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Anexo 4-1 - Mapas do zoneamento
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O Parque Estadual Cunhambebe localiza-se na região da baía da Ilha Grande, Estado do Rio 

de Janeiro e possui área total aproximada de 38 mil hectares. Abrange parcialmente os 

municípios de Angra dos Reis, Rio Claro, Itaguaí e Mangaratiba, apresentando a seguinte 

delimitação por pontos e correspondentes coordenadas aproximadas conforme a projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM), datum horizontal SIRGAS 2000 (fuso 23 sul), tendo 

como referência a Base Cartográfica vetorial do IBGE/DSG na escala de 1:50.000, as 

ortofotos IBGE/SEA (ano de referência 2005/2006) e, complementarmente, a versão 

intermediária da Base Cartográfica na escala 1:25.000 IBGE/SEA (topônimos, vias não 

existentes na Base Cartográfica 1:50.000 e linha de costa). 

MEMORIAL DAS ZONAS INTERNAS DO PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE 

Zona de Preservação – 1 (ZP – 1) 

Inicia-se no ponto 1 (578379 E / 7469416 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

situado no divisor de águas das bacias dos rios Piraí e da Guarda, coincidente com o limite 

entre os municípios de Rio Claro e Angra dos Reis, e a partir daí, segue pelo limite do PEC no 

sentido sul/nordeste, até atingir a cota 1.100 no ponto 2 (579320 E / 7467676 N), daí segue 

pelo divisor de águas, no sentido sudoeste/sudeste/leste, passando pelo ponto 3 (578210 E / 

7466500 N),  até atingir o ponto 4 (584573 E / 7464143 N), daí segue descendo por esse 

mesmo divisor até atingir a cota altimétrica de 1.260 m, no ponto 5 (584208 E / 7463872 N), 

daí segue por essa cota no sentido sudeste/nordeste/oeste até alcançar o rio Santo Antônio 

no ponto 6 (584673 E / 7463851 N), daí segue descendo por este  rio, no sentido nordeste,  

até atingir a cota 840 no ponto 7 (585722 E / 7464113 N), daí segue por essa mesma cota no 

sentido nordeste/norte até alcançar o Córrego das Três Orelhas no ponto 8 (586162 E / 

7465849 N), daí segue por esse córrego no sentido sudoeste até alcançar seu afluente, no 

ponto 9 (586126 E / 7465839 N), daí segue por este afluente no sentido noroeste até alcançar 

um outro afluente deste mesmo córrego no ponto 10 (585946 E / 7465966 N), daí segue por 

este outro afluente no sentido nordeste até sua nascente no ponto 11 (586221 E / 7466781 

N), daí segue em linha reta por cerca de 135,3 metros no sentido noroeste até atingir o ponto 

12 (586194 E / 7466913 N), localizado no divisor de águas, daí segue por este divisor no 

sentido nordeste/sudeste/nordeste/leste/sudeste, passando pelos pontos 13 (587886 E / 

7469160 N), 14 (590348 E / 7471417 N), 15 (591110 E / 7471799 N), 16 (593471 E / 7469054 

N) e 17 (597276 E / 7469696 N), até alcançar o ponto 18 (598282 E / 7469062 N), daí segue 

em linha reta por cerca de 131,2 metros no sentido sudoeste até atingir um afluente do rio do 

Patrimônio no ponto 19 (598159 E / 7469015 N), daí segue por este mesmo rio no sentido 

sudoeste até atingir a cota altimétrica de 500 m no ponto 20 (597748 E / 7468530 N), daí 

segue por essa mesma cota no sentido sudoeste até atingir o ponto 21 (585391 E / 7461194 

N), daí segue em linha reta por cerca de 247,2 m no sentido sudoeste até alcançar o rio 

Ingaíba no ponto 22 (585207 E / 7461029 N), daí segue por esse mesmo rio no sentido 
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sudeste até alcançar um de seus afluentes  no ponto 23 (585543 E / 7460635 N), daí segue 

por esse mesmo afluente no sentido oeste até alcançar uma confluência no ponto 24 (585462 

E / 7460649 N); segue por um curso d’água no sentido sudoeste até atingir a cota altimétrica 

de 360 m no ponto 25 (585383 E / 7460502 N), daí segue por essa mesma cota no sentido 

leste/sul até alcançar outro afluente do rio Ingaíba no ponto 26 (585555 E / 7460057 N), daí 

segue por esse mesmo afluente no sentido sul até alcançar um outro afluente deste mesmo 

rio no ponto 27 (585504 E / 7459728 N), daí segue por este outro afluente no sentido sudeste 

até atingir a cota altimétrica de 540 m no ponto 28 (585838 E / 7459390 N), daí segue por 

essa mesma cota no sentido nordeste/sudeste/nordeste/sudoeste/leste/sudoeste/noroeste até 

alcançar  o rio Jacareí, no ponto 29 (585038 E / 7456909 N), daí segue por esse rio em 

direção a sua nascente, no sentido noroeste, até atingir o ponto 30 (584631 E / 7457663 N), 

daí segue em linha reta por cerca de 269,2 m no sentido noroeste até atingir a cota altimétrica 

de 1.020 m no ponto 31 (584414 E / 7457822 N), daí segue em linha reta por cerca de 

