + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 

A moderado textura argilosa média, todos relevo montanhoso. A cobertura vegetal 

predominante é a pastagem, com alguns polígonos de pasto sujo e, em menor número, 

pequenos fragmentos de vegetação em estágio inicial de sucessão. 

A partir do diagnóstico socioeconômico e observações em campo realizadas durante o 

período de elaboração deste plano de manejo pode se perceber a característica 

predominantemente rural das atividades. 

Recomendações: 

• campanha de comunicação efetiva para a diminuição do uso do fogo; 

• aplicar  notificações preventivas de incêndio;  

• integração entre a equipe do PEC e os moradores, por meio da presença de sua 

associação no Conselho Consultivo  do PEC; 

• fomento ao turismo de base comunitária. 

 
Figura 4.4-43 - Povoado de Macundu 
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Figura 4.4-44 - Áreas estratégicas externas 
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4.5 - PLANOS SETORIAIS 

Os planos setoriais são as ferramentas de gestão do planejamento em que estão descritos os 

projetos e as ações a serem desenvolvidas para atingir os objetivos definidos de sua criação, 

no mapa estratégico e nas atividades propostas na matriz de análise estratégica, além de 

atividades previstas pela administração da UC e pela equipe técnica do órgão gestor, 

podendo contemplar desdobramentos do plano estratégico. 

A elaboração dos planos setoriais assume grande importância no processo de planejamento, 

uma vez que sistematizam as ações que devem ser tomadas, de forma planejada, 

coordenada e monitorada, permitindo a concretização do objetivo final, de preservação dos 

ecossistemas naturais e do potencial turístico, os atributos naturais e culturais e, por 

conseguinte, do cumprimento de sua função no ordenamento territorial e dos recursos 

naturais e na mediação socioambiental. São também ferramentas que deverão ser 

monitoradas e avaliadas, pois seu conteúdo poderá realimentar o planejamento institucional e 

os próprios planos setoriais em seus desdobramentos no tempo e nos espaços de aplicação. 

Assim, com a definição dos objetivos, com o estabelecimento das normas gerais e do 

zoneamento proposto, segue o planejamento por áreas de atuação e respectivas ações 

gerenciais (Quadro 4.5-1), direcionadas aos fatores descritos na matriz de análise estratégica 

e na orientação estratégica para os resultados mais relevantes, descritos no mapa 

estratégico.  

Para cada um dos planos setoriais estão relacionados programas de ação que visam atingir 

os objetivos definidos no mapa estratégico, segundo as perspectivas (ambiente, usuários, 

processos internos, aprendizado e recursos: Quadro 4.5-2 a Quadro 4.5-6). Dessa forma 

pretende-se estabelecer uma forte sinergia entre os programas, de modo que os esforços 

para atingir os objetivos sejam dinamizados e potencializados durante sua execução. 
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Quadro 4.5-1 - Estrutura dos planos setoriais do PEC 

1. Plano setorial de 
conhecimento 

1.1 Programa de pesquisa 

1.2 Programa de monitoramento ambiental 

2. Plano setorial de visitação 2.1 Programa de visitação, recreação e contemplação 

2.2 Programa de interpretação e educação ambiental 

2.3 Programa de ecoturismo e montanhismo 

3. Plano setorial de integração 
com a região da UC 

3.1 Programa de relações públicas/comunicação social 

3.2 Programa de educação ambiental (foco no entorno) 

3.3 Programa de incentivo às alternativas de 
desenvolvimento 

4. Plano setorial de manejo de 
recursos 

 

4.1 Programa de manejo de fauna 

4.2 Programa de manejo de flora 

4.3 Programa de manejo de bacias hidrográficas e recursos 
hídricos 

4.4 Programa de recuperação de áreas degradadas 

5. Plano setorial de proteção 
ambiental 

5.1 Programa de fiscalização 

5.2 Programa de prevenção e combate de incêndios 

5.3 Programa de vigilância patrimonial 

6. Plano setorial de 
operacionalização 

6.1 Programa de administração e manutenção 

6.2 Programa de infraestrutura e equipamentos 

6.3 Programa de regularização fundiária 

6.4 Programa de cooperação institucional 

6.5 Programa de sustentabilidade da UC 
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Quadro 4.5-2 - Matriz de correlação objetivos estratégicos x programas de manejo – ambiente
1
 

AMBIENTE Objetivos estratégicos 

Planos e programas 

Conter / 
eliminar 

ocupação 
irregular 

Restaurar as 
áreas 

degradadas no 
interior do PEC 

Eliminar a caça e 
extração ilegal de 

espécies no interior 
do PEC 

Consolidar o 
corredor Tinguá-

Bocaina 

Valorizar o patrimônio 
histórico 

arqueológico e 
cultural 

Eliminar o fogo no 
interior do PEC e 

controlar no entorno 

1. Plano setorial de  

conhecimento 

1.1 Programa de pesquisa X  X D I X D X D I 

1.2 Programa de 
monitoramento ambiental 

X  X D X D X D   X D 

2. Plano setorial de 
visitação 

2.1 Programa de  

visitação, recreação e 

contemplação 

      X D X D   

2.2 Programa de  

interpretação e educação 
ambiental 

      X D X D   

2.3 Programa de  

ecoturismo e 
montanhismo 

   X D X D  

3. Plano setorial de 
integração com a 
região da UC 

3.1 Programa de relações  

públicas/comunicação  

social 

X    X D X D X D X D 

3.2 Programa de 
educação ambiental (foco  

no entorno) 

X  I e X  X D X D X D X D 

3.3 Programa de incentivo 
às alternativas de 
desenvolvimento 

I I X D X D X D X D 

                                                

1
 Legenda: (X) – há correlação / (X D) – a correlação é direta / (I) – há correlação indireta 
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AMBIENTE Objetivos estratégicos 

Planos e programas 

Conter / 
eliminar 

ocupação 
irregular 

Restaurar as 
áreas 

degradadas no 
interior do PEC 

Eliminar a caça e 
extração ilegal de 

espécies no interior 
do PEC 

Consolidar o 
corredor Tinguá-

Bocaina 

Valorizar o patrimônio 
histórico 

arqueológico e 
cultural 

Eliminar o fogo no 
interior do PEC e 

controlar no entorno 

4. Plano setorial de 
manejo de recursos 

 

 

4.1 Programa de manejo 
de fauna 

I X D X D     I 

4.2 Programa de manejo 
da flora 

I X D X D     I 

4.3 Programa de manejo 
de bacias hidrográficas e 
recursos hídricos 

I X D   X D   I 

4.4 Programa de 
recuperação de  

áreas degradadas 

X D X D I X D   X D 

5. Plano setorial de 
proteção ambiental 

5.1 Programa de 
Fiscalização 

X D X I XD X D X D X D 

5.2 Programa de 
prevenção e combate de 
incêndios 

X D X D   X D   X D 

5.3 Programa de vigilância  

patrimonial 
        X I   

 

 

6. Plano setorial de 
operacionalização 

 

 

 

 

 

6.1 Programa de 
administração e  

manutenção 

I  I         

6.2 Programa de 
infraestrutura e  

equipamentos 

I           

6.3 Programa de 
regularização fundiária  

X D           

6.4 Programa de 
cooperação institucional 

X D     X D     

6.5 Programa de 
sustentabilidade da UC 

      X D     



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-89 

Quadro 4.5-3 - Matriz de correlação objetivos estratégicos x programas de manejo – usuários 

USUÁRIOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Integrar o PEC as 
comunidades do 

Entorno 

Oferecer alternativas de 
renda compatíveis aos 

objetivos do PEC 

Apoiar a criação e gestão de 
UCs no entorno 

Fomentar a produção 
acadêmica no PEC e entorno 

1. Plano setorial de 
conhecimento 

1.1 Programa de pesquisa X D X D X D X D 

1.2 Programa de 
monitoramento ambiental 

X D X D X D X D 

2. Plano setorial de 
visitação 

2.1 Programa de visitação,  

recreação e contemplação 
X D X D X D X D 

2.2 Programa de 
interpretação e educação 
ambiental 

X D X D X D X D 

2.3 Programa de 
ecoturismo e 
montanhismo 

    

3. Plano setorial de 
integração com a 
região da UC 

3.1 Programa de relações  

públicas/comunicação 
social 

X D X D X D X D 

3.2 Programa de educação 
ambiental (foco no entorno) 

X D X D X D X D 

3.3 Programa de incentivo 
às alternativas de 
desenvolvimento 

X D X D I X D 

4. Plano setorial de 
manejo de recursos 

4.1 Programa de manejo 
da fauna 

I   X D X D 

4.2 Programa de manejo 
de flora 

I   X D X D 

4.3 Programa de manejo 
de bacias hidrográficas e 
recursos hídricos 

X D   X D X D 

4.4 Programa de 
recuperação de áreas 
degradadas 

X D X D X D X D 
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USUÁRIOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Integrar o PEC as 
comunidades do 

Entorno 

Oferecer alternativas de 
renda compatíveis aos 

objetivos do PEC 

Apoiar a criação e gestão de 
UCs no entorno 

Fomentar a produção 
acadêmica no PEC e entorno 

5. Plano setorial de 
proteção ambiental 

5.1 Programa de 
fiscalização 

X D   X D    

5.2 Programa de 
prevenção e combate de 
incêndios 

X D   X D   

5.3 Programa de vigilância 
patrimonial 

        

6. Plano setorial de 
operacionalização 

6.1 Programa de 
administração e  

manutenção 

    I   

6.2 Programa de 
infraestrutura e 
equipamentos 

    I   

6.3 Programa de 
regularização fundiária  

X D   I   

6.4 Programa de 
cooperação institucional 

    X D X D 

6.5 Programa de  

sustentabilidade da UC 
    X D X D 
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Quadro 4.5-4 - Matriz de correlação objetivos estratégicos x programas de manejo – internos 

INTERNOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 

Implantar 
plano de 

comunicação 
e educação 
ambiental  

Promover a 
regularização 

fundiária 

Implantar 
sistema de 
fiscalização 
e controle 

Demarcar 
e 

sinalizar 
a UC 

Desenvolver 
PRADs 

Parcerias 
com 

universidades 

Ordenar 
o 

turismo 

Estimular o 
turismo de base 

comunitária e 
inserir o produto 
PEC no contexto 

do turismo 
regional 

Estruturar a 
brigada de 
incêndios 

florestais e 
realizar aceiros  

1. Plano 
setorial de 
conhecimento 

1.1 Programa de  

pesquisa     
X D X D 

   

1.2 Programa de  

monitoramento  

ambiental 
  

X D 
 

X D X D 
   

2. Plano 
setorial de 
visitação 

2.1 Programa de  

visitação, recreação e 

contemplação 
   

X D 
  

X D X D 
 

2.2 Programa de  

interpretação e 
educação ambiental 

X D 
     

X D X D 
 

2.3 Programa de  

ecoturismo e  

montanhismo 

         

3. Plano 
setorial de 
integração com 
a região da UC 

3.1 Programa de  

relações públicas/ 
comunicação social 

I 
    

X D 
 

I 
 

3.2 Programa de  

educação ambiental 
(foco no entorno) 

X D 
        

3.3 Programa de 
incentivo às 
alternativas de 
desenvolvimento 

      
X D X D 

 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-92 

INTERNOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 

Implantar 
plano de 

comunicação 
e educação 
ambiental  

Promover a 
regularização 

fundiária 

Implantar 
sistema de 
fiscalização 
e controle 

Demarcar 
e 

sinalizar 
a UC 

Desenvolver 
PRADs 

Parcerias 
com 

universidades 

Ordenar 
o 

turismo 

Estimular o 
turismo de base 

comunitária e 
inserir o produto 
PEC no contexto 

do turismo 
regional 

Estruturar a 
brigada de 
incêndios 

florestais e 
realizar aceiros  

4. Plano 
setorial de 
manejo de 
recursos 

4.1 Programa de  

manejo de fauna     
I I 

   

4.2 Programa de  

manejo de flora     
X D I 

   

4.3 Programa de  

manejo de bacias  

hidrográficas e  

recursos hídricos 

    
X D I 

   

4.4 Programa de  

recuperação de  

áreas degradadas 
    

X D I 
  

 

 

5. Plano 
setorial de 
proteção 
ambiental 

5.1 Programa de  

fiscalização 
I 

 
X D I 

    
I 

5.2 Programa de  

prevenção e  

combate de  

incêndios 

I 
  

I 
    

X D 

5.3 Programa de  

vigilância patrimonial    
X D 
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INTERNOS Objetivos estratégicos 

Planos e programas 

Implantar 
plano de 

comunicação 
e educação 
ambiental  

Promover a 
regularização 

fundiária 

Implantar 
sistema de 
fiscalização 
e controle 

Demarcar 
e 

sinalizar 
a UC 

Desenvolver 
PRADs 

Parcerias 
com 

universidades 

Ordenar 
o 

turismo 

Estimular o 
turismo de base 

comunitária e 
inserir o produto 
PEC no contexto 

do turismo 
regional 

Estruturar a 
brigada de 
incêndios 

florestais e 
realizar aceiros  

6. Plano 
setorial de 
operacionali-
zação 

6.1 Programa de  

administração e  

manutenção 

I I I I I I I I I 

6.2 Programa de  

infraestrutura e  

equipamentos 

I I I I I I I I I 

6.3 Programa de  

regularização  

fundiária  
 

X D 
 

X D 
     

6.4 Programa de  

cooperação 
institucional 

I 
    

X D 
 

X D 
 

6.5 Programa de 

sustentabilidade da 
UC 

       
I 
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Quadro 4.5-5 - Matriz de correlação objetivos estratégicos x programas de manejo – aprendizado 

APRENDIZADO Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Formar e 

consolidar equipe 
técnica 

Capacitar a equipe técnica do PEC 
(regularização fundiária; 

ecoturismo; prevenção a incêndios; 
gestão; comunicação social) 

Adquirir equipamentos e 
viabilizar infraestrutura 

Estruturar um 
escritório de projetos 

1. Plano setorial de 
conhecimento 

1.1 Programa de pesquisa I I I X 

1.2 Programa de monitoramento  

ambiental 
I I I X 

2. Plano setorial de 
visitação 

2.1 Programa de visitação,  

recreação e contemplação 
I I I 

 

2.2 Programa de interpretação e 
educação ambiental 

I I I 
 

2.3 Programa de Ecoturismo e  

Montanhismo 
    

3. Plano setorial de 
integração com a 
região da UC 

3.1 Programa de relações  

públicas/comunicação social 
X I I 

 