307,4 m no sentido sudoeste até alcançar a nascente de um córrego afluente do rio Caputera 

no ponto 32 (584111 E / 7457773 N), daí segue por este mesmo afluente no sentido oeste até 

atingir a cota altimétrica de 560 m no ponto 33 (583596 E / 7457856 N), daí segue por esta 

mesma cota no sentido norte até atingir o ponto 34 (583682 E / 7458350 N), daí segue em 

linha reta por cerca de 155,1 m no sentido nordeste até atingir a cota altimétrica de 500 m no 

ponto 35 (583763 E / 7458483 N), daí segue por esta mesma cota no sentido noroeste até 

atingir o ponto 36 (583104 E / 7459113 N), daí segue em linha reta por cerca de 208,1 m no 

sentido sudoeste até atingir a cota altimétrica de 360 m no ponto 37 (582909 E / 7459041 N), 

daí segue no sentido oeste/norte/nordeste/noroeste até atingir o ponto 38 (582354 E / 

7460777 N), daí segue em linha reta por cerca de 60,5 m no sentido noroeste até atingir a 

cota altimétrica de 400 m no ponto 39 (582321 E / 7460828 N), daí segue por esta mesma 

cota no sentido oeste/norte até atingir o ponto 40 (581896 E / 7461498 N), daí segue em linha 

reta por cerca de 197,7 m no sentido nordeste até atingir a cota altimétrica de 500 m  no ponto 

41(582075 E / 7461582 N), daí segue por esta mesma cota no sentido 

nordeste/noroeste/oeste/sudoeste/noroeste/sudoeste até o ponto 42 (578900 E / 7461039 N), 

daí segue em linha reta no sentido oeste por cerca de 307,8 m até atingir a cota altimétrica de 

500 m no ponto 43 (578593 E / 7461041 N), daí segue por esta mesma cota no sentido 

oeste/nordeste/sudoeste/nordeste/noroeste/oeste/nordeste até alcançar o rio Caputera no 

ponto 44 (576090 E / 7464458 N), daí segue por este mesmo rio no sentido oeste até alcançar 

o eixo de uma ferrovia no ponto 45 (575832 E / 7464434 N), daí segue por esta mesma 

ferrovia no sentido oeste/nordeste/oeste/nordeste/sudeste/nordeste até retornar ao ponto 1 

(578379 E / 7469416 N), fechando assim o polígono referente à Zona de Proteção – 1, 

perfazendo uma área total de 8.694,73 hectares. 
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Zona de Preservação – 2 (ZP – 2) 

Inicia-se no ponto 46 (570243 E / 7474239 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

coincidente com a divisa entre o município de Rio Claro no Estado do Rio de Janeiro e o 

Estado de São Paulo, localizado em uma confluência do Córrego do Ronca; segue por um 

afluente deste córrego no sentido sudeste até atingir o ponto 47 (571050 E / 7473376 N), daí 

segue em linha reta por cerca de 389,6 m no sentido sudeste até atingir o divisor de águas do 

rio da Canela e do córrego da Santa da Lapa no ponto 48 (571322 E / 7473097 N), daí segue 

por este divisor de águas no sentido sul/nordeste/sudeste até atingir o ponto 49 (573902 E / 

7473318 N), daí segue em linha reta por cerca de 415,4 m no sentido nordeste até atingir a 

cota altimétrica de 1.020 m no ponto 50 (574312 E / 7473386 N), daí segue em linha reta por 

cerca de 878,8 m no sentido sudeste até atingir a cota altimétrica de 1.140 m no ponto 51 

(575002 E / 7472843 N), daí segue em linha reta por cerca de 657,6 m no sentido nordeste 

até atingir a cota altimétrica de 1.200 m, localizada no divisor de águas, no ponto 52 (575536 

E / 7473227 N), daí segue pelo divisor de águas no sentido leste/nordeste até atingir o ponto 

53 (577889 E / 7474454 N), daí segue em linha reta por cerca de 165,6 m no sentido nordeste 

até alcançar um afluente do córrego Cachoeira da Floresta no ponto 54 (578046 E / 7474506 

N), daí segue por este mesmo afluente no sentido sudeste até atingir a cota altimétrica de 

780 m no ponto 55 (578209 E / 7474248 N), daí segue por esta mesma cota no sentido 

sudoeste até alcançar um outro afluente do córrego Cachoeira da Floresta no ponto 56 

(577041 E / 7473243 N), daí segue por este mesmo afluente no sentido sudeste até alcançar 

o referido córrego no ponto 57 (577523 E / 7472688 N), daí segue em linha reta por cerca de 

206,7 m no sentido sudeste até atingir o ponto 58 (577687 E / 7472562 N), daí segue pelo 

divisor de águas no sentido sudoeste , passando pelos pontos 59 (577525 E / 7472325 N) e 

60 (577226 E / 7471836 N), até atingir a cota altimétrica de 500 m no ponto 61 (576543 E / 

7471401 N), daí segue por esta mesma cota no sentido nordeste/noroeste/sudoeste/noroeste/ 

sudoeste/noroeste até atingir o ponto 62 (568604 E / 7472005 N), daí segue em linha reta por 

cerca de 311,5 m no sentido sudoeste até alcançar um afluente do rio Ariró no ponto 63 

(568302 E / 7471928 N), daí segue por este mesmo afluente no sentido sul até atingir a cota 

altimétrica de 300 m no ponto 64 (568299 E / 7471736 N), daí segue por esta mesma cota no 

sentido sudoeste/sudeste/sul/noroeste/nordeste/noroeste/nordeste/sul/nordeste até retornar 

ao ponto 46 (570243 E / 7474239 N), fechando assim o polígono referente à Zona de 

Proteção – 2, perfazendo uma área total de 2.567,80 hectares. 

Zona de Conservação – 1 (ZC – 1) 

Inicia-se no ponto 65 (597980 E / 7470978 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

situado no divisor de águas do rio Serra do Mar, e a partir daí, segue pelo limite do PEC no 

sentido nordeste/leste/sudoeste/sudeste/leste/nordeste/sudoeste, até atingir o divisor de 

águas do rio do Saco, coincidente com o limite entre os municípios de Rio Claro e 
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Mangaratiba, no ponto 66 (601567 E / 7471394 N), daí segue por este mesmo divisor no 

sentido sudoeste, passando pelo ponto 67 (599167 E / 7469568 N), até atingir o limite da ZP-1 

no ponto 18 (598282 E / 7469062 N), daí segue pelo limite da ZP-1 no sentido noroeste até 

atingir o ponto 17 (597276 E / 7469696 N), daí segue descendo o divisor de águas no sentido 

nordeste até retornar ao ponto 65 (597980 E / 7470978 N), fechando assim o polígono 

referente à Zona de Conservação – 1, perfazendo uma área total de 10.713,58 hectares. 

Zona de conservação – 2 (ZC – 2) 

Inicia-se no ponto 2 (579320 E / 7467676 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe e da 

ZP-1, de onde segue pelo limite do PEC no sentido sudoeste/sudeste/nordeste/noroeste/ 

nordeste/sudeste/nordeste até atingir o limite da ZC-1, localizado no divisor de águas no ponto 

65 (597980 E / 7470978 N), daí segue subindo o divisor de águas no sentido sudoeste até 

atingir o limite da ZP-1 no ponto 17 (597276 E / 7469696 N), daí segue pelo limite da ZP-1 no 

sentido oeste/noroeste/sudoeste/oeste/nordeste/noroeste passando pelos pontos 16 (593471 

E / 7469054 N), 15 (591110 E / 7471799 N), 14 (590348 E / 7471417 N), 13 (587886 E / 

7469160 N), 12 (586194 E / 7466913 N), 11 (586221 E / 7466781 N), 10 (585946 E / 7465966 

N), 9 (586126 E / 7465839 N), 8 (586162 E / 7465849N), 7 (585722 E / 7464113 N), 6 

(584673 E / 7463851 N), 5 (584208 E / 7463872 N), 4 (584573 E / 7464143 N) e 3 (578210 E / 

7466500 N), até retornar ao ponto 2 (579320 E / 7467676 N), fechando assim o polígono 

referente à Zona de Conservação – 2, perfazendo uma área total de 3.563,12 hectares. 

Zona de conservação – 3 (ZC – 3) 

Inicia-se no ponto 68 (578459 E / 7472139 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

situado no divisor de águas do Riacho do Coutinho; segue pelo limite do PEC no sentido sul 

até atingir o limite da ZP-1 no ponto 1 (578379 E / 7469416 N), daí segue pelo limite da ZP-1 

no sentido sudoeste/sudeste/nordeste/noroeste/nordeste/leste passando pelo limite desta ZP 

em ordem decrescente do ponto 45 (575832 E / 7464434 N) até o ponto 18 (598282 E / 

7469062 N), localizado no divisor de águas , daí segue pelo divisor no sentido nordeste até 

atingir o ponto 67 (599167 E / 7469568 N), daí segue descendo pelo divisor no sentido 

nordeste até atingir o limite do PEC, coincidente ao limite entre os municípios de Rio Claro e 

Mangaratiba, no ponto 66 (601567 E / 7471394 N), daí segue pelo limite do PEC no sentido 

sudeste/noroeste, até a margem norte da rodovia BR-494, excluindo-a, no ponto 69 (577244 E 

/ 7469575 N), daí segue por esta mesma rodovia no sentido norte até retornar ao ponto 68 

(578459 E / 7472139 N), fechando assim o polígono referente à Zona de Conservação – 3, 

perfazendo uma área total de 9.821,1 hectares. 
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Zona de conservação – 4 (ZC – 4) 

Inicia-se no ponto 46 (570243 E / 7474239 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

situado na divisa entre o município de Rio Claro no Estado do Rio de Janeiro com o Estado de 

São Paulo, localizado no encontro de um afluente com o córrego do Ronca, e, a partir daí, 

segue pelo limite do PEC no sentido nordeste/sudeste/nordeste/sudoeste/sul até alcançar a 

margem norte da rodovia BR -494, excluindo-a, coincidente com o limite da ZC-3, no ponto 68 

(578459 E / 7472139 N), daí segue por esta mesma rodovia no sentido sudoeste/sudeste/sul 

até atingir novamente o limite do PEC na cota altimétrica de 300 m no ponto 69 (577244 E / 

7469575 N), daí segue pelo limite do PEC no sentido noroeste/sudoeste/noroeste até alcançar 

um afluente do rio Ariró, coincidente com o limite da ZP-2, no ponto 64 (568299 E / 7471736 

N), daí segue em sentido anti-horário pelo limite desta ZP, passando pelos pontos 63 (568302 

E / 7471928 N) a 46 (570243 E / 7474239 N), em ordem decrescente, retornando assim ao 

ponto inicial e fechando o polígono referente à Zona de Conservação – 4, perfazendo uma 

área total de 2.646,94 hectares. 