3.2 Programa de educação ambiental 
(foco no entorno) 

I I I 
 

3.3 Programa de incentivo às 
alternativas de desenvolvimento 

I I I I 

4. Plano setorial de 
manejo de recursos 

4.1 Programa de manejo de fauna I I I   

4.2 Programa de manejo de flora I I I   

4.3 Programa de manejo de bacias 
hidrográficas e recursos hídricos 

I I I   

4.4 Programa de recuperação de áreas 
degradadas 

I I I   

5. Plano setorial de 
proteção ambiental 

5.1 Programa de fiscalização X I I 
 

5.2 Programa de prevenção e combate 
de incêndios 

X I I 
 

5.3 Programa de vigilância patrimonial I I I 
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APRENDIZADO Objetivos estratégicos 

Planos e programas 
Formar e 

consolidar equipe 
técnica 

Capacitar a equipe técnica do PEC 
(regularização fundiária; 

ecoturismo; prevenção a incêndios; 
gestão; comunicação social) 

Adquirir equipamentos e 
viabilizar infraestrutura 

Estruturar um 
escritório de projetos 

6. Plano setorial de 
operacionalização 

6.1 Programa de administração e 
manutenção 

X D X D X D 
 

6.2 Programa de infraestrutura e  

equipamentos   
X D 

 

6.3 Programa de regularização  

fundiária    
X D 

 

6.4 Programa de cooperação  

institucional    
I 

6.5 Programa de sustentabilidade da 
UC    

X D 
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Quadro 4.5-6 - Matriz de correlação objetivos estratégicos x programas de manejo – recursos 

RECURSOS Objetivos Estratégicos 

Planos e programas 

Arrecadar 
recursos via 
cobrança de 

ingressos 

Implantar 
PSA 

Estudar a viabilidade 
econômica-financeira de 
concessão de serviços  

Submeter projetos aos 
fundos e editais de 

instituições financiadoras 

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

1. Plano setorial de 
conhecimento 

1.1 Programa de pesquisa 
     

1.2 Programa de 
monitoramento ambiental  

X D 
   

2. Plano setorial de 
visitação 

2.1 Programa de visitação,  

recreação e contemplação 
X D   X D     

2.2 Programa de interpretação 
e educação ambiental 

    X D     

2.3 Programa de ecoturismo e  

montanhismo 
     

3. Plano setorial de 
integração com a 
Região da UC 

3.1 Programa de relações  

públicas/comunicação social      

3.2 Programa de educação 
ambiental (foco no entorno)      

3.3 Programa de incentivo às 
alternativas de 
desenvolvimento 

I X D X D X D X D 

4. Plano setorial de 
manejo de recursos 

4.1 Programa de manejo da 
fauna      

4.2 Programa de manejo da 
flora      

4.3 Programa de manejo de 
bacias hidrográficas e 
recursos hídricos  

X D 
   

4.4 Programa de recuperação 
de áreas degradadas  

X D 
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RECURSOS Objetivos Estratégicos 

Planos e programas 

Arrecadar 
recursos via 
cobrança de 

ingressos 

Implantar 
PSA 

Estudar a viabilidade 
econômica-financeira de 
concessão de serviços  

Submeter projetos aos 
fundos e editais de 

instituições financiadoras 

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

 

5. Plano setorial de 
proteção ambiental 

5.1 Programa de fiscalização 
     

5.2 Programa de prevenção e  

combate de incêndios      

5.3 Programa de vigilância 

patrimonial      

 

6. Plano setorial de 
operacionalização 

6.1 Programa de 
administração e manutenção 

I I I 
  

6.2 Programa de infraestrutura 
e equipamentos 

I I I 
  

6.3 Programa de regularização  

fundiária     
I 

 

6.4 Programa de cooperação  

institucional   
X D X D I 

6.5 Programa de 
sustentabilidade da UC 

X D X D X D X D X D 
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4.5.1 - Plano setorial de conhecimento 

Objetivo: estruturar e alimentar a base de dados geográficos de informações e a biblioteca 

técnico-científicas da UC, utilizando-as como subsídios para sua gestão. O plano setorial de 

conhecimento deverá ser cogerido e compartilhado entre PEC e Apaman. 

4.5.1.1 - Programa de pesquisa 

Objetivo: incentivar a pesquisa científica de interesse no PEC e sua zona de amortecimento, 

a fim de produzir ou aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas ambiental, social e 

cultural e, assim, subsidiar as ações de proteção e manejo. 

4.5.1.1.1 - Atividades 

 Criar, organizar e manter atualizado um banco de dados sobre as pesquisas realizadas, 

em andamento ou com pedidos de solicitação de autorização no INEA na UC e sua zona 

de amortecimento e, ainda, fazer o levantamento de pesquisas realizadas ou em 

elaboração que não estejam cadastradas, em conjunto com a GEPRO, universidades e 

centros de pesquisa. 

 Estruturar biblioteca com publicações de interesse para a gestão do PEC e para a 

execução dos diversos programas de ações. 

 Elaborar plano de ação e fomento ao desenvolvimento de pesquisas a partir das 

demandas identificadas no diagnóstico ambiental. 

 Implantar um sistema de informações geográficas (SIG) com vistas a organizar o banco de 

dados sobre a UC e sua zona de amortecimento, espacializar a informação produzida e o 

conhecimento adquirido e dar suporte às pesquisas, à proteção ambiental e ao 

monitoramento dos programas. 

 Gerenciar a produção técnico-científica e estabelecer rotinas de divulgação dos dados e 

informações entre os programas de ação, a fim de subsidiar suas atividades e atingir os 

objetivos estratégicos. 

 Desenvolver estudos para subsidiarem ações de erradicação e controle de espécies 

animais exóticas. 

 Promover encontros científicos a fim de divulgar as pesquisas em andamento na UC, seus 

resultados no manejo das áreas, conservação dos ecossistemas e perspectivas, além de 

estimular a troca de experiências. 

 Incentivar o levantamento faunístico para um melhor conhecimento sobre as espécies 

existentes na área do PEC. 
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 Incentivar estudos sobre a biologia e o comportamento de espécies silvestres, 

principalmente as endêmicas e ameaçadas de extinção presentes no PEC. 

 Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado da flora indicando as 

endêmicas e ameaçadas, realizar estudo fitossociológico das espécies, contribuindo com 

o enriquecimento do banco de dados sugerido no programa de pesquisas.  

 Desenvolver estudos para subsidiarem ações de controle e erradicação de espécies 

exóticas.  

 Incentivar estudos das interações geomorfológicas, hidrológicas e ecológicas e das 

funções de proteção ao solo da floresta e suas resultantes na bacia hidrográfica. 

 Realizar estudos de limites de aceitável de câmbio, ou similares, para os atrativos do 

parque. 

 Identificar as espécies da flora que ocorrem no PEC. 

4.5.1.1.2 - Resultados esperados 

 Banco de dados integrado e constantemente atualizado. 

 Biblioteca estruturada e com acervo básico disponível para consultas pela equipe técnica 

e outros usuários. 

 Cadastro de universidades e centros de pesquisas atualizado e suas respectivas linhas de 

pesquisas sobre o PEC. 

 Pesquisas devidamente cadastradas e com acompanhamento por parte da equipe do 

PEC. 

 Fluxo constante de informações entre os diversos programas de ações. 

 Encontro científico realizado anualmente. 

 Maior conhecimento sobre a biodiversidade, dos ecossistemas e patrimônio natural, 

histórico e cultural. 

4.5.1.1.3 - Indicadores 

 Número de pesquisas registradas por semestre. 

 Número de pesquisas, estudos e projetos com pedido de autorização, em andamento ou 

finalizados. 

 Público-alvo identificado e caracterizado. 

 Proporção da área do PEC contemplada com pesquisas. 

 Proporção de pesquisas por área de conhecimento. 
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 Número de trabalhos publicados sobre o parque. 

 Número de linhas de pesquisa em consonância com a gestão do PEC. 

 Número de estudos sobre fauna no interior do PEC realizados.  

4.5.1.2 - Programa de monitoramento ambiental 

Objetivo: acompanhar e controlar o estado de conservação dos recursos naturais e o 

desenvolvimento das atividades previstas nas ações de proteção e manejo.  

4.5.1.2.1 - Atividades 

 Estruturação de banco de dados de referência para analisar a evolução de todos os 

processos de monitoramento (baseline ou T0) e estabelecimento de indicadores de 

progresso. 

 Georreferenciamento do banco de dados de referência. 

 Estruturação de banco de imagens, para acompanhamento de processos de 

monitoramento (―antes e depois‖). 

 Monitoramento dos impactos da visitação às áreas destinadas a esse fim, sobretudo 

trilhas e cachoeiras. 

 Monitoramento de processos erosivos, vinculado ao monitoramento das condições 

climáticas sazonais. 

 Monitoramento do uso do solo, ocupação e cobertura vegetal no PEC e entorno imediato, 

por meio do uso de imagens de satélite, fotografias e incursões. 

 Monitoramento dos programas de recuperação ambiental. 

 Monitorar a vegetação através da instalação de parcelas permanentes para acompanhar a 

sucessão vegetal em diferentes unidades pedológicas e geomorfológicas, que também 

servirão para o monitoramento da cobertura florestal. 

 Monitoramento da qualidade do ar nos setores próximos às áreas industriais na ZA e 

entorno. 

 Monitoramento dos atropelamentos da fauna, nas rodovias BR-101, RJ-155 e RJ-149. 

 Monitoramento da qualidade da água. 

4.5.1.2.2 - Resultados esperados 

 Banco de dados e SIG implantado. 

 Melhor conhecimento da estrutura, funcionamento e história da paisagem. 
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 Melhor conhecimento e avaliação dos potenciais do parque, da tipologia funcional 

(utilização dos recursos) e de planejamento das ações. 

 Melhor conhecimento das dinâmicas físico-bióticas e socioambientais. 

 Identificação de impactos geo-hidroecológicos. 

 Identificação qualitativa e quantitativa dos impactos das rodovias sobre a fauna, flora e 

aspectos geológico-geotécnicos, assim como os locais mais utilizados pela fauna. 

4.5.1.2.3 - Indicadores 

 Atualização de dados e informações do banco de dados e SIG. 

 Número de indicadores específicos por projetos. 

 Conhecimento produzido com a análise dos bancos de dados e SIG. 

 Nível de aproveitamento dos dados de monitoramento nas ações de conservação. 

 Identificação de nexos causais. 

 Redução dos índices de impactos identificados na baseline. 

 Aumento ou melhoria da qualidade ambiental dos recursos. 

4.5.2 - Plano setorial de visitação 

Objetivo: estabelecer diretrizes no PEC para cada uma das atividades de interpretação, 

visitação, turismo, recreação ou práticas esportivas previstas e instituir sistemas de 

administração dessas atividades, tais como infraestrutura, autorização de atividades, 

ordenamento, controle e atendimento ao público, entre outros. 

4.5.2.1 - Programa de visitação, recreação e contemplação 

Objetivos: fortalecer a inserção do PEC no circuito do turismo regional e consolidá-lo como 

destino turístico de visitantes de outras regiões do Estado do Rio de Janeiro, outros estados 

da federação e visitantes estrangeiros. Também faz parte dos objetivos assegurar o conforto, 

a segurança e a satisfação do visitante, compor a sustentabilidade financeira do parque, por 

meio de concessões de serviços e venda de produtos, entre outras formas, para determinadas 

atividades, além de aprimorar a qualidade do serviço oferecido para o visitante, por meio da 

realização de caracterização do perfil do visitante. 

4.5.2.1.1 - Atividades 

 Estruturar o centro de visitantes (CV), vinculado ao programa de infraestrutura e 

equipamentos. 
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 elaborar material de divulgação virtual e impresso (folders, cartilhas, vídeos) com os 

atrativos, normas, mapas e demais informações relevantes para o visitante e disponibilizá-

lo no CV, nas áreas estratégicas do entorno e na página eletrônica do parque. 

 Aprofundar o conhecimento das áreas de visitação, indicadas no plano de manejo, para 

subsidiar a construção de estratégias para implantação de infraestrutura de apoio à 

visitação. 

 Avaliar o impacto da visitação nos atrativos do parque. 

 Implantar instrumentos e equipamentos de apoio à visitação. 

 Estabelecer parcerias com agências de viagens, guias da região e estabelecimentos 

turísticos locais (vinculado ao plano setorial de integração com a região da UC). 

 Desenvolver instrumentos de planejamento, normativos e de apoio à visitação visando o 

aprimoramento dessas atividades. 

 Realizar seminários sobre condutas de mínimo impacto nas áreas de visitação. 

 Elaborar um plano de operações emergenciais (contingenciamento de risco).  

4.5.2.1.2 - Resultados esperados 

 Oferecer estrutura de visitação adequada para os frequentadores do parque e direcionada 

para o cumprimento dos objetivos da visitação. 

 Proporcionar uma experiência de visitação segura e controlada.  

 Redução dos impactos negativos da visitação e recreação. 

 Atividades dirigidas para os diversos tipos de frequentadores. 

 Visitantes informados, sensibilizados e satisfeitos. 

 Maior exposição dos atrativos do PEC em agências de viagens e empreendimentos 

turísticos do entorno e maior conhecimento pelas populações locais. 

 Assegurar uma resposta rápida e eficaz contra os principais tipos de emergência.  

 Estratégias para implantação das áreas de uso público claramente definidas. 

4.5.2.1.3 - Indicadores 

 Número de visitantes por ano e sazonais. 

 Relação do tipo de visitante e atividades de interesse realizadas. 

 Número de sugestões e reclamações dos visitantes. 

 Grau de satisfação dos visitantes. 
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 Quantidade e variabilidade de serviços oferecidos. 

 Número de concessões e de convênios por serviços. 

 Número de acidentes e/ou resgates realizados. 

 Número de prestadores de serviços específicos (guiagem). 

 Recursos financeiros advindos da visitação, como a concessão, convênios por serviços e 

da venda de produtos. 

 Relação entre o limite aceitável de câmbio e impactos identificados. 

 Número de planos de implantação de áreas de visitação desenvolvidos. 

4.5.2.2 - Programa de interpretação e educação ambiental 

Objetivo: despertar no visitante a experiência da reflexão sobre o funcionamento da dinâmica 

das unidades de paisagem que constituem o PEC, nas suas dimensões física, biológica, 

histórica e socioeconômica, a fim de compreender o parque como um espaço social e 

historicamente construído. Nesse sentido, o programa deverá incentivar o visitante a adotar 

práticas cotidianas ambientalmente responsáveis. 

4.5.2.2.1 - Atividades 

 Programação de palestras educativas e atividades lúdicas, tendo o parque e seus 

recursos como foco. 

 Estruturar exposições no centro de visitantes e promover concursos artísticos e culturais, 

tendo o parque e seus recursos como foco. 

 Implantar trilhas interpretativas. 

 Organizar grupos de visitas guiadas, com monitores apoiando a interpretação e educação 

ambiental e patrimonial. 