MEMORIAL DA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE 

Zona de amortecimento 

Inicia-se no ponto 1 (575558 E / 7476509 N), no limite do Parque Estadual Cunhambebe, 

coincidente com a divisa entre o município de Rio Claro no Estado do Rio de Janeiro com o 

Estado de São Paulo, e a partir daí, segue por esta divisa no sentido norte/nordeste até 

alcançar um afluente do rio do Braço, no ponto 2 (577685 E / 7478231 N); daí segue por este 

mesmo afluente no sentido sudoeste/nordeste até atingir o ponto 3 (578520 E / 7477758 N); 

daí segue subindo pelo divisor de águas no sentido sudeste até atingir o ponto 4 (578848 E / 

7477374 N); daí segue subindo pelo divisor do córrego da Cachoeira no sentido sul até atingir 

o ponto 5 (578895 E / 7475914 N); daí segue descendo por este mesmo divisor no sentido 

leste/nordeste até atingir o ponto 6 (580828 E / 7477071 N); daí segue descendo por este 

mesmo divisor no sentido sudeste até alcançar uma ferrovia no ponto 7 (582189 E / 7475578 

N); daí segue por esta mesma ferrovia, excluindo-a, no sentido oeste/noroeste/sudoeste até 

atingir o ponto 8 (580379 E / 7470288 N); daí segue em linha reta por cerca de 318,7 m no 

sentido sudeste até alcançar o eixo da faixa de servidão de linha de transmissão de energia 

no ponto 9 (580606 E / 7470065 N); daí segue pelo eixo da referida faixa de servidão no 

sentido nordeste/leste, passando pelos pontos 10 (584086 O / 7471329 S), 11 (586592 O / 

7473868 S), 12 (589791 O / 7475541 S) e 13 (593584 O / 7476532 S); até alcançar a margem 

leste da rodovia RJ-149 no ponto 14 (599716 O / 7476384 S); daí segue pela margem leste da 

referida rodovia, no sentido noroeste, até alcançar o eixo de uma estrada vicinal no ponto 15 

(596312 O / 7478546 S); daí segue pelo eixo da referida via, no sentido norte/nordeste  até 

atingir o ponto 16 (599957 O / 7480921 S); daí segue pelo divisor de águas da Represa do 
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Ribeirão das Lages no sentido norte/leste passando pelo ponto 17 (600632 O / 7481929 S), 

até atingir o ponto 18 (603121 O / 7481800 S); daí segue em linha reta por cerca de 496 m no 

sentido leste até atingir o ponto 19 (603617 O / 7481780 S); daí segue pelo divisor de águas 

da Represa do Ribeirão das Lages no sentido leste até atingir o ponto 20 (606317 O / 

7481954 S); daí segue em linha reta por cerca de 1.342,6 m no sentido sudeste, atravessando 

a Represa do Ribeirão das Lages, até atingir o ponto 21 (607599 O / 7481553 S); daí segue 

subindo pelo divisor de águas no sentido sudeste/sul passando pelo ponto 22 (608696 E / 

7479540 N), até atingir o ponto 23 (608777 E / 7476759 N), daí segue em linha reta por cerca 

de 669,73 m no sentido sul até atingir o ponto 24 (608777 O / 7476089 S); daí segue em linha 

reta por cerca de 942,1 m no sentido sudoeste até alcançar uma estrada vicinal no ponto 25 

(607890 O / 7475771 S); daí segue pela referida estrada no sentido leste até alcançar o 

entroncamento com uma segunda estrada vicinal no ponto 26 (609803 O / 7475786 S); daí 

segue pela mesma estrada, no sentido nordeste, até atingir o ponto 27 (610716 O / 7476388 

S); daí segue em linha reta por cerca de 35,3 m no sentido sul até alcançar um afluente de um 

córrego no ponto 28 (610717 O / 7476352 S); daí segue por este mesmo afluente no sentido 

sul até alcançar uma confluência, no ponto 29 (610705 O / 7476025 S); daí sobe pelo afluente 

que segue no sentido sudoeste/leste até sua nascente, no ponto 30 (611537 O / 7473719 S); 

daí segue em linha reta por cerca de 557 m no sentido nordeste até alcançar um afluente do 

Ribeirão do Pouso Frio no ponto 31 (612080 O / 7473845 S); daí segue por este afluente  no 

sentido nordeste/leste/sudeste até alcançar uma estrada vicinal  no ponto 32 (617314 O / 

7473335 S); daí segue pelo eixo da referida estrada vicinal no sentido sudoeste até alcançar o 

entroncamento com uma segunda estrada vicinal no ponto 33 (615849 O / 7471739 S); daí 

segue pela referida estrada no sentido sudeste/leste até alcançar um afluente do rio Mazomba 

no ponto 34 (617809 O / 7471911 S); daí segue subindo por este afluente no sentido 

sul/sudoeste/sudeste até atingir o ponto 35 (618043 O / 7469971 S); daí segue em linha reta 

por cerca de 298,4 m no sentido sudeste até atingir o divisor de águas no ponto 36 (618229 O 

/ 7469737 S); daí segue por este mesmo divisor no sentido sudoeste até alcançar a nascente 

de um rio que deságua no oceano no ponto 37 (617507 O / 7469256 S); daí segue descendo 

o referido rio no sentido leste/sudeste/sudoeste até alcançar a rodovia BR-101 no ponto 38 

(618653 O/ 7467957 S); daí segue pela referida rodovia no sentido sudoeste até  atingir o 

ponto 39 (602809 O / 7463312 S); daí segue em linha reta por cerca de 299,1 m no sentido 

oeste até alcançar o eixo de uma estrada vicinal no ponto 40 (602510 O / 7463328 S); daí 

segue pela referida estrada no sentido sudoeste/noroeste até atingir a cota altimétrica de 60 m 

no ponto 41 (601422 O / 7463133 S); daí segue por esta mesma cota no sentido 

sudeste/sudoeste até alcançar o eixo de uma estrada vicinal no ponto 42 (599880 O / 