 Promover atividades direcionadas para o público infanto-juvenil. 

 Promover a transposição didática das pesquisas realizadas no parque e entorno. 

 Estimular e implementar o programa de voluntariado da UC. 

 Estabelecer parcerias com instituições dedicadas à educação ambiental e patrimonial. 

 Treinamento em princípios de educação ambiental para funcionários, colaboradores e 

prestadores de serviços. 

 Negociar a regulação e ordenamento de ritos e cultos religiosos que ocorram dentro do 

parque. 
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4.5.2.2.2 - Resultados esperados 

 Universalização dos princípios de educação ambiental e patrimonial. 

 Fluxo constante de visitantes em busca de atividades no centro de visitantes. 

 Associação do parque com as tradições culturais regionais. 

 Difusão do conhecimento gerado a partir das pesquisas realizadas no parque. 

 Visitantes e frequentadores com maior capacidade de reflexão dos benefícios da 

conservação ambiental. 

 Visitantes com maior consciência e percepção ambiental.  

 Visitantes praticando a conservação ambiental em seu cotidiano. 

 Aproximação com as instituições dedicadas à educação ambiental e patrimonial. 

 Programa de voluntariado ativo e constante. 

4.5.2.2.3 - Indicadores 

 Número de palestras educativas e atividades lúdicas. 

 Quantidade de participantes das palestras educativas e atividades lúdicas. 

 Número de exposições no centro de visitantes e de concursos artísticos e culturais. 

 Quantidade de visitantes e participantes das exposições e de concursos artísticos e 

culturais. 

 Quantidade de visitas guiadas e número de participantes. 

 Número de atividades oferecidas para o público infanto-juvenil e quantidade de 

participantes. 

 Quantidade de voluntários inscritos. 

 Quantidade de treinamentos em EA ministrados e número de funcionários, colaboradores 

e prestadores de serviço treinados.; 

 Trilha interpretativa implantada. 

 Número de parcerias estabelecidas com instituições. 

 Diminuição dos resíduos oriundos dessas atividades. 

 Concentração dessas atividades nas localidades para elas definidas. 

4.5.2.3 - Programa de ecoturismo e montanhismo 

Objetivos: divulgar, incentivar e organizar as atividades de montanhismo no PEC. 
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4.5.2.3.1 - Atividades 

 Estruturar as trilhas e atrativos identificados no plano de manejo, quando necessário. 

 Mapear novas trilhas e atrativos de acordo as áreas estratégicas apresentadas neste 

plano de manejo.  

 Avaliar a viabilidade de implantação e adequação das diversas modalidades de 

montanhismo e escalada, indicando as áreas para o desenvolvimento da atividade, trilhas 

de acesso e locais de pernoite. 

 Realizar levantamento de áreas livres de vegetação e aves nidificantes cruzando-as com 

as áreas com potencial para escalada. 

 Avaliar a viabilidade da implantação de circuitos circulares de trilhas e a travessia 

Cunhambebe-Bocaina. 

4.5.2.3.2 - Resultados esperados 

 Reconhecimento do PEC como UC com vias de escalada com diferentes graus de 

dificuldade e modalidades de montanhismo. 

 Trilha Cunhambebe-Bocaina implantada. 

 Circuito de trilhas circulares implantados. 

4.5.2.3.3 - Indicadores 

 Metragem de trilhas mapeadas. 

 Atalhos e trilhas de caçadores mapeados e fechados. 

4.5.3 - Plano setorial de integração com a região da UC 

Objetivo: executar estratégias de inserção e consolidação do PEC no contexto político e 

socioambiental regional, através de ações de suporte às atividades dos demais planos 

setoriais. As estratégias deverão ter foco na atenuação de eventuais conflitos institucionais 

e/ou com as populações sobre a zona de amortecimento da UC. 

As ações previstas neste plano deverão contemplar o planejamento territorial integrado, 

estimular a gestão participativa e incentivar e apoiar a transição de formas de manejo a fim de 

promover o uso adequado dos recursos naturais na zona de amortecimento.  

4.5.3.1 - Programa de relações públicas/comunicação social 

Objetivos: estruturar e aplicar instrumentos de comunicação voltados ao ambiente externo, a 

fim de divulgar os objetivos e as ações da UC, facilitar a integração e comunicação com os 
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órgãos públicos regionais e as populações da zona de amortecimento e criar um 

relacionamento positivo entre as partes.  

4.5.3.1.1 - Atividades 

 Estruturar equipe de profissionais de comunicação que tenham como responsabilidades 

executar as ações de assessoria de imprensa, divulgação e relações públicas da UC. 

 Implantar meios de comunicação eficientes dirigidos à população, tal como telefones, e-

mail ou outros meios possíveis, de modo que as expectativas, dúvidas, queixas, elogios ou 

denúncias cheguem à chefia da UC. 

 Desenvolver conteúdos específicos para as diferentes mídias disponíveis (impressa, 

eletrônica, audiovisual). Entre as diversas possibilidades das mídias tradicionais e novas 

mídias, a equipe de comunicação social e relações públicas deverá considerar a criação e 

manutenção de blog, a elaboração de boletins eletrônicos, construção de website com 

versões em diversos idiomas (português, inglês, francês, alemão), artigos para 

publicações impressas regionais, clipping, folders em diversos idiomas, produzir vídeos 

e/ou fotografias para exibição no centro de visitantes etc. 

 Gerar matérias informativas sobre as atividades da UC e suas relações com o entorno. 

 Estabelecer rotinas de visitação às comunidades e órgãos públicos para manter os canais 

de comunicação operantes. 

 Divulgar o posicionamento do PEC a respeito das ameaças e possibilidades identificadas 

na matriz de análise estratégica. 

 Divulgar o posicionamento do PEC com relação aos elementos ambientais que forjam a 

paisagem da zona de amortecimento. 

 Elaborar calendário anual de eventos e, preferencialmente, vinculá-lo às festividades 

regionais. 

4.5.3.1.2 - Resultados esperados  

 Equipe de relações públicas e comunicação social estruturada. 

 Meios de comunicação direcionados à população da zona de amortecimento e entorno 

operantes e eficientes. 

 Materiais de divulgação impressa e eletrônica disponíveis e atualizados constantemente. 

 Vídeos institucionais produzidos e exibidos no centro de visitantes e divulgados em 

escolas, secretarias municipais e outras instituições. 

 Exposições itinerantes de fotografias e textos informativos. 
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 Cronograma de visitação semestral às comunidades e órgão públicos elaborado com 

antecedência mínima de um mês. 

 Bom relacionamento interinstitucional e comunitário. 

 Calendário de atividades anuais elaborado. 

4.5.3.1.3 - Indicadores  

 Número de profissionais na equipe de relações públicas e comunicação social. 

 Rotatividade de profissionais da equipe de relações públicas. 

 Quantidade de contatos telefônicos ou por e-mail mensais e tipificação dos contatos. 

 Cronograma de visitas semestrais elaborado. 

 Relação entre o número de visitas mensais às comunidades e órgãos públicos previstas e 

realizadas.  

 Número de acessos ao blog, website ou outras mídias eletrônicas disponíveis. 

 Relação entre a quantidade de material de divulgação impressa disponibilizada e 

necessidade de reposição, por período. 

  Número de exibições de vídeo institucional fora do centro de visitantes. 

 Número de exposições itinerantes de fotografias. 

 Número de participantes de cada uma das atividades programadas no calendário de 

eventos anuais. 

4.5.3.2 - Programa de educação ambiental 

O programa de educação ambiental direcionado para o entorno da UC tem como premissas 

promover ações de educação ambiental integrada aos programas de preservação, 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, assim como manter atenção 

permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação individual e 

coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. 

Objetivos: desenvolver ações e práticas educativas não formais voltadas à sensibilização das 

comunidades do entorno, ao apoio e incentivo à organização, mobilização e participação da 

coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente, contribuindo assim para o 

fortalecimento da cidadania e de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e 

social. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-108 

4.5.3.2.1 - Atividades 

 Preparação de profissionais atuantes na área de abrangência e entorno do PEC, 

orientados para as atividades de gestão e de educação ambiental. 

 Realização de estudos, pesquisas e experimentações na área de educação ambiental, tais 

como o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a participação das 

populações interessadas na problemática ambiental, a difusão de conhecimentos, 

tecnologias e informações sobre a questão ambiental e estímulo às iniciativas e 

experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo. 

 Com o apoio do programa de relacionamento institucional, promover a ampla participação 

das escolas da rede pública e privada e das universidades em programas e atividades 

vinculados à educação ambiental não formal, em cooperação, inclusive com organizações 

não governamentais. 

 Promover a sensibilização da sociedade para a importância da unidade de conservação 

por meio de atividades ecológicas e educativas, estimulando a visitação pública. 

 Ampliar o diálogo entre o PEC e as comunidades do entorno, a fim de aumentar a 

identificação e o comprometimento das populações locais com o parque. 

 Buscar o apoio e incluir o Conselho Consultivo do PEC na definição de temas a tratar nas 

comunidades do entorno. 

 Proporcionar uma melhor compreensão da inserção da unidade de conservação na vida 

da população, enfatizando a importância dos serviços ambientais oferecidos pela UC para 

a geração de renda e melhoria da qualidade de vida. 

 Articular e consolidar a política estadual de educação ambiental na UC em consonância 

com as diretrizes reconhecidas pela Secretaria de Estado de Educação e pela Secretaria 

de Estado do Ambiente, considerando os objetivos de criação do parque. 

4.5.3.2.2 - Resultados esperados  

 Equipe de profissionais de educação ambiental preparados para lidar com os desafios da 

educação ambiental como processo educativo transversal e não formal. 

 Métodos, instrumentos, tecnologias e materiais de difusão de valores sociais de 

conservação do ambiente produzidos coletivamente e em parceria com as comunidades 

do entorno e com o apoio de instituições públicas e privadas. 

 Ampla participação das escolas da rede pública e privada e das universidades em 

programas e atividades vinculados à educação ambiental. 
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 Sensibilização ambiental contínua e aumento do comprometimento social com a qualidade 

ambiental. 

 Diálogo entre parque e comunidades do entorno estabelecido. 

 Plena participação do Conselho Consultivo na definição de temas e conteúdos a abordar 

nas diferentes comunidades do entorno do PEC. 

 Melhor compreensão do papel da UC no cotidiano das populações e maior percepção dos 

serviços ambientais oferecidos pela UC para a geração de renda e melhoria da qualidade 

de vida. 

4.5.3.2.3 - Indicadores  

 Número de horas de treinamentos oferecidos à equipe de educação ambiental do PEC por 

semestre. 

 Quantitativo de estudos, pesquisas e experimentações realizados no período de um ano. 

 Avaliação qualitativa dos instrumentos, técnicas e metodologias produzidos e aplicados na 

difusão da educação ambiental. 

 Número de experiências locais apoiadas e/ou estimuladas e avaliação de seu 

desempenho. 

 Número de escolas, universidades e outras instituições participantes do programa de 

educação ambiental para o entorno. 

 Participação do Conselho Consultivo na definição de temas a abordar nas diversas áreas 

do entorno do parque. 

4.5.3.3 - Programa de incentivo às alternativas de desenvolvimento 

Objetivos: incentivar, apoiar e promover o processo de desenvolvimento socioeconômico 

sustentável na zona de amortecimento do parque ou outras áreas de seu entorno, por meio do 

estímulo à adoção de práticas e técnicas produtivas ambientalmente equilibradas e que 

proporcionem, mantenham ou incrementem a geração de renda das populações residentes. 

4.5.3.3.1 - Atividades 

 Incentivar a diversificação e adoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento 

econômico na ZA, como estratégia para diminuição de pressões sobre os recursos da UC. 

 Incentivar a integração de empreendimentos privados e empresas e instituições de 

pesquisa e extensão rural às bases econômico-produtivas das populações locais. 
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 Buscar o apoio das prefeituras municipais, do governo do estado e/ou instituições 

financeiras para o estímulo às atividades econômico-produtivas sustentáveis, tais como 

isenção de tributos e financiamentos em condições especiais, entre outros. 

 Identificar e apoiar grupos já praticantes de atividades econômicas sustentáveis na região. 

 Estimular e apoiar práticas produtivas agroecológicas, como técnicas de permacultura, 

produção orgânica, agrofloresta e horta comunitária nas comunidades do entorno, 

sobretudo nas áreas protegidas. 

 Adotar como estratégia de conservação, de diminuição do efeito de borda e de 

consolidação do corredor Tinguá-Bocaina o estabelecimento de corredores agroecológicos 

na ZA. 

 Organizar seminários de agroecologia a fim de fomentar a atividade e trocar experiências 

e técnicas. 

 Estabelecer convênios ou termos de cooperação de incentivo à atividade turística de base 

comunitária com os órgãos municipais responsáveis, tais como as secretarias de turismo, 

de assuntos estratégicos, meio ambiente e emprego e renda. 

 Estimular o artesanato e a produção de mel como atividades complementares à renda das 

famílias. 

4.5.3.3.2 - Resultados esperados  

 Desenvolvimento de atividades econômicas sem comprometimento da qualidade 

ambiental dos ecossistemas do parque. 

 Diminuição das pressões sobre os recursos do parque e redução dos efeitos de borda. 

 Incremento da renda das famílias residentes na ZA. 

 Maior envolvimento das populações do entorno na conservação ambiental e maior 

envolvimento de empresas e instituições de pesquisa e extensão rural com as atividades 

na ZA. 

 O uso do solo e demais atividades econômicas garantindo a integridade dos ecossistemas 

circundados. 

 Maior atuação do parque na relação socioambiental com a população do entorno. 

4.5.3.3.3 - Indicadores  

 Diversidade de atividades ambientalmente desejáveis e número de localidades adotando 

práticas econômico-produtivas sustentáveis. 
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 Número de convênios ou parcerias com empreendimentos privados e/ou com empresas e 

instituições de pesquisa e extensão rural direcionados à produção econômica sustentável. 

 Quantidade de recursos financeiros a taxas especiais concedidos aos produtores e índices 

de redução e/ou isenção de impostos na cadeia produtiva agroecológica. 

 Número de grupos dedicados à produção agroecológica na ZA. 

 Área (em hectares) no entorno do parque com aplicação de técnicas de permacultura, 

produção orgânica, agrofloresta e horta comunitária e com corredores agroecológicos 

consolidados. 

 Número de convênios ou termos de cooperação de incentivo à atividade turística de base 

comunitária. 

 Incremento da renda das famílias que adotam práticas econômico-produtivas 

ambientalmente desejáveis. 

4.5.4 - Plano setorial de manejo de recursos 

Objetivo: implantar ações de manejo de fauna, flora e recursos hídricos para conservação 

e/ou recuperação dos recursos naturais do PEC, de maneira integrada. 