7460826 S); daí segue pela referida estrada no sentido sudoeste/noroeste até atingir a cota 

altimétrica de 60 m no ponto 43 (598544 O / 7460607 S); daí segue por esta mesma cota no 

sentido noroeste/nordeste/norte/nordeste até alcançar um afluente da vertente esquerda do 

rio do Saco no ponto 44 (600399 O / 7464379 S); daí segue descendo por este mesmo 
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afluente no sentido noroeste até atingir a cota altimétrica de 20 m no ponto 45 (600198 O / 

7464428 S); daí segue por esta mesma cota no sentido nordeste até alcançar um outro 

afluente da vertente esquerda do rio do Saco no ponto 46 (600777 O / 7465404 S); daí segue 

subindo por este mesmo afluente no sentido leste até atingir a cota altimétrica de 60 m no 

ponto 47 (601046 O / 7465404 S); daí segue por esta mesma cota no sentido 

noroeste/sudoeste/norte até atingir a margem norte da faixa de dutos do oleoduto ORBIG no 

ponto 48 (595240 O / 7463154 S); daí segue por este mesmo oleoduto até atingir novamente 

a cota altimétrica de 60 m no ponto 49 (589246 O / 7461530 S); daí segue por esta mesma 

cota no sentido sudeste/sul/oeste até alcançar um curso d’água no ponto 50 (592820 O / 

7457269 S); daí segue por este curso d’água, no sentido sudoeste, até atingir o ponto 51 

(592469 O / 7456692 S); daí segue em linha reta por cerca de 65 m no sentido oeste até 

alcançar um outro curso d’água, no ponto 52 (592405 O / 7456684 S); daí segue por este 

mesmo curso d’água, no sentido sudoeste, até atingir a cota altimétrica de 60 m no ponto 53 

(592087 O / 7456573 S); daí segue por esta mesma cota no sentido 

sudeste/sudoeste/noroeste até alcançar um córrego que deságua no mar, na enseada de 

Jacareí, no ponto 54 (586233 O / 7452893 S); daí segue por este mesmo córrego no sentido 

nordeste até atingir a cota altimétrica de 100 m no ponto 55 (586436 O / 7452929S); daí 

segue por esta mesma cota no sentido noroeste/norte/oeste/sudoeste até alcançar um 

córrego que deságua no mar, na enseada de Sororoca, no ponto 56 (583521 O / 7451750 S); 

daí segue por este mesmo córrego no sentido nordeste até atingir a cota altimétrica de 40 m 

no ponto 57 (583781 O / 7451846 S); daí segue por esta mesma cota no sentido 

leste/sudeste/ oeste/nordeste até alcançar um córrego que deságua no mar, na enseada de 

Monsuaba, no ponto 58 (579824 O / 7454044 S); daí segue por este mesmo córrego no 

sentido sudeste até alcançar a BR-101 no ponto 59 (580093 O / 7453690 S); daí segue por 

esta mesma rodovia no sentido nordeste/noroeste/sudoeste/noroeste/nordeste até alcançar o 

ponto 60 (579157 O / 7456252 S); daí segue ainda pela BR-101 no sentido 

noroeste/sudoeste/noroeste/nordeste até atingir a cota altimétrica de 20 m no ponto 61 

(571871 O / 7457762 S); daí segue por esta mesma cota no sentido nordeste/sudoeste/ 

nordeste/oeste até alcançar a BR-101 no ponto 62 (571122 O / 7461046 S); daí segue por 

esta mesma rodovia no sentido noroeste/nordeste até atingir o ponto 63 (569742 O / 7463162 

S); daí segue em linha reta por cerca de 156,7 m no sentido oeste até atingir a linha de costa 

no ponto 64 (569586 O / 7463181 S); daí segue por esta mesma linha de costa no sentido 

nordeste/sudoeste/noroeste/sudoeste/noroeste até atingir o ponto 65 (565364 O / 7464714 S); 

daí segue em linha reta por cerca de 787,7 m no sentido noroeste até atingir o ponto 66 

(564856 O / 7465316 S); daí segue pelo divisor de águas no sentido noroeste/nordeste, 

passando pelos pontos 67 (564324 O / 7465871 S) e 68 (562613 O / 7468146 S) até atingir o 

ponto 69 (563108 O / 7469594 S); daí segue em linha reta por cerca de 179,4 m no sentido 

nordeste até alcançar o rio Parado no ponto 70 (563199 O / 7469749 S); daí segue por este 

mesmo rio no sentido noroeste/nordeste até alcançar a confluência entre o rio Parado e o rio 
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Ariró no ponto 71 (565296 O / 7472487 S); daí segue por um afluente do Rio Ariró que 

deságua nesta confluência, no sentido norte, até atingir a divisa entre o município de Angra 

dos Reis no Estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo no ponto 72 (565300 O / 

7472570 S); daí segue por esta mesma divisa estadual no sentido nordeste até atingir o limite 

do Parque Estadual Cunhambebe no ponto 73 (565879 O / 7472802 S); daí segue pelo limite 

do PEC, no sentido anti-horário, contornando o mesmo, até retornar ao ponto 1 (575558 E / 

7476509 N), fechando assim o polígono referente à zona de amortecimento, perfazendo 

uma área total de 85.396,68 hectares. 
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MÓDULO 5 - PROJETOS ESPECÍFICOS 

Neste módulo serão apresentadas as diretrizes para elaboração dos projetos específicos, 

considerados prioritários para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe.  