4.5.4.1 - Programa de manejo da fauna  

Objetivo: Aumentar o conhecimento sobre a fauna existente no interior do PEC e propor 

ações para conservação, preservação das nativas e controle/ erradicação das exóticas. 

4.5.4.1.1 - Atividades 

 Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado da fauna indicando espécies 

endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras, estudos sobre ecologia e biologia das mesmas a 

médio e longo prazo, contribuindo com o enriquecimento do banco de dados sugerido no 

programa de pesquisas. 

 Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar o manejo de espécies silvestres 

nativas em extinção e elaborar programas de soltura e monitoramento de espécimes de 

origem comprovada na Unidade de conservação, de acordo com normas e procedimentos 

criados. 

 Contemplar nos projetos de recuperação dentro do parque, na sua zona de amortecimento 

e nos corredores florestais adjacentes, as espécies vegetais locais mais atrativas à fauna. 

 Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas invasoras presentes na UC para os 

técnicos do parque. 
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 Realizar campanhas com a comunidade, de como proceder em casos de acidentes com 

animais peçonhentos e em casos de necessidade de salvamento da fauna. 

4.5.4.1.2 - Resultados esperados 

 Erradicação/controle da população de espécies exóticas. 

 Aumento da participação da população do entorno no controle da entrada de espécies 

exóticas (domésticas) no PEC. 

 Favorecimento das condições para recuperação das áreas degradadas no interior da UC. 

 Espécies chaves a serem manejadas identificadas. 

4.5.4.1.3 - Indicadores 

 Equipamentos de monitoramento de fauna instalados. 

 Relatórios técnicos e fotográficos. 

 Quantidade de espécies chaves a serem manejadas. 

4.5.4.2 - Programa de manejo da flora 

Objetivos: aumentar o conhecimento sobre a flora existente no interior do PEC e propor 

ações para conservação, preservação das nativas e controle/erradicação das exóticas. 

4.5.4.2.1 - Atividades 

 Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas invasoras à UC para os técnicos do 

parque. 

 Implantar sistema de demarcação de matrizes para pesquisas com sementes nativas, 

mediante autorização do órgão gestor. 

 Controle/erradicação de espécies exóticas, invasoras ou não, apontadas pelo diagnóstico 

ou plano de conhecimento. 

 Instalação de viveiro de mudas do PEC. 

4.5.4.2.2 - Resultados esperados 

 Banco de sementes construído. 

 Viveiro implantado. 

 Matrizes identificadas. 
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 Recuperação das áreas degradadas no interior do PEC com mudas produzidas a partir 

das matrizes identificadas na UC. 

4.5.4.2.3 - Indicadores 

 Número de matrizes identificadas. 

 Número de mudas produzidas no viveiro. 

 Diversidade de espécies. 

 Cursos de manejo de flora para técnicos da UC realizados. 

 Relatórios técnicos e fotográficos. 

4.5.4.3 - Programa de manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos 

Objetivo: promover a conservação de bacias hidrográficas garantindo a manutenção dos 

serviços ambientais, com ênfase nos recursos hídricos, a partir do manejo preventivo e/ou 

corretivo de suas sub-bacias. 

4.5.4.3.1 - Atividades 

 Identificar, a partir das pesquisas propostas pelo plano de conhecimento, as principais 

microbacias localizadas nos limites do PEC, responsáveis pelo abastecimento público de 

água em quantidade e qualidade e estabelecer programa de conservação prioritário das 

mesmas. 

 Elaborar projeto de sensibilização da população residente nos municípios do entorno, que 

tenha como abordagem principal a importância da conservação das sub-bacias do PEC, 

considerando a relevância dos serviços ambientais prestados por essas, focando o 

recurso ―água‖. 

 Recuperar e restaurar sub-bacias degradadas, de acordo com a especificidade de cada 

uma, e preservar aquelas que estão bem conservadas. 

 Monitorar a quantidade e qualidade da água nas sub-bacias do PEC para subsidiar a 

gestão dos recursos hídricos na UC. 

 Monitorar e disciplinar as águas pluviais das estradas, acessos e trilhas a fim de conter a 

erosão dos solos.  

 Disciplinar as captações de água nos limites da UC, estabelecendo critérios e 

contrapartidas para autorização. 
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4.5.4.3.2 - Resultados esperados 

 Quantidade e qualidade dos recursos hídricos no PEC garantidos e monitorados. 

4.5.4.3.3 - Indicadores 

 Bacias hidrográficas mapeadas. 

 Pontos de captação identificados. 

 Pontos de monitoramento da qualidade da água implantados. 

 Pontos de fuga d’água e bueiros mapeados e com manutenção constante. 

 Microbacias degradadas recuperadas. 

4.5.4.4 - Programa de recuperação de áreas degradadas 

Objetivos: identificar e recuperar as funções ecossistêmicas básicas das áreas perturbadas e 

degradadas do parque. 

4.5.4.4.1 - Atividades 

 Aplicar diferentes modelos de recuperação de áreas para cada situação de degradação da 

UC, considerando, também, as áreas afetadas pelo efeito de borda, como ao longo das 

rodovias, dutos e linhas de transmissão que cruzam o PEC. 

 Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atrativas de fauna nos projetos de 

recuperação, priorizando o estabelecimento de estudos e pesquisas que levem em 

consideração as interações da biota. 

 Recuperar as áreas descritas como área de recuperação indicadas no zoneamento do 

PEC utilizando os seguintes critérios de prioridade: áreas com maior erodibilidade do solo 

e maior visibilidade pelos visitantes. 

 Identificar outras possíveis áreas perturbadas ou degradadas no parque, que não estão 

apontadas no zoneamento e definir, caso a caso, seu uso posterior. 

 Identificar o grau de perturbação de cada área a fim de indicar o método de recuperação a 

ser aplicado, podendo este ser por implantação de medidas biológicas, físico-biológicas, 

engenharia geotécnica ou regeneração natural com auxílio de poleiros artificiais, plantios 

adensados dentre outras metodologias.  

 Todas as áreas em recuperação devem ser isoladas. 

 Nos casos que envolvem a implantação de medidas biológicas para recuperação, utilizar 

espécies nativas da Mata Atlântica, dando prioridade às que ocorrem no parque e entorno 

e as frutíferas para atrair a fauna local. 
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 Para a recuperação das áreas deve-se considerar o uso de espécies de diferentes grupos 

sucessionais (pioneiras, secundárias e clímax) no plantio, de acordo com a área. 

 Implantar viveiro florestal temporário a fim de atender a necessidade de mudas para 

recuperação de áreas degradadas no parque.  

 Criar projetos, a serem previamente aprovados pelo órgão ambiental responsável, para 

coleta de sementes no PEC, dando suporte para implantação do viveiro. 

 Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e privadas para a 

elaboração e implantação de projetos de recuperação ambiental. 

4.5.4.4.2 - Resultados esperados 

 Áreas degradadas no interior do PEC restauradas. 

 Viveiro implantado. 

 Mapeamento e identificação das matrizes no interior PEC. 

 Consolidação do Corredor Tinguá-Bocaina. 

4.5.4.4.3 - Indicadores 

 Número de matrizes mapeadas. 

 Hectares restaurados ou em processo de restauração. 

 Números de parcerias estabelecidas. 

4.5.5 - Plano setorial de proteção ambiental 

Objetivo: implementar ações de preservação dos recursos naturais e materiais do PEC que 

garantam a proteção da UC. 

4.5.5.1 - Programa de fiscalização 

Objetivo: coibir os crimes ambientais praticados no interior da UC e o cumprimento das 

normas definidas neste plano de manejo. 

4.5.5.1.1 - Atividades  

 Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências para que se possa acompanhar, 

através de sistema informatizado, as variações de ocorrências por tipo e por setor, 

mensalmente, dando base ao planejamento da fiscalização. 

 Apontar setores prioritários e rotinas de fiscalização no plano de ação de proteção a fim de 

mitigar ilícitos ambientais nos limites do parque. Este plano deverá ser permanente e 
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revisado anualmente, priorizando o combate aos tipos de ilícitos e setores com maior 

número de crimes ambientais registrados nos boletins de ocorrência obtidos. 

 Buscar o apoio da comunidade do entorno imediato nas denúncias de ilícitos ambientais 

na unidade. 

 Criar disque-denúncia para a UC e/ou mecanismo semelhante.  

 Intensificar as atividades de fiscalização nos fins de semana e feriados.  

 Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de crimes ambientais. 

 Integrar a educação ambiental às ações de fiscalização. 

 Criar programas educacionais de prevenção voltados ao desmatamento, à retirada de 

plantas e animais, ao extrativismo de palmito e ao tráfico de animais silvestres.  

 Controlar a entrada de animais domésticos na UC. 

 Realizar a fiscalização interna do PEC através da rede de trilhas indicadas para este fim 

conforme o ―roteiro interpretativo de trilhas‖ a ser criado, citado no programa de 

interpretação ambiental – plano setorial de uso público. 

4.5.5.1.2 - Resultado esperado 

 Diminuição dos crimes ambientais realizados no interior da UC. 

4.5.5.1.3 - Indicadores 

 Equipe de fiscalização montada, estruturada e operante. 

 Rede de trilhas para fiscalização mapeada e implantada. 

 Diminuição da presença de animais domésticos no interior da UC. 

 Disque-denúncia implantado e operante. 

4.5.5.2 - Programa de prevenção e combate a incêndios 

Objetivos: eliminar o fogo no interior do PEC e controlá-lo no entorno. 

4.5.5.2.1 - Atividades 

 Adquirir equipamentos de combate a incêndios. 

 Formar, equipar e capacitar equipe de brigadistas. 

 Construir aceiros contra incêndios florestais nas áreas de recorrência. 

 Formar brigada voluntária. 
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 Comunicar e/ou notificar proprietários e usuários sobre os riscos de incêndios no parque. 

 Sistematizar a coleta de dados sobre o risco e a ocorrência de incêndio na região. 

4.5.5.2.2 - Resultado esperado 

 Eliminar o fogo no interior do PEC. 

4.5.5.2.3 - Indicadores 

 Diminuição do número de autuações. 

 Diminuição do número de focos de incêndios no interior do PEC. 

 Brigada voluntária criada. 

4.5.5.3 - Programa de vigilância patrimonial 

Objetivo: efetuar a guarda e proteção dos materiais lotados na UC. 

4.5.5.3.1 - Atividades 

 Manter o patrimônio vigiado 24h por dia através de parceria com a Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro via Unidades de Policia Ambiental (UPAm) e com as guardas 

municipais. 

 Garantir a proteção efetiva do patrimônio através de plano de vigilância, incluindo o rodízio 

de seguranças nas guaritas a serem construídas, na sede, núcleos e áreas estratégicas 

que possuam infraestruturas e bens materiais do estado. 

 Instalar infraestrutura adequada para uso da vigilância patrimonial, conforme programa de 

infraestrutura – plano de operacionalização. 

4.5.5.3.2 - Resultados esperados 

 Patrimônio vigiado. 

 Entradas e acessos ao PEC constantemente vigiados. 

4.5.5.3.3 - Indicadores 

 Termo de reciprocidade assinado entre PEC/DIABP/INEA, a PMERJ e as guardas 

municipais. 

 Guaritas construídas. 

 Plano de vigilância implantado e operante. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-118 

4.5.6 - Plano setorial de operacionalização 

Objetivo: garantir a implementação do plano de manejo, por meio do atendimento de 

atividades chave que proporcionem o bom funcionamento da UC, tais como: o provimento de 

pessoal e equipamentos necessários, a proteção dos recursos naturais e culturais, o 

oferecimento de atividades de uso público com qualidade e a articulação com instituições 

afins à unidade. 

4.5.6.1 - Programa de administração e manutenção 

Objetivos: consolidar a administração e assegurar a manutenção dos recursos materiais e 

humanos no que se refere à quantidade, qualificação e atribuições para o fiel cumprimento 

dos objetivos do parque. 

4.5.6.1.1 - Atividades 

 Elaborar o regimento interno do parque. Esse instrumento será elaborado pela 

administração do parque e submetido à aprovação do órgão gestor. O estabelecimento do 

regimento interno dar-se-á por meio de Portaria da presidência do órgão. 

 Determinar no regimento interno a ser elaborado, o funcionamento da administração do 

parque, incluindo a visitação, de terças-feiras a domingos, conforme segue: 

Os serviços das áreas de uso público estarão à disposição dos visitantes nos horários de 

funcionamento regular do parque, que abrirá diariamente às 8h, encerrando suas 

atividades às 17h, excetuando-se as segundas-feiras e nos períodos de vigência do 

horário de verão, quando a UC deverá fechar às 18h.  

Os serviços de administração do parque funcionarão nos seguintes expedientes: 8 às 12 

horas e 13 às 17 horas, atendendo às especificidades da área, de segunda a sexta, sendo 

que o expediente na segunda será apenas interno. 

O parque estará fechado à visitação pública às segundas-feiras, para que sejam 

providenciados os procedimentos de manutenção e limpeza, exceto quando for feriado, 

devendo o fechamento para manutenção ser transferido para o dia útil subsequente. Essa 

medida deverá ser bastante divulgada, principalmente para as empresas de turismo, bem 

como no site da unidade. 

Em casos especiais poderá haver necessidade de acesso ao parque em horários em que 

o mesmo encontra-se fechado para visitação, como por exemplo, para escaladores e 

pesquisadores, havendo, porém, impedimento previsto no Decreto Estadual 

nº 39.172/2006, que define os horários de visitação das unidades. Portanto, 

recomendamos a alteração do referido Decreto, para que se contemple esses casos 
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especiais, para os quais poderão ser adotadas medidas de controle. Pedidos de 

autorização para entrada no parque em horários especiais deverão ser encaminhados 

com antecedência determinada pelo Decreto revisado e poderão ser feitos mediante 

cadastramento nos núcleos ou via e-mail. Uma vez autorizada a entrada, o visitante 

deverá portar obrigatoriamente a autorização durante sua estadia e apresentá-la na 

administração do parque em horário de funcionamento normal. O referido cadastro deverá 

informar, no mínimo, os nomes, contatos e identificação dos visitantes, tempo de visitação, 

local e percurso a ser visitado e objetivo da visita. 

 Manter os usuários da unidade informados sobre as normas da UC, através da 

disponibilidade do regimento interno nos centros de visitantes e unidades de informação, 

por meio de treinamentos e capacitações durante o ano. 

 Dotar a unidade de pessoal necessário para realização das atividades de fiscalização. 

 Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários (inclusive os guarda-parques) da 

UC sobre: legislação ambiental (federal, estadual) em vigor; orientações e documentos 

técnicos produzidos; utilização de GPS, clinomêtros, altímetros e cartografia; relações 

humanas; e conhecimentos básicos sobre a flora e fauna do parque e regionais. 

 Prover o PEC de pessoal e equipamentos necessários para execução das atividades 

propostas e garantir o bom desenvolvimento dessas. 

 Articular com outras unidades de conservação do entorno, principalmente com o Parque 

Nacional da Serra da Bocaina (ICMBio) e Estação Ecológica de Bananal (IEF/SP), o 

fortalecimento do Mosaico Bocaina para gestão integrada dessas áreas. 

 Identificar a necessidade de implantação de melhorias e de manutenção dos monumentos 

histórico-culturais do PEC e áreas dedicadas a práticas religiosas e programar vistorias a 

estas áreas para este fim. 

 Identificar a necessidade de manutenção dos recursos cênicos do PEC, como as trilhas de 

recreação e contemplação, acesso a mirantes, cachoeiras e rios, e programar vistorias a 

estas áreas para este fim. 

 Promover junto a grupos de escoteiros e do voluntariado, atividades que possam trazer 

manutenção para as trilhas de fiscalização e uso público, além de locais atrativos do PEC. 

 Realizar o controle das instalações que dão suporte ao funcionamento do parque, como a 

sede e núcleos da unidade, centros de visitantes, unidades de informação a serem 

instaladas nas áreas estratégicas internas e externas, alojamentos, guaritas, banheiros, 

entre outros, por meio de atividades de manutenção. 
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 Definir os limites do subsolo e espaço aéreo, conforme o artigo 7º do SNUC, por meio de 

estudo que será realizado pelo órgão gestor da UC, em parceria com as autoridades e 

órgãos competentes. 

4.5.6.1.2 - Resultados esperados 

 Capacitação contínua da equipe. 

 Eficiência nos trâmites burocráticos. 

4.5.6.1.3 - Indicadores 

 Regimento interno elaborado. 

 Equipe técnica e administrativa formada. 

 Capacitar equipe técnica nos temas: regularização fundiária, ecoturismo de base 

comunitária, prevenção e combate a incêndios, gestão e comunicação social. 

 Manifestações formais no prazo. 

4.5.6.2 - Programa de infraestrutura e equipamentos 

Objetivo: dotar a UC de infraestrutura e equipamentos adequados que possibilitem o 

funcionamento do PEC. 

4.5.6.2.1 - Atividades  

 Construir a sede do PEC no Vale do Sahy com centro de visitantes, casa do chefe, 

auditório, casa do pesquisador etc. 

 Implantar o núcleo Rio da Prata e a subsede da Serra d’Água com centro de visitantes e 

infraestrutura para fiscalização. 

 Dotar a unidade de materiais e equipamentos necessários para realização das atividades 

de fiscalização. 

 Implantar estruturas especiais de apoio aos visitantes, como: estacionamento, 

lanchonetes, sanitários, bebedouros e loja de souvenir; instalar bancos, mesas e 

brinquedos infantis originais na parte externa do núcleo e da subsede, voltadas para o 

entretenimento de famílias que frequentam a unidade. 

 Instalar lixeiras de coleta seletiva na sede, subsede e núcleos, centro de visitantes e 

unidades de informação. Nas trilhas, cachoeiras e mirantes não serão instaladas lixeiras, 

já que tais locais serão objeto de campanhas de informação para que os usuários não 

deixem lixo nos mesmos. 
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 Implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos no parque. 

 Implantar sistema de biodigestor para a produção de gás de cozinha, principalmente no 

núcleo da Fazendo Rio da Prata. 

 Construir sete postos de fiscalização, sendo um em cada área estratégica interna, um no 

núcleo da Fazenda Rio da Prata e um na subsede da Serra d’Água. 

 Construir pórticos nas rodovias estaduais que cruzam o PEC, com guaritas e placas 

informativas sobre os limites e conduta consciente. 

 Implantar projeto de sinalização da UC, com base no levantamento preliminar para a 

sinalização dos atrativos realizado pela coordenação de uso público do parque, 

considerando três tipologias de placas: 

 placas informativas: contêm informações relativas ao atrativo em questão, distância 

em metros e/ou quilômetros, croqui de localização etc. Estas placas devem ser 

instaladas em pontos de relevante interesse paisagístico, histórico, cultural, ecológico, 

geológico, hidrográfico e geográfico; 

 placas indicativas (setas): devem ser instaladas ao longo das trilhas nos pontos em 

que possam trazer dúvidas ao caminhante, a fim de indicar a direção, especialmente 

em bifurcações. Sugere-se, também, que sejam informadas distâncias em metros e/ou 

quilômetros e croqui de localização quanto ao caminhante na trilha; e 

 placas interpretativas: devem ser instaladas em pontos específicos, que permitam a 

abordagem de temáticas educativas relacionadas aos recursos existentes no atrativo 

em questão. 

 Instalar equipamentos de monitoramento (pluviômetro e psicômetro) em cada núcleo e 

duas estações meteorológicas em pontos estratégicos da unidade. 

4.5.6.2.2 - Resultado esperado 

 Equipar a UC permitindo a operacionalização de seus objetivos. 

4.5.6.2.3 - Indicadores 

 Sede e núcleos construídos. 

 Estruturas de apoio à visitação instalados. 

 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos elaborado e aplicado. 

 Biodigestor construído e funcionando. 
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4.5.6.3 - Programa de regularização fundiária 

Objetivo: promover a regularização fundiária no interior do PEC. 

Esse programa é operacionalizado pelo Serviço de Regularização Fundiária (SERF) da 

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA, criado no ano de 2008, para 

atuar nos processos de desapropriação oriundos das unidades de proteção integral do estado.  

4.5.6.3.1 - Atividades 

 O programa de regularização fundiária do PEC tem como meta a regularização de 5% da 

área total do parque para o estado por ano, através dos instrumentos e princípios jurídicos 

estabelecidos nos diplomas legais. Essa meta terá como critérios de prioridade as áreas 

necessárias à construção de núcleos administrativos, postos de fiscalização e 

propriedades localizadas nas áreas estratégicas internas do parque.  

4.5.6.3.2 - Resultado esperado 

 Realizar a regularização fundiária nas áreas prioritárias para a conservação e com 

vocação para o uso público 

4.5.6.3.3 - Indicadores 

 Hectares desapropriados. 

4.5.6.4 - Programa de cooperação institucional 

Este programa tem como objetivo estabelecer ou formalizar parcerias, acordos ou convênios 

de apoio ao parque para a realização de seus objetivos através da operacionalização e/ou 

execução dos diversos programas de manejo previstos nesse plano.  

Deverão ser estimuladas atividades em parceria com instituições de ensino nacionais e 

estrangeiras, a fim de fomentar o intercâmbio de projetos de pesquisa, pesquisadores e 

tecnologias, entre outros e estruturar programas de extensão universitária.  

A formalização deverá seguir a legislação vigente e terá prazos de vigência definidos. Deve 

estar previsto, em cada termo de cooperação ou de parceria, formas de avaliação preliminar e 

final da efetividade dos acordos, segundo critérios a serem estabelecidos pela chefia da UC 

em conjunto com os parceiros. 

4.5.6.4.1 - Atividades 

 Estabelecer e/ou formalizar parcerias de apoio ao parque. 
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 Estabelecer parcerias ou termos de cooperação com as prefeituras de Rio Claro, 

Mangaratiba, Angra dos Reis e Itaguaí, para apoio na execução de atividades de 

fiscalização, segurança, controle, transporte público, prevenção e combate a incêndios, 

coleta de lixo, educação ambiental e uso público. 

 Estabelecer termos de cooperação técnica com organizações não governamentais, 

OSCIPs, universidades e outras instituições de pesquisa, com ênfase à pesquisa, 

visitação, educação e conservação ambiental. 

 Estabelecer termos de cooperação com instituições de ensino técnico para promover 

cursos de capacitação de guias e divulgação do parque. 

 Estabelecer termo de cooperação técnica com outras unidades de conservação e áreas 

protegidas do entorno, visando integrar atividades de pesquisa, fiscalização e visitação 

pública. 

 Estabelecer parceria com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), visando complementar a sinalização 

adequada das rodovias que margeiam ou cruzam o parque e instalar equipamentos de 

controle de velocidade e faixa de ciclistas ao longo das vias na UC. 

 Formalizar parceria com os operadores dos empreendimentos na área interna do PEC 

para estabelecimento de cotas de sobrevoos de helicóptero, visando obter o apoio para as 

atividades de fiscalização, controle e monitoramento. 

4.5.6.4.2 - Resultados esperados 

 Estabelecimento e/ou formalização de termos de cooperação e parcerias de apoio à 

operacionalização e conhecimento científico do parque. 

 Termos de cooperação com as prefeituras dos municípios de abrangência do PEC 

estabelecidos e de acordo com as ações prenunciadas. 

 Estreitamento de vínculos interinstitucionais com centros e instituições de pesquisa e 

tecnologia, de gestão e ações estratégicas e fundações, nas esferas pública e privada, 

inclusive ONGs, fóruns, comitês e conselhos. 

 Integração de atividades de pesquisa, fiscalização e visitação pública, entre outras, com 

as unidades de conservação e áreas protegidas que compõem o Corredor Tinguá-

Bocaina. 

 Parcerias com DER-RJ e DNER estabelecidas e projetos preliminares de adequação das 

rodovias discutidos entre as partes. 

 Parcerias com empreendedores estabelecidas e cotas de sobrevoos definidas. 
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4.5.6.4.3 - Indicadores 

 Número de parcerias, termos de cooperação ou de outros instrumentos jurídicos de 

cooperação institucional estabelecidos a cada ano, por tipo de instituição, área de 

interesse e objeto de apoio ao parque. 

 Resultados das avaliações preliminares e finais de cada acordo firmado. 

4.5.6.5 - Programa de sustentabilidade da UC 

Antes da descrição das atividades para o programa de sustentabilidade financeira entende-se 

que seja importante contextualizar a relevância e o papel das UCs para a economia do 

estado. É preciso compreender que as UCs são verdadeiros ativos do estado e que os custos 

para sua implantação e manutenção podem ser entendidos, também, como investimentos na 

conservação dos ecossistemas, dos recursos naturais e de serviços ambientais associados. 

Estratégias de sustentabilidade financeira 

A criação e implementação de UCs é um dos principais instrumentos para conservação da 

biodiversidade e valores culturais associados e uso sustentável dos recursos naturais 

(ICMBio, 2007). Tais ações e a gestão das UCs dependem, fundamentalmente, do volume 

adequado e aporte regular de recursos financeiros.  

Para se mapear uma estratégia de sustentabilidade financeira para uma determinada UC 

devem-se considerar algumas questões fundamentais. Primeira: dentre as possíveis fontes de 

recursos, quais são as potenciais e as reais? Qual o montante de recursos gerados por essas 

fontes e quão acessíveis e efetivas elas são? Segunda: quais as demandas por recursos para 

a gestão da UC? E, para tornar este processo transparente e garantir a alocação necessária 

do recurso é importante responder as seguintes questões: como são geridos os recursos 

financeiros, administrativos e técnicos da UC e como tornar mais eficiente sua aplicação?  

Não se pretende aqui exaurir por completo tão complexo assunto, mas apresentar algumas 

informações baseadas em estudos conduzidos pelo ISBN (2007), CSF (2007) e MMA (2011) 

que são consideradas pertinentes para a elaboração de uma estratégia de gestão do 

funcionamento e da sustentabilidade financeira do Parque Estadual Cunhambebe.  

Serão apresentadas a seguir as fontes de receitas de uma UC, descritas por ISBN (2007), que 

tem como pressuposto sua subdivisão em três classes, a saber: (a) efetivas, (b) potenciais e 

(c) que colaboram (ou podem colaborar) indiretamente.  

Dentre as fontes de receita efetivas, ou reais, podem ser destacadas as oriundas dos 

orçamentos federal, estadual ou municipal, dos órgãos gestores (ICMBio, SBF, INEA, SMAC 
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etc.), compensação ambiental (Art. 36 da Lei 9.985/2000), acordos de cooperação 

internacional, o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), cogestão entre as diferentes 

esferas de poder (podendo inclusive haver gestão compartilhada com OSCIPs), visitação, 

concessão de serviços, royalties, conversão de multas ambientais, entre outros.  

Entre as fontes potenciais estão o Fundo de Áreas Protegidas (FAP), concessões florestais, 

o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), a bioprospecção e o extrativismo, embora no 

caso de UC de proteção integral este último possa ser descartado. 

O PSA foca sua metodologia na quantificação do carbono armazenado pela floresta e na 

regulação e ―produção‖ de água, enquanto o FAP é um fundo fiduciário de capitalização, ou 

seja, não utiliza a parte principal do seu capital, mas os rendimentos gerados pela sua 

aplicação. Os rendimentos são utilizados para cobrir os custos fixos das UCs no longo prazo. 

Os mecanismos financeiros que contribuem (ou podem contribuir) indiretamente são o Fundo 

de Direito Difuso (FDD), o ICMS-Verde e o Fundo de Participação dos Estados Verde (FPE 

Verde). De uma maneira geral, pode se afirmar que, a sustentabilidade financeira de uma UC 

depende de políticas públicas, opções de geração de renda e arranjos institucionais.  

O MMA apresentou um sistema de investimento mínimo para conservação conhecido como 

Minnimun Conservation System (Micosys) que foi criado para atingir três objetivos principais: 

determinar em que medida a biodiversidade do país esta representada e protegida nas suas 

áreas protegidas, modelar o conjunto de áreas protegidas e necessário para proteger 

amostras de todos os ecossistemas e espécies do país, e fornecer estimativa dos 

investimentos e custos operacionais das alternativas modeladas. Aqui será focada a atenção 

em como estimar os custos operacionais e investimentos em uma UC. 

Com base na Lei nº 9.433/1997 (Lei das Águas) que dispõe sobre a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e reconhece o uso da água como múltiplo e a bacia de drenagem 

como recorte espacial que representa o mercado de água em que os usuários interagem, e 

nos artigos 47 e 48 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC) que dispõe sobre o Princípio do Protetor-

Recebedor (PPR) entende-se o PE Cunhambebe como provedor e mantenedor de 

importantes mananciais de água que abastecem os quatro municípios (sendo Angra dos Reis 

e Mangaratiba totalmente dependente de suas águas), grandes empreendimentos localizados 

a jusante de seus limites e em seu entorno imediato. 

CSF (2007) apresenta um estudo de caso que parte do princípio que as UCs são provedoras 

de um bem público por meio da conservação florestal e que a PNRH visa atender os objetivos 

de racionalização de uso e, portanto, os preços cobrados pela água são sinalizadores dos 

custos de gestão associados — captação e tratamento.  
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O PPR seria exógeno ao sistema PNRH, ou seja, os custos devem ser passados aos usuários 

adicionalmente aos do PNRH. A cobrança pelo uso da água pelo PPR será para 

financiamento da gestão da UC estando, portanto, inserido na cobrança por um bem público. 

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional das Unidades 

de Conservação, as UCs são unidades territoriais, seus recursos ambientais mais as águas 

jurisdicionais, sob regime especial de administração (SNUC 9985/00). A criação de UCs tem 

como objetivos principais a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável de seus 

componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos. 

Dentre os principais desafios à implantação e gestão do SNUC estão: 

 falta de funcionários; 

 infraestrutura básica; 

 planos de manejo. 

Em comparação com países com o PIB menor que o Brasil, o orçamento destinado às UCs, 

por hectare protegido, é de 5 a 25 vezes mais (Quadro 4.5-7). 

Quadro 4.5-7 - Número de funcionários por hectare no Brasil e na África do Sul 

Brasil 

Funcionário Hectare 

1 18.600 

África do Sul 

Funcionário Hectare 

1 1.176 

 

Desafios à valoração dos bens e serviços ambientais associados às UCs e sua 

contribuição à economia nacional 

A falta do valor de mercado para os serviços ecossistêmicos produz um negligenciamento, ou 

uma subvalorização, dos benefícios por eles gerados nos processos de tomada de decisão. 

Dentre os serviços ambientais ou ecossistêmicos podemos dividi-los em duas grandes 

categorias: 

 bens (tangíveis) – madeira; 

 bens (intangíveis) – conservação da água. 
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Desta forma, para valorar e tornar factível a aplicação de tais conceitos é necessário recorrer 

a algumas teorias econômicas de valoração de bens. 

Princípio do valor econômico total 

O valor dos recursos ambientais pode ser obtido pela soma dos bens e serviços por eles 

fornecidos, independentemente de seus benefícios receberem preços de mercado. O objetivo 

da valoração ambiental é conferir valores monetários a tais benefícios de forma a impedir que 

a supressão desses bens e serviços seja tratada a custo zero. 

Para se avaliar o impacto econômico das atividades de uso público nas UCs, ISBN (2007) 

propõe a seguinte fórmula:  

impacto econômico = nº de visitante X média de gastos/visitante X multiplicador 

ISBN (op. cit.) atesta para a tendência de aumento na procura por atividades recreativas em 

ambientes naturais e como a estruturação dos Parnas e parques estaduais (PEs) possibilitam 

prever um aumento dos benefícios decorrentes do turismo, tanto para as economias locais 

quanto para atender as necessidades financeiras da manutenção dessas áreas. Há em curso 

de investimentos nos Parnas e PEs por conta dos megaeventos no país (Copa 2014 e 

Olimpíadas 2016), porém mesmo assim existe um descompasso entre os recursos investidos 

na gestão de UCs e os benefícios socioeconômicos que essas áreas podem gerar. 

Potencial econômico das reservas de carbono em UC 

Os ecossistemas florestais cobrem cerca de 15% das terras continentais e contém, 

aproximadamente, 25% do carbono existente na biosfera terrestre (UNEP-WCMC/2011). A 

destruição de florestas tropicais no mundo contribui com cerca de 20% de todos os gases de 

efeito estufa (GEE), fazendo do desmatamento o segundo maior responsável pelo 

aquecimento global. Assim, a redução e prevenção do desmatamento é a forma com maior e 

mais imediato impacto para mitigar as emissões de GEE no curto prazo. 

No Brasil o desmatamento foi responsável por mais de 60% das emissões de GEE em 2005. 

Evidenciando, desta forma, a importância da criação e manutenção das UCs no Brasil. 

O Projeto de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) 

envolve países dispostos e em condições de reduzir suas emissões por desmatamento e que 

deveriam ter recompensa por fazê-lo. A partir deste princípio o Plano de Ação de Bali propõe 

que os esforços para mitigar as mudanças climáticas devem incluir ―abordagens políticas e 

incentivos positivos para questões relacionadas à redução das emissões provenientes de 

desmatamento e degradação florestal‖. 
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Não há consenso sobre como serão contabilizadas e remuneradas essas reduções, porém há 

grande expectativa que, além de mitigar as emissões oriundas da destruição das florestas, 

esses mecanismos irão contribuir para aliviar a pobreza rural e conservar a biodiversidade e 

outros serviços ambientais. No entanto é importante ressaltar que o REDD é um mecanismo 

desenhado para incentivar ações futuras de combate ao desmatamento, e não para 

recompensar a conservação por áreas já estabelecidas. 

Integração dos sistemas de UCs com os programas nacionais destinados à redução de 

emissões poderá resultar em benefícios financeiros concretos — receitas geradas com os 

créditos de carbono — e simultaneamente viabilizar o cumprimento de metas climáticas, 

redução da pobreza rural, conservação da biodiversidade e a manutenção de serviços 

ambientais. 

A implantação de instrumentos econômicos que apoiem a conservação da floresta, como 

REDD e REDD plus, pode representar novas fontes de financiamento para a criação de novas 

UCs e consolidação das já existentes. 

Impacto econômico das UCs na produção e conservação dos recursos hídricos 

A oferta de água de boa qualidade e em volume suficiente para atender aos diversos usos da 

sociedade constitui um dos principais serviços ambientais prestados por uma UC. Dentre os 

diferentes tipos de uso da água podemos destacar: 

 abastecimento público; 

 agricultura; 

 geração de energia; 

 lazer.  

Um dos requisitos essenciais para se determinar o impacto de uma UC sobre o uso da água é 

quantificar qual a sua contribuição na vazão de uma bacia ou mesmo sobre o volume de água 

captado por um empreendimento. 

Por exemplo, no que se refere à geração de energia de origem hidráulica 38,4% dos 

empreendimentos estão localizado a jusante de UCs federais e 80,3% dos GW gerados são 

de fontes hidrelétricas situadas a jusante de UCs federais, recebendo contribuição destas 

através do rio principal ou de seus tributários (UNEP-WCMC/2011). 

Captação de água para uso público 

Bacias hidrográficas florestadas tendem a oferecer água de melhor qualidade que bacias 

submetidas a outros usos, como a agricultura, indústria ou assentamentos. Isso ocorre porque 
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tais usos favorecem o aumento da quantidade de diferentes tipos de poluentes carreados para 

as cabeceiras de drenagem. Desta forma a presença da floresta pode reduzir 

substancialmente a necessidade de tratamento para água potável e, portanto, reduzir os 

custos associados ao abastecimento de água. 

UNEP-WCMC/2011 aponta que um terço das maiores cidades do mundo obtém uma porção 

significativa de sua água potável de bacias florestadas. Estudos sugerem que a manutenção 

de 65% da vegetação natural de uma bacia garante 50% do volume médio de um rio. 

A cobrança da água para financiamento da UC 

O aumento de consumo de um bem (ex.: água) realizado por um usuário B (ex.: empresa) 

pode ou não reduzir o consumo de outro usuário A. O consumo de B não rivaliza com A. 

Assim o aumento do consumo de B não gera um custo social (desconsiderando os custos 

ambientais), embora possa produzir impactos sociais indiretos. 

A água, considerada um bem renovável, não possui nenhum aumento do seu custo de oferta. 

Em outras palavras, o custo da unidade adicional do bem (custo marginal) de B é igual a zero, 

embora gere um benefício marginal positivo. O custo marginal pode ser entendido como a 

mudança no custo total de produção advinda da variação de uma unidade na quantidade 

produzida, e o benefício marginal é o benefício gerado pela produção de uma unidade em um 

determinado bem ou externalidade. 

Neste caso a cobrança pelo uso da água pode reduzir a eficiência econômica, ―pois frente à 

cobrança de um bem que não aumenta o custo social e gera benefícios positivos, um uso 

poderia ser excluído, impedindo, portanto, a otimização da alocação de água entre os 

usuários‖ (CSF, 2007). 

Por outro lado a cobrança da água é necessária para o financiamento da gestão e provisão do 

recurso natural. Estes custos podem estar associados à disponibilidade hídrica ou controle da 

poluição. 

Preços ótimos para financiamento 

O custo de aumento de consumo pode ser zero, porém existem custos fixos para manter o 

serviço de provisão do recurso (CSF, 2007). No caso da água, seria o custo de gestão e obras 

de manutenção. Desta forma terá que haver a cobrança ou a provisão do bem será reduzida, 

com a exclusão de vários usuários com benefícios marginais positivos. 

Nível ótimo de provisão do recurso seria aquele em que o custo marginal de produção (Cpmg) 

é igual ao somatório (∑) dos benefícios marginais dos usuários (Bmg = B1mg+...+Bnmg), onde 

o custo social se iguala ao benefício social (Q*). 
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Benefício social é entendido como a taxa marginal de substituição do consumo de água por 

outros bens, ou seja, quanto vale a água em relação a outros bens (Figura 4.5-1). 

 

Figura 4.5-1 - Gráfico nível ótimo de consumo de um bem público 

Onde: ClQi= Cobrança, Z= Bem, F= Produção, Pz = Preço, A = insumo.  

ClQi= Pz∂F/∂A           para os consumidores diretos (famílias) 

ClQi = perda de unidade (U) por decréscimo do consumo direto do bem para o usuário i que reflete sua 
disposição marginal para pagar (DAP

2
) 

 ClQi = ∂U/∂A   

Ou seja, de acordo com a regra de preços apresentada, a sociedade maximizaria os 

benefícios do uso da água ao alocar o recurso de acordo com seu retorno econômico para 

cada usuário, porém como o consumo tem que ser não excludente dos usuários com 

benefício marginal positivo há incentivo aos freeriders. Freeriders são indivíduos que 

escondem sua verdadeira disposição a pagar pelo bem para pagar menos ou nada pelo seu 

consumo. Assim, a provisão do recurso é subótima, uma vez que as receitas arrecadadas não 

permitirão cobrir os custos de provisão.  

Dado a dificuldade de se eliminar os freeriders e medir o consumo individual para, assim, 

cobrar pelo bem surge a recomendação de estes casos de bens públicos sejam financiados 

pelo Tesouro, isto é, pelo contribuinte em geral mediante impostos. 

No caso da água o consumo é praticado por famílias e atividades produtivas que podem arcar 

com seus custos e, assim, o custo zero pode incentivar o desperdício e a ineficiência. 

                                                

2
 DAP é a medida de ganho de bem estar pelo uso da água. 
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Figura 4.5-2 - Potencialidade para pagamento por serviços ambientais com foco na água 

Preço público 

O consumo de água é não rival até certo ponto, isto é, acima de um certo nível de consumo 

ocorrerá um ―congestionamento‖ que resultará em racionamento. Quando o consumo de B 

afeta o consumo de A, a alocação de escassez tem que seguir um critério de eficiência. 

Custos Marginais de Expansão (Cxmg) tem que ser adicionados aos Custos Marginais de 

Provisão (Cpmg). Assim a UC (monopolista estatal) poderia solicitar para cada usuário o custo 

médio dado pela divisão entre o custo total e a quantidade consumida, mas não o faz porque 

sabe que os usuários irão desviar de forma diferenciada a demanda na medida em que o 

preço sobe.  

Desta maneira a UC procuraria atuar na parte mais inelástica da curva de demanda do 

usuário ou tipo de uso, pois nestas, reduções de demandas são proporcionalmente menores 

que o aumento de preço, não ocasionando quedas na receita marginal. Assim uma UC não 

maximiza receita, mas recupera seus custos. Os preços deveriam maximizar o bem-estar 

gerado pelo consumo de água, dada a restrição de que a receita marginal deve se igualar às 

necessidades de financiamento da provisão e da expansão. 

Uma parcela diferenciada (t - Cmg) por usuário cobrada acima do custo marginal (Cmg) para 

financiar o custo de expansão seria diretamente proporcional a β, que a captura a utilidade 
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marginal de venda é inversamente proporcional a elasticidade de demanda de cada usuário i 

(ei):  

t – Cmg = β / ei 

Assim usuários com demanda menos elástica pagariam mais do que aqueles com demanda 

mais elástica (Regra de Ramsey). Esta regra se baseia em dois princípios: 

1.  não arrecadar mais do que o necessário para recuperar os custos;  

2. usuários mais elásticos perceberiam preços menores porque tenderiam a desviar mais 

sua demanda frente às variações positivas de preço. 

Tal regra também pode ser aplicada ao consumo por qualidade no qual a demanda do usuário 

por serviço de despoluição seria dada pela sua curva de custo de controle de poluição, ou 

seja, a disposição para pagar seria dada pelos custos de controle. 

Limitações do caso PPR 

Tarifas – a aplicação da regra de preços públicos no caso do PPR seria cobrar uma tarifa 

acima do custo marginal de consumo de água atual de cada usuário na proporção inversa de 

sua elasticidade. 

Estimativa dos parâmetros – não existe até agora uma aplicação pura da Regra de Ramsey 

devido à complexidade de se estimular os parâmetros β e e i. Na prática os reguladores 

determinam (i) uma referência para os custos a serem recuperados e (ii) uma tarifa média que 

recupere estes custos de acordo com uma previsão de demanda e os subsídios sociais que a 

legislação exige. 

Reajustes tarifários – para garantir o valor monetário as tarifas são reajustadas através de 

dois mecanismos: (i) variação do custo de operação mais uma taxa máxima de retorno do 

capital; ou (ii) variação de um índice de preço geral menos um ganho de produtividade 

esperado no setor (preço-teto). Dada a complexidade de monitoramento de ganhos de 

produtividade recomenda-se a abordagem de custo médio. 

Conflito setorial – dada a elasticidade-preço apresentadas pelas indústrias e agricultura serem 

maior do que as dos usuários urbanos devido, principalmente, às opções tecnológicas de 

produção industrial e à alta sensibilidade do produto da atividade agrícola ao insumo água, os 

preços da cobrança urbana serão maiores do que os outros usuários. Esta situação cria uma 

fonte de conflitos setoriais que geralmente resulta numa prática de subsídios cruzados entre 

os usuários. 
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Agricultura – a inviabilidade econômica para pagamento pela água gera duas situações: (i) 

isenção da cobrança de pagamento pela água pelo princípio do poluidor-pagador; e (ii) tarifas 

altamente subsidiadas na provisão de água nos projetos de irrigação. 

Uso residencial – Também tem logrado tarifas subsidiadas por justificativas distributivas 

(tarifas progressivas que aumentam em proporção ao consumo na tentativa de distribuir o 

custo entre pobres e ricos). 