5.1 - PROJETO DE DEMARCAÇÃO FÍSICA DO PARQUE ESTADUAL 

CUNHAMBEBE 

Objetivos e justificativas: o projeto em tela visa fortalecer a proteção do Parque Estadual 

Cunhambebe e da APA de Mangaratiba a partir da demarcação física de seus limites e, 

quando pertinente, o cercamento nos limites dessas unidades. 

O projeto se apresenta como uma estratégia para conter a expansão de ocupações 

irregulares sobre as unidades de conservação em tela através de ações integradas de 

proteção e comunicação. 

 Implantar marcos físicos, cercas nas áreas consideradas prioritárias e limites do PEC e 

Apaman. 

 Instalar placas de sinalização ao longo dos trechos cercados. 

Descrição do projeto: para a execução do projeto torna-se necessária a mobilização dos 

moradores das áreas do entorno do PEC e Apaman, pois sem o envolvimento dos atores 

locais as medidas de proteção não apresentarão a mesma efetividade. Desta forma propõe-se 

que antes de qualquer intervenção física nos locais acima citados, devam ser realizadas 

reuniões com as associações de moradores, bem como com os próprios moradores. 

Para as ações de mobilização das comunidades recomenda-se ação conjunta com as 

secretarias municipais de saúde, serviço social, meio ambiente e planejamento. 

As placas e portais deverão seguir o padrão de identificação institucional do INEA descrito no 

“Manual de Sinalização de Parques e Reservas” (INEA, 2009). Este manual apresenta os 

componentes e as características visuais e construtivas que configuram o sistema de 

sinalização das unidades de conservação do INEA e se caracteriza pelo desenho peculiar de 

seus elementos físicos e gráficos. 

Dados disponíveis: plano de manejo e projeto executivo elaborado no âmbito do projeto 

“Ações Prioritárias para Implantação do PEC e Apaman”. 

Recomendações técnicas: o formato das placas deverá atender as diferentes categorias de 

sinalização, a saber: orientação, identificação e informação. Deverão também contemplar 

informações sobre conduta consciente no interior das UCs, bem como apresentar seus limites 

à sociedade. 
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Cercamento convencional 

 Levantamento topográfico do tipo linha poligonal em 14 km, a fim de precisar onde 

serão instalados os moirões. 

 No que se refere ao cercamento, deverão ser colocados aproximadamente 14 

quilômetros de cerca por meio da instalação de moirões de concreto com 3 m de altura, 

sendo 0,50 m de fixação com sapatas, perfurados, com distância de 3 m entre cada 

moirão. A cada 15 m deverá ocorrer a instalação de estrutura de travamento dos 

moirões e esticadores, totalizando 4.000 unidades de moirões, 2.000 mil estruturas de 

travamento e 1.000 mil unidades esticadoras.  

 No que tange à colocação de fios de arame, haverá cinco fieiras, sendo as duas mais 

baixas (a partir de 0,60 m em relação ao solo) compostas de arame liso ovalado, haja 

vista a necessidade de prover segurança à passagem de espécimes da fauna silvestre 

(predominantemente mamíferos), perfazendo a necessidade de 28.000 mil metros do 

material. 

 No que se referem às três fieiras superiores, estas deverão ser de arame farpado (tipo 

aço galvanizado), considerando a necessidade da mesma em manter a intangibilidade 

da área contra a entrada de invasores e animais domésticos de grande porte, 

perfazendo a necessidade de 42.000 mil metros do material. 

Sinalização 

 Confecção e instalação de 57 placas de advertência de 450 X 775 mm. 

 Para a confecção das placas, a arte será fornecida pelo INEA, bem como a localização 

para instalação. 

 Serão confeccionadas em chapa de alumínio 2 mm de espessura, com pintura 

eletrostática e aplicação de nomenclaturas no processo de serigrafia. 

 Serão sustentadas por postes de eucalipto tratado, madeira certificada, envernizada 

com verniz de proteção naval ou similar ou madeira plástica com 3 m de altura, sendo 

0,50 m de fixação com sapatas. 

Custo estimado: R$ 1.929.820,34. 

Fonte de recursos: Câmara de Compensação. 

Instituições e pessoas envolvidas: INEA, prefeituras locais, comunidades e proprietários do 

entorno. 
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5.2 - PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Objetivos e justificativas: o projeto de comunicação social deverá evidenciar as ações de 

comunicação necessárias para o melhor conhecimento do parque, seus objetivos, normas, 

restrições e potencialidades, para as populações do entorno, assim como indicará as formas 

de implementação do plano de comunicação da UC. O objetivo primário do planejamento de 

comunicação proposto é o de aumentar a visibilidade da UC e o turismo consciente onde está 

inserido o PEC. 

Descrição do projeto: projeto de comunicação visual para o PEC e APA buscando dar 

visibilidade a essas UCs, tanto no âmbito local quanto no estadual e nacional, baseando-se 

em experiências já em fase de implantação em outras unidades administradas pelo INEA e 

que já possuam PM. Isso visa garantir a manutenção de linhas mestras para essas ações, 

fortalecendo a identidade visual dessas UCs, assim como do próprio INEA. 

Dados disponíveis: projeto executivo elaborado no âmbito do projeto “Ações Prioritárias para 

Implantação do PEC e Apaman”. 