Indústrias – Considerada como o usuário com maior capacidade de pagamento na medida em 

que o custo da água é relativamente baixo em relação ao custo total e tende a atrair a tarifa 

mais alta. Estudos conduzidos na bacia do Paraíba do Sul (Feres et al., 2005) demonstram, 

porém, que nesses casos a redução do consumo pode ocorrer e assim resultar numa 

arrecadação menor do que a desejada. 

Para a participação do capital privado há a necessidade de um marco regulatório claro e 

estável, visto que muitas vezes a recuperação de custos seja deficitária para provedores de 

bens públicos, em particular, nos casos de operadores estatais de água. 

Interligação entre bacias – o consumo de um usuário em uma sub-bacia afeta o de outro em 

outra sub-bacia a jusante, assim os preços em vigor em uma sub-bacia podem afetar o nível 

ótimo de outra sub-bacia ao desviar a demanda para lá. É uma limitação significativa quando 

houver uma complementaridade da bacia protegida pela UC com outras bacias protegidas por 

outras UCs. Se ocorrerem estas questões em relação a outras bacias fora da proteção da UC 

estas deveriam ser internalizadas no âmbito da cobrança do PNRH e não pela modelagem do 

PPR. 

Medição de consumo – O custo marginal de medição do consumo pode ser alto e não 

compensar a receita adicional gerada. Propõe-se utilizar aproximação de consumo com 

estimativas parametrizadas em produção/receita. No caso do PPR seria uma abordagem 

satisfatória tendo em vista a concentração do consumo em um número reduzido de usuários. 

Racionamento e sazonalidade – A disponibilidade da água é estocástica, ou seja, está 

relacionada a uma função probabilística. A disponibilidade de água pode requerer um 

racionamento por motivos puramente hidrológicos. Assim o uso de um usuário exclui o de 

outro e gera uma externalidade negativa.  

Modelo de determinação de tarifas 

Ti = t .bi . di .(1/ei) 

T = tarifa básica do m3 da água protegida 

bi= proporção de uso da água do usuário que é devida à contribuição protetora da UC. 
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di = peso distributivo atribuído ao usuário i 

ei = Elasticidade-preço da demanda de água do usuário i e o parâmetro (1+1/e i) seria a 

compensação para sua sensibilidade ao preço 

ei – pode ser estimado diretamente na bacia ou com base na literatura 

bi– estimativas com resultados do balanço hidrológico 

Espera-se que com os dados apresentados seja permitido ao gestor da UC e sua equipe que 

se inicie o exercício de construir e modelar um fundo de sustentabilidade para o PEC, 

principalmente no tema ―água‖, uma vez que o PEC é responsável pelo fornecimento direto 

deste recurso para os municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba. O PEC é responsável 

também pela provisão deste recurso para a represa de Ribeirão das Lajes que gera energia 

para, aproximadamente, 2/3 da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), e também 

alimenta o sistema Guandu, que fornece água a diversos municípios da RMRJ. 

Objetivo: consolidar a gestão da UC por meio de dispositivos de captação de recursos pela 

oferta de produtos promocionais e serviços ambientais. 

4.5.6.5.1 - Atividades 

 Identificar áreas de uso público consolidado e/ou com potencial ecoturístico, que possam 

vir a ser objeto de concessão de uso, em parceria com a iniciativa privada, tanto para 

viabilizar os investimentos necessários à implementação dos equipamentos receptivos, 

bem como viabilizar recursos humanos para condução em trilhas e controle dos acessos. 

O concessionário será responsável pela implantação dos equipamentos de apoio aos 

visitantes permitidos, bem com a manutenção, conservação e controle das respectivas 

áreas. 

 Estudar a viabilidade econômica, considerando os valores de mercado em função das 

perspectivas de fluxos turísticos e do perfil dos consumidores a fim de definir os valores 

das taxas de usos, as contrapartidas de investimentos e os prazos de concessão de cada 

área, em função das suas características, uma vez que os diversos acessos ao parque, 

nos diferentes municípios, apresentam situações bastante diferenciadas no que se refere 

ao valor e à expectativa mercadológica. 

 Priorizar pessoas que tiveram e/ou terão suas terras desapropriadas para a UC, para a 

proposição de parcerias. 

 Instalação de lanchonetes e lojas de conveniência para a venda de produtos promocionais 

licenciados do PEC (camisas, bonés, chaveiros, agendas, calendários etc.) nos centros de 

visitantes, através do sistema de concessão com acordo contratual para as populações 

residentes na zona de amortecimento do PEC. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-135 

 Cobrar pelo uso da imagem do PEC. 

 Cobrar a compensação ambiental vinculada ao licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, quando assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, de acordo com o art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000. 

4.5.6.5.2 - Resultados esperados 

 Implantar PSA. 

 Estudar a viabilidade econômica-financeira da concessão de serviços. 

 Submeter projetos aos fundos e editais de instituições financiadores. 

 Montar o fundo de sustentabilidade. 

4.5.6.5.3 - Indicadores 

 Steakholders identificados. 

 Estudos de viabilidade econômica para concessão de serviços elaborados. 

 Equipe para elaboração de projetos montada e qualificada. 

 Editais para concessão de serviços elaborados. 

 Processos de licitação para concessão de serviços realizados. 

4.6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Para a composição dos custos e investimentos necessários para a manutenção do PEC foi 

utilizada a metodologia Micosys, já descrita no item anterior. A partir da metodologia foi 

quantificado o número de funcionários necessários, aquisição de bens e ferramentas para a 

gestão da UC. 

4.6.1 - Cronograma físico 

Neste item serão apresentadas as planilhas com a previsão de realização das atividades 

propostas neste plano de manejo. O quadro seguinte apresenta os custos de implementação 

deste plano de manejo. 
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Quadro 4.6-1 - Cronograma físico das atividades propostas 

Programa Atividade 

1
o
 Ano 

2
o
 

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Pesquisa 

Criar, organizar e manter atualizado um banco de dados sobre as 
pesquisas realizadas, em andamento ou com pedidos de 

solicitação de autorização no INEA na UC 
  

  
  

          

Estruturar biblioteca                 

Elaborar plano de ação e fomento ao desenvolvimento de 
pesquisas a partir das demandas identificadas no diagnóstico 

ambiental 
  

  
  

          

Implantar um sistema de informações geográficas (SIG) com vistas 
a organizar e espacializar a informação produzida 

  
  

  
          

Gerenciar a produção técnico-científica e estabelecer rotinas de 
divulgação dos dados e informações entre os programas de ação 

  
  

  
          

Promover encontros científicos                 

Incentivar estudos sobre a biologia e o comportamento de 
espécies silvestres nativas, ameaçadas de extinção presentes no 

PEC 
  

  
  

          

Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado da flora 
indicando as endêmicas e ameaçadas 

  
  

  
          

Incentivar a visita de pesquisadores para inventariar a floresta 
localizada nas áreas do PEC 

  
  

  
          

Incentivar estudos das interações geomorfológicas, hidrológicas e 
ecológicas e das funções de proteção ao solo da floresta e suas 

resultantes na bacia hidrográfica 

  
  

  
          

Realizar estudos de Limite Aceitável de Câmbio - LAC, ou 
similares, para as áreas de visitação da Apaman     
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Programa Atividade 

1
o
 Ano 

2
o
  

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Monitoramento 

Estruturação de banco de dados de referência para analisar a 
evolução de todos os processos de monitoramento (baseline ou 

T0) e estabelecimento de indicadores de progresso 
  

  
  

          

Georreferenciamento do banco de dados de referência                 

Estruturação de banco de Imagens                 

Monitoramento dos impactos da visitação                 

Monitoramento de processos erosivos, vinculado ao 
monitoramento das condições climáticas sazonais 

  
  

  
          

Monitoramento do uso do solo, ocupação e cobertura vegetal                 

Monitoramento dos programas de recuperação ambiental                 

Monitoramento da qualidade do ar nos setores próximos às áreas 
industriais 

  
              

Monitoramento dos atropelamentos da fauna, nas rodovias BR-101 
e RJ-149 

                

Monitoramento da qualidade da água                 
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Programa Atividade 

1
o
 Ano 

2
o
 

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Recreação e 
contemplação 

Estruturar o centro de visitantes                 

Elaborar material de divulgação virtual e impresso (folders, 
 cartilhas e vídeos) 

  
  

  
          

Aprofundar o conhecimento das áreas de visitação                 

Avaliar o impacto da visitação nos atrativos do parque                 

Implantar instrumentos e equipamentos de apoio à visitação                 

Estabelecer parcerias com agências de viagens, de guias da região e 
estabelecimentos turísticos locais 

  
  

  
          

Desenvolver instrumentos de planejamento, normativos e de apoio à 
visitação visando o aprimoramento dessas atividades 

  
  

  
          

Realizar seminários sobre condutas de mínimo impacto nas  
áreas de visitação 

  
  

  
          

Elaborar um plano de operações emergenciais (contingenciamento 
de risco) 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o 

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
  

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

Interpretação e 
educação ambiental  

Programação de palestras educativas e atividades lúdicas                 

Estruturar exposições no centro de visitantes e promover 
concursos artísticos e culturais 

  
  

  
          

Implantar trilhas interpretativas                 

Organizar grupos de visitas guiadas, com monitores 
apoiando a interpretação e educação ambiental e patrimonial 

  
  

  
          

Promover atividades direcionadas para o público infanto-
juvenil 

  
  

  
          

Promover a transposição didática das pesquisas realizadas 
no parque e entorno 

  
  

  
          

Estimular e implementar o programa de voluntariado da UC                 

Estabelecer parcerias com instituições dedicadas à 
educação ambiental e patrimonial 

  
              

Treinamento em princípios de educação ambiental para 
funcionários, colaboradores e prestadores de serviços 

  
  

  
          

Treinamento em princípios de educação ambiental para 
funcionários, colaboradores e prestadores de serviços 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Ecoturismo e 
montanhismo 

Estruturar as trilhas e atrativos identificados no plano de 
manejo, quando necessário 

  
  

  
          

Mapear novas trilhas e atrativos de acordo as áreas 
estratégicas apresentadas neste plano de manejo 

  
  

  
          

Avaliar a viabilidade de implantação e adequação das diversas 
modalidades de montanhismo e escalada, indicando as áreas 
para o desenvolvimento da atividade, trilhas de acesso e locais 

de pernoite 

  

  

  

          

Realizar levantamento de áreas livres de vegetação e aves 
nidificantes cruzando-as com as áreas com potencial para 

escalada 
  

  
  

          

Avaliar a viabilidade da implantação de circuitos circulares de 
trilhas e a travessia Cunhambebe-Bocaina 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
  

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

Relações públicas / 
comunicação social 

 

Estruturar equipe de profissionais de comunicação                 

Implantar meios de comunicação eficientes dirigidos à 
população 

  
  

  
          

Desenvolver conteúdos específicos para as diferentes 
mídias disponíveis 

  
  

  
          

Gerar matérias informativas sobre as atividades da UC e 
suas relações com o entorno 

  
  

  
          

Estabelecer rotinas de visitação às comunidades e órgãos 
públicos para manter os canais de comunicação operantes 

  
  

  
          

Divulgar o posicionamento do PEC a respeito das ameaças 
e possibilidades identificadas na matriz de análise 

estratégica 
  

  
  

          

Divulgar o posicionamento do PEC com relação aos 
elementos ambientais que forjam a paisagem da zona de 

amortecimento 

  
  

  
          

Elaborar calendário anual de eventos                 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

Educação ambiental 

 

Preparação de profissionais atuantes na área de abrangência 
e entorno do PEC, orientados para as atividades de gestão e 

de educação ambiental 
  

  
  

          

Realização de estudos, pesquisas e experimentações na área 
de educação ambiental 

  
  

  
          

Promover a ampla participação das escolas da rede pública e 
privada e das universidades em programas e atividades 

vinculados à educação ambiental não formal 
  

  
  

          

Promover a sensibilização da sociedade para a importância 
da unidade de conservação 

  
  

  
          

Ampliar o diálogo entre o PEC e as comunidades do entorno, 
a fim de aumentar a identificação e o comprometimento das 

populações locais com o parque 
  

  
  

          

Buscar o apoio e incluir o Conselho Consultivo do PEC na 
definição de temas a tratar nas comunidades do entorno 

  
  

  
          

Proporcionar uma melhor compreensão da inserção da 
unidade de conservação na vida da população, enfatizando a 
importância dos serviços ambientais oferecidos pela UC para 

a geração de renda e melhoria da qualidade de vida 

  

  

  

          

Articular e consolidar a política estadual de educação 
ambiental na UC 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o 

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Incentivo às 
alternativas de 

desenvolvimento 

 

 

 

Incentivar a diversificação e adoção de práticas sustentáveis 
de desenvolvimento econômico na ZA, como estratégia para 

diminuição de pressões sobre os recursos da UC 
  

  
  

          

Incentivar a integração de empreendimentos privados e 
empresas e instituições de pesquisa e extensão rural às 

bases econômico-produtivas das populações locais 
  

  
  

          

Buscar o apoio das prefeituras municipais, do governo do 
estado e/ou instituições financeiras para o estímulo às 

atividades econômico-produtivas sustentáveis, tais como 
isenção de tributos e financiamentos em condições especiais, 

entre outros 

  

  

  

          

Identificar e apoiar grupos já praticantes de atividades 
econômicas sustentáveis na região 

  
  

  
          

Estimular e apoiar práticas produtivas agroecológica, como 
técnicas de permacultura, produção orgânica, agrofloresta e 
horta comunitária nas comunidades do entorno, sobretudo 

nas áreas protegidas 

  

  

  

          

Adotar como estratégia de conservação, de diminuição do 
efeito de borda e de consolidação do corredor Tinguá-

Bocaina o estabelecimento de corredores agroecológicos na 
ZA 

  

  

  

          

Organizar seminários de agroecologia a fim de fomentar a 
atividade e trocar experiências e técnicas 

  
  

  
          

Estabelecer convênios  ou termos de cooperação de incentivo 
à atividade turística de base comunitária com os órgãos 

municipais responsáveis, tais como as secretarias de turismo, 
assuntos estratégicos, meio ambiente e emprego e renda 

  

  

  

          

Estimular o artesanato e a produção de mel como atividades 
complementares à renda das famílias 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Manejo de fauna 

Incentivar projetos que abordem o levantamento detalhado  
da fauna 

  
  

  
          

Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar o 
manejo de espécies silvestres nativas em extinção e elaborar 

programas de soltura e monitoramento de espécimes 
  

  
  

          

Contemplar nos projetos de recuperação dentro do parque, na 
sua zona de amortecimento e nos corredores florestais 

adjacentes, as espécies vegetais locais mais atrativas à fauna 
  

  
  

          

Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas invasoras 
presentes na UC para os técnicos do parque 

  
  

  
          

Realizar campanhas com a comunidade, de como proceder 
em casos de acidentes com animais peçonhentos e em casos 

de necessidade de salvamento da fauna 
  

  
  

          

 

Programa Atividade 

1
o
 ano   

2
o
  

Ano 

  

3
o
  

Ano 

  

4
o
  

Ano 

  

5
o
  

Ano 
1

o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Manejo de flora 

Viabilizar cursos de manejo de espécies exóticas invasoras à 
UC para os técnicos do parque 

          
      

Implantar sistema de demarcação de matrizes para pesquisas 
com sementes nativas 

          
      

Controle/erradicação de espécies exóticas, invasoras ou não                 

Instalação de viveiro de mudas do PEC                 

 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-145 

Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

Manejo de bacias 
hidrográficas e recursos 

hídricos  

 

 

Identificar, a partir das pesquisas propostas pelo plano de 
conhecimento, as principais microbacias localizadas nos 

limites do PEC, responsáveis pelo abastecimento público de 
água em quantidade e qualidade e estabelecer programa de 

conservação prioritário das mesmas 

  

  

  

          

Elaborar projeto de sensibilização da população residente 
nos municípios do entorno, que tenha como abordagem 

principal a importância da conservação das sub-bacias do 
PEC, considerando a relevância dos serviços ambientais 

prestados por essas, focando o recurso ―água‖ 

  

  

  

          

Recuperar e restaurar sub-bacias degradadas, de acordo 
com a especificidade de cada uma, e preservar aquelas que 

estão bem conservadas 
  

  
  

          

Monitorar a quantidade e qualidade da água nas sub-bacias 
do PEC para subsidiar a gestão dos recursos hídricos na UC 

  
  

  
          

Monitorar e disciplinar as águas pluviais das estradas, 
acessos e trilhas a fim de conter a erosão dos solos 

  
  

  
          

Disciplinar as captações de água nos limites da UC, 
estabelecendo critérios e contrapartidas para autorização 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

O
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

 

 

Recuperação de 
áreas degradadas 

 

 

 

 

Aplicar diferentes modelos de recuperação de áreas para cada 
situação de degradação da UC 

  
  

  
          

Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atrativas de fauna 
nos projetos de recuperação 

  
  

  
          

Recuperar as áreas descritas como área de recuperação indicadas 
no zoneamento do PEC  

  
  

  
          

Identificar outras possíveis áreas perturbadas ou degradadas no 
parque 

  
  

  
          

Identificar o grau de perturbação de cada área a fim de indicar o 
método de recuperação a ser aplicado 

  
  

  
          

Nos casos que envolvem a implantação de medidas biológicas 
para recuperação, utilizar espécies nativas da Mata Atlântica, 
dando prioridade às que ocorrem no parque e entorno e as 

frutíferas para atrair a fauna local 

  

  

  

          

Para a recuperação das áreas deve-se considerar o uso de 
espécies de diferentes grupos sucessionais (pioneiras, 
secundárias e clímax) no plantio, de acordo com a área 

  
  

  
          

Implantar viveiro florestal temporário                 

Criar projetos para coleta de sementes no PEC, dando suporte 
para implantação do viveiro 

  
  

  
          

Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e 
privadas para a elaboração e implantação de projetos de 

recuperação ambiental 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

 

 

 

Fiscalização 

 

 

 

 

 

 

Elaborar e manter um banco de dados de ocorrências para que se 
possa acompanhar, por meio de sistema informatizado, as 

variações de ocorrências por tipo e por setor, mensalmente, 
dando base ao planejamento da fiscalização 

  

  

  

          

Apontar setores prioritários e rotinas de fiscalização no plano de 
ação de proteção a fim de mitigar ilícitos ambientais nos limites do 

parque 
  

  
  

          

Buscar o apoio da comunidade do entorno imediato nas denúncias 
de ilícitos ambientais na unidade 

  
  

  
          

Divulgar os números da Ouvidoria do INEA                 

Intensificar as atividades de fiscalização nos fins de semana e 
feriados 

  
  

  
          

Realizar trabalhos educativos nas áreas de maior ocorrência de 
crimes ambientais 

  
  

  
          

Criar programas educacionais de prevenção voltados ao 
desmatamento, à retirada de plantas e animais, ao extrativismo de 

palmito e ao tráfico de animais silvestres 
  

  
  

          

Controlar e coibir a entrada de animais domésticos na UC                 

Realizar a fiscalização interna do PEC através da rede de trilhas 
indicadas para este fim conforme o ―roteiro interpretativo de 

trilhas‖ a ser criado 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Prevenção e combate a 
incêndios 

Formar, equipar e capacitar equipe de brigadistas                 

Construir aceiros contra incêndios florestais nas áreas de 
recorrência 

  
  

  
          

Formar brigada voluntária                 

Sistematizar a coleta de dados sobre o risco e a ocorrência de 
incêndio na região 

                

 

Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Vigilância patrimonial 

 

 

Manter o patrimônio vigiado 24h por dia através de parceria com 
a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro via Unidades de 

Policia Ambiental (UPAm) e com as guardas municipais 
  

  
  

          

Garantir a proteção efetiva do patrimônio através de plano de 
vigilância, incluindo o rodízio de seguranças nas guaritas a serem 
construídas, na sede, núcleos e áreas estratégicas que possuam 

infraestruturas e bens materiais do estado 

  

  

  

          

Instalar infraestrutura adequada para uso da vigilância 
patrimonial, conforme programa de infraestrutura – plano de 

operacionalização 
  

  
  

          

 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4-149 

Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
 

Ano 

3
o
 

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

 

Administração e 
manutenção 

 

 

 

Elaborar o regimento interno do parque                 

Manter os usuários da unidade informados sobre as normas da UC                 

Desenvolver cursos de capacitação para os funcionários (inclusive 
os guarda-parques) da UC sobre: legislação ambiental (federal, 

estadual) em vigor; orientações e documentos técnicos produzidos; 
utilização de GPS, clinomêtros, altímetros e cartografia; relações 

humanas; e conhecimentos básicos sobre a flora e fauna do parque 
e regionais 

  

  

  

          

Prover o PEC de pessoal e equipamentos necessários para 
execução das atividades propostas e garantir o bom 

desenvolvimento dessas 
  

  
  

          

Articular com outras unidades de conservação do entorno, 
principalmente com o Parque Nacional da Serra da Bocaina 

(ICMBio) e Estação Ecológica de Bananal (IEF/SP), o fortalecimento 
do Mosaico Bocaina para gestão integrada dessas áreas 

  

  

  

          

Identificar a necessidade de implantação de melhorias e de 
manutenção dos monumentos histórico-culturais do PEC e áreas 

dedicadas a práticas religiosas e programar vistorias a estas áreas 
para este fim 

  

  

  

          

Identificar a necessidade de manutenção dos recursos cênicos do 
PEC 

  
  

  
          

Promover junto a grupos de escoteiros e do voluntariado, atividades 
que possam trazer manutenção para as trilhas de fiscalização e uso 

público 
  

  
  

          

Realizar o controle das instalações que dão suporte ao 
funcionamento do parque, como a sede e núcleos da unidade, 

centros de visitantes, unidades de informação a serem instaladas 
nas áreas estratégicas internas e externas, alojamentos, guaritas, 

banheiros, entre outros, através de atividades de manutenção 

  

  

  

          

Definir os limites do subsolo e espaço aéreo, conforme o artigo 7º do 
SNUC, por meio de estudo que será realizado pelo órgão gestor da 

UC, em parceria com as autoridades e órgãos competentes 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
 

Ano 
3

o
 

Ano 
4

o 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Infraestrutura e 
equipamentos 

Construir a sede do PEC no Vale do Sahy                 

Implantar o núcleo Rio da Prata e a subsede da Serra d’Água com 
centro de visitantes e infraestrutura para fiscalização 

  
  

  
          

Implantar estruturas especiais de apoio aos visitantes                 

Instalar lixeiras de coleta seletiva na sede, subsede e núcleos, centro 
de visitantes e unidades de informação 

  
  

  
          

Implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos no parque                 

Implantar sistema de biodigestor para a produção de gás de cozinha, 
principalmente no núcleo da Fazendo Rio da Prata 

  
  

  
          

Construir sete postos de fiscalização, sendo um em cada área 
estratégica interna, um no núcleo da Fazenda Rio da Prata e um na 

subsede da Serra d’Água 
  

  
  

          

Construir pórticos nas rodovias estaduais que cruzam o PEC, com 
guaritas e placas informativas sobre os limites e conduta consciente 

  
  

  
          

Implantar projeto de sinalização da UC                 

Instalar equipamentos de monitoramento em cada núcleo e duas 
estações meteorológicas em pontos estratégicos da unidade 

  
  

  
          

 

Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 

3
o
  

Ano 

4
o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Regularização 
fundiária 

Promover a regularização fundiária das terras no interior do PEC       
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
 

Ano 
5

o
 

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
  

Trimestre 

Cooperação institucional 

 

 

Estabelecer e/ou formalizar parcerias de apoio ao parque                 

Estabelecer parcerias ou termos de cooperação com as prefeituras 
de Rio Claro, Mangaratiba, Angra dos Reis e Itaguaí 

  
  

  
          

Estabelecer termos de cooperação técnica com organizações não 
governamentais, OSCIPs, universidades e outras instituições de 

pesquisa, com ênfase à pesquisa, visitação, educação e 
conservação ambiental 

  

  

  

          

Estabelecer termos de cooperação com instituições de ensino 
técnico para promover cursos de capacitação de guias e 

divulgação do parque 
  

  
  

          

Estabelecer termo de cooperação técnica com outras unidades de 
conservação e áreas protegidas do entorno, visando integrar 

atividades de pesquisa, fiscalização e visitação pública 
  

  
  

          

Estabelecer parceria com o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER) e Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-RJ), visando complementar a sinalização adequada das 

rodovias que margeiam ou cruzam o parque e instalar redutores de 
velocidade, sonorizadores e faixa de ciclistas ao longo das vias na 

UC 

  

  

  

          

Formalizar parceria com Furnas para estabelecer cotas de 
sobrevoos de helicóptero, visando obter o apoio para as atividades 

de fiscalização, controle e monitoramento 
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Programa Atividade 

1
o
 ano 

2
o
  

Ano 
3

o
  

Ano 
4

o
  

Ano 
5

o
  

Ano 1
o
 

Trimestre 
2

o
 

Trimestre 
3

o
 

Trimestre 
4

o
 

Trimestre 

Sustentabilidade 
financeira 

 

 

Formar equipe para elaboração de projetos e monitoramento de 
editais 

  
            

  

Identificar áreas de uso público consolidado e/ou com potencial 
ecoturístico, que possam vir a ser objeto de concessão de uso 

                

Estudar a viabilidade econômica, considerando os valores de 
mercado em função das perspectivas de fluxos turísticos e do 

perfil dos consumidores 
                

Priorizar pessoas que tiveram e/ou terão suas terras 
desapropriadas para a UC, para a proposição de parcerias                 

Instalação de lanchonetes e lojas de conveniência para a venda 
de produtos promocionais licenciados do PEC (camisas, bonés, 
chaveiros, agendas, calendários etc.) nos centros de visitantes, 
através do sistema de concessão com acordo contratual para as 

populações residentes na zona de amortecimento do PEC                 

Cobrar pelo uso da imagem do PEC                 

Identificar empresas e/ou órgãos, estaduais ou privados, e cobrar 
a compensação ambiental vinculada ao licenciamento de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, quando 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, de acordo 

com o art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000                 

Identificar empresas e/ou órgãos, estaduais ou privados, e cobrar 
a contribuição financeira de órgãos e empresas, públicas ou 

privadas, beneficiárias da proteção proporcionada pelo parque, 
prevista pelos arts. 47 e 48 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000                 
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Quadro 4.6-2 - Cronograma físico-financeiro (valores previstos), em R$ 1.000,00 - 2013 

Título 
Gastos 
Atuais 

Ano 1 
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total geral 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total 

1. Despesas operacionais 

 

315.425 277.224 277.224 279.624 1.149.496 3.165.920 3.483.162 4.364.162 4.544.961 16.660.384 

Pessoal e encargos sociais 

 

211.011  211.011  211.011  211.011  844.043 2.572.178   2.700.787  3.160.762  3.318.000  12.596.570 

Material de consumo 

 

        39.702  -  -  - 39.702  16.404   16.326  65.191  31.042  168.665 

Combustíveis e lubrificantes 

 

        17.253   17.253  17.253  17.253 69.011  130.594   137.124  146.430  153.752 636.911  

Prestação de serviços 

 

- -  -  -  -  -   -  -  - -  

Energia elétrica e gás - 5.850 5.850  5.850  5.850  23.400  24.570   25.799  44.453  46.675 164.897  

Água e esgoto -           3.360 3.360  3.360  3.360  13.440  14.112   14.818  24.588  25.817 92.775  

Telefone, fax e internet -           1.650  1.650  1.650  1.650  6.600  6.930   7.277  13.892  14.586 49.284  

Correios e telégrafos -              300  300  300  300  1.200  1.260   1.323  2.223  2.334 8.339  

Manutenção - 8.100           8.100        8.100      10.500  34.800  325.533   502.335  800.215  840.225 2.503.108  

Propaganda e publicidade -           6.000  6.000  6.000  7.500  28.500  31.500   33.075  34.729  36.465 164.269  

Impostos e taxas -           1.050  1.050  1.050  1.050  4.200  4.410   4.631  4.862  5.105 23.208  

Jornais, boletins e revistas -           1.650  1.650  1.650  1.650  6.600  6.930   7.277  10.419  10.940 42.165  

Reprografia -           1.200  1.200  1.200  1.200  4.800  5.040   5.292  8.335  8.752 32.219  

Viagens e estadias 

 

          2.400  2.400  2.400  2.400  9.600  10.080   10.584  18.059  18.962 67.285  

Fretes e transportes em geral - 900  900  900  900  3.600  3.780   3.696  7.362  7.731 26.442  

Seguros - - -  -  -  -  -   -  -  - -  

Aluguel de maq., equip. e veículos -              600  600  600  600  2.400  2.520   5.279  5.279  5.543 18.387  

Outras despesas 

 

2.400 2.400 2.400 2.400 9.600 10.080 17.364 17.364 18.233 65.861 

 Aluguel da sede provisória -  12.000 12.000  12.000  12.000  48.000   - -  -  -  48.000  

2. Investimentos 

 Infraestrutura  -  773.580 773.580  773.580  773.580  3.094.320  889.097 264.250 632.875  241.583  5.122.125  

planos setoriais -  588.655  551.655 633.455  690.855  2.464.620   444.549 132.025  263.303  241.583  1.559.260  

Total geral 

 

        6.708.456  4.555.009  4.135.779  5.326.682  5.096.980  23.389.086  