Custo estimado de implementação: R$ 85.000,00. 

Fonte de recursos: Câmara de Compensação. 

Instituições e pessoas envolvidas: INEA, ONGs e prefeituras locais.  

5.3 - PROJETO DE ESTUDO DE REDELIMITAÇÃO DO PARQUE 

ESTADUAL CUNHAMBEBE 

Objetivo e justificativa: desenvolver uma proposta de adequação dos limites do PEC, 

visando a melhoria do seu objetivo de criação e minimização de conflitos. 

O Parque Estadual Cunhambebe insere-se em uma região que abriga uma rica e diversa 

história onde ocorreram grandes ciclos econômicos brasileiros. Apesar das ações de 

ocupação e tipo de exploração que ocorreram no passado, a região ainda apresenta um 

expressivo fragmento do bioma da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, formando um 

conjunto peculiar de tipos vegetacionais e geomorfologia característica do estado que, 

associados aos aspectos climáticos, como a pluviosidade, umidade e temperatura, promove a 

formação dos solos, distribuição da vegetação e o surgimento de grande diversidade de 

espécies da fauna. 

Devido à importância desse fragmento do ponto de vista social, ambiental e cultural o PEC foi 

criado por meio do Decreto Estadual nº 41.358, de 13 de junho de 2008, com uma área 

de 38.053,05 hectares, perfazendo um perímetro de cerca de 463 km, o que o torna a 
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segunda maior unidade de conservação da natureza de proteção integral estadual no Estado 

do Rio de Janeiro. A criação do parque é importante não somente pelos objetivos 

conservacionistas ou preservacionistas, visto que se estima em 95% o nível de preservação 

de sua área, mas visa também garantir a conservação de uma das principais fontes de 

abastecimento de água para a população do sul do estado (Costa Verde) e da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Alguns dos valores ambientais, econômicos e culturais associados à manutenção desse 

importante remanescente florestal são: 

I. conservação de uma amostra de um dos mais ameaçados ecossistemas do planeta, a 

Mata Atlântica; 

II. proteção de espécies da fauna e flora silvestres, incluindo espécies raras, endêmicas e 

ameaçadas; 

III. alto potencial para restauração de algumas áreas, desde que adequadamente 

manejadas; 

IV. importância para a conservação de recursos hídricos e proteção de nascentes e 

mananciais para abastecimento de água; 

V. proteção de áreas de alta fragilidade ambiental, com locais sujeitos à atividade erosiva e 

de movimento de massa; 

VI. grande potencial para a realização de pesquisas científicas; 

VII. existência de sítios arqueológicos e registros históricos; 

VIII. existência de áreas de beleza cênica relevantes e potencial para atividades de recreação 

e educação ambiental; 

IX. possibilidade de incentivo ao desenvolvimento regional de forma sustentável e compatível 

com a conservação da natureza. 

Para a criação do PEC foi feito um estudo prévio da região no qual foram identificadas áreas 

adensadas e com possibilidade de conflito com a UC. Assim, grande parte dessas áreas ficou 

fora dos limites da UC, mas ainda existem algumas áreas que podem ser excluídas. Foi 

observado também que algumas áreas importantes para conservação não estão dentro dos 

limites do PEC. Dessa forma, com a redelimitação da UC,  essas áreas devem ser incluídas 

para garantir sua proteção.  
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Descrição do projeto 

O presente projeto teve início durante a elaboração da proposta do plano de manejo do PEC e 

durante esse processo algumas ações já foram finalizadas, mas outras etapas ainda precisam 

ser realizadas. Dessa foram, para um melhor entendimento do que já foi executado, seguem 

abaixo a descrição das atividades, tanto daquelas que já terminaram quanto das que deverão 

iniciar.  

1) Aquisição de imagem de satélite de alta resolução 

Para a elaboração do plano de manejo foi adquirida uma imagem de satélite de alta resolução 

do PEC, a qual foi utilizada no mapeamento do uso e ocupação do solo e seu entorno 

imediato. As imagens foram produzidas pelo satélite GEOEYE, resolução de 0,5 m.  

2) Definição de áreas de inclusão e exclusão em ambiente SIG 

Para estabelecer as áreas de inclusão e exclusão foi feito um trabalho com técnicos da 

DIBAP/GEPRO baseados nas informações levantadas durante os trabalhos de elaboração do 

plano de manejo, assim como nos dados coletados posteriormente pela equipe da unidade de 

conservação. A proposta foi discutida entre os técnicos para obtenção do atual traçado de 

limites. Ressalta-se que essa é uma proposta inicial que deverá ser discutida no âmbito da 

DIBAP e apresentado ao Conselho Consultivo da unidade de conservação. 

3) Elaboração de mapa contendo limites de inclusão e exclusão 

Após a conclusão da elaboração dos polígonos de inclusão e exclusão será elaborado um 

mapa ilustrativo apresentando preliminarmente a localização dessas áreas, assim como dos 

novos limites. 

4) Validação do resultado do mapeamento preliminar de novos limites 

Todos os resultados obtidos no processo de definição preliminar dos limites deverão ser 

validados junto aos técnicos do INEA e Conselho Consultivo do PEC, além de outros atores 

ou instituições relevantes que estejam interessados na condução do processo. Nesse sentido 

é importante a participação de técnicos das prefeituras dos municípios que o PEC abrange, 

por meio das secretarias de meio ambiente, planejamento, obras e urbanismo, entre outras. 

Durante esse processo de redelimitação é importante identificar se as novas áreas precisam 

de alguma adequação ou atenção especial por parte do INEA. O mapeamento preliminar 

fornecerá diretrizes para a realização de diagnóstico de campo e do levantamento de 

informações específicas que subsidiarão a definição dos limites da UC. 
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5) Diagnósticos e levantamento de informações específicas para a definição dos limites 

finais do PEC 

Recomenda-se que a partir dos limites preliminares elaborados e discutidos juntamente com 

os técnicos do INEA, Conselho e outras instituições/atores de interesse, sejam realizados 

levantamentos complementares em campo com ênfase em áreas onde existem dúvidas ou 

necessidades de aprofundamento da informação. Esse diagnóstico deverá abordar, 

principalmente, aspectos socioeconômicos e fundiários julgados relevantes para a conclusão 

da proposta final. Além disso, deve-se envolver instituições que atuam na área ou com o tema 

em questão, como a prefeituras dos municípios que abrangem o PEC para possibilitar a 

obtenção de informações específicas e auxiliar na discussão para obtenção dos limites finais. 

Em relação aos levantamentos complementares de campo sugere-se que seja dada ênfase 

aos seguintes aspectos: 

a) Diagnóstico participativo sobre aspectos de importância e socioeconômicos das áreas 

propostas para exclusão da UC 

Desta forma, para o melhor entendimento das características das moradias que serão objeto 

de exclusão dos limites da UC, propõe-se que sejam realizadas visitas a essas áreas com o 

objetivo de caracterizar as moradias/propriedades. 

b) Levantamento fundiário das áreas propostas para inclusão na UC 

Deverá ser realizado o levantamento da situação fundiária das áreas propostas para serem 

inclusas na UC e estudo socioeconômico para avaliação dos impactos positivos e negativos 

causados pelo processo de ampliação das áreas do parque, bem como de possíveis conflitos 

sociais que sejam gerados a partir dessa proposta. 

 O levantamento deverá identificar residências ou benfeitorias que porventura tenham sido 

incluídas no desenho preliminar dos novos limites, bem como o cadastramento das 

propriedades e seus limites. A atividade envolverá a identificação em campo dos possíveis 

proprietários das áreas que serão objeto de inclusão e levantamento cartorial e em instituições 

pertinentes de forma a reunir documentos que demonstrem a situação fundiária destas áreas. 

Durante a atividade de campo deverá ser preenchida a Ficha de Identificação Fundiária - FIF 

(INEA, 2009) por meio de entrevistas com os ocupantes. Além disso, deve-se percorrer todo o 

perímetro da propriedade, fazendo-se a coleta de coordenadas com o auxílio de GPS, 

confirmando as características de uso e ocupação do solo do local. 

Pretende-se, com isso, identificar a situação fundiária destas áreas, bem como se os 

moradores das propriedades são proprietários, posseiros, detentores, etc. Além disso, essa 
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análise permitirá, em alguns casos, realizar inclusões que levem em consideração, em seu 

traçado, os próprios limites de propriedades, quando for o caso, além de possibilitar a 

estimativa dos custos associados à regularização fundiária das áreas que passarão a compor 

os limites do PEC segundo a nova proposta. 

c) Checagem em campo de áreas onde existem dúvidas sobre o melhor traçado dos limites, 

considerando aspectos socioeconômicos, ambientais, de risco e relativos à gestão da UC 

Juntamente com as atividades acima devem-se realizar checagens de campo em áreas 

específicas onde possam existir dúvidas sobre o melhor traçado dos limites e sobre a 

natureza da ocupação (quando for o caso de exclusão) ou sobre a relevância/adequação do 

local para inclusão, considerando critérios de conservação e de gestão. Algumas das áreas 

prioritárias para levantamentos em campo são as áreas onde existe proposta de inclusão e 

que abrangem residências ou áreas com utilização econômica.  

d) Consultas públicas com a sociedade 

Após a finalização do processo de ajustes dos limites, estes deverão passar por processo de 

consulta pública conforme prevê o § 6º do artigo 22 da Lei nº 9.985/2000 que determina que  

a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação 

dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, 

desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º 

deste artigo.  

e o § 3º que fala sobre a necessidade do poder público fornecer informações adequadas e 

inteligíveis à população local e às outras partes interessadas. Vale destacar que, nesse 

momento, será necessário que o estado, de forma proativa, crie mecanismos participativos 

para dar publicidade ao processo e que seja assegurado que as populações afetadas tenham 

condições de acompanhar e opinar sobre o processo. 

e)  Georreferenciamento e demarcação dos limites do PEC 

Após a definição dos novos limites do PEC deverá ser executado o seu georreferenciamento, 

segundo os critérios técnicos publicados em Portaria do Incra (nº 954/02 e a MDA nº 

1.101/03). Paralelamente deve ter início o trabalho de identificação destes limites com a 

instalação de placas e a demarcação da UC com a implantação de marcos ao longo de todo o 

seu perímetro. 

Os novos limites do PEC também deverão passar por amplo processo de divulgação junto aos 

moradores do entorno da UC, bem como junto a instituições das esferas federal, estadual e 
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municipal que atuam na região, com a elaboração de mapas que possam ser apresentados 

em materiais impressos e no site do INEA. 

A partir dos diagnósticos realizados para elaboração do plano de manejo do PEC e de 

reuniões técnicas foram definidos alguns critérios para nortear o processo de definição de 

inclusão e exclusão de áreas à UC: 

I) incorporação de áreas em bom estado de conservação e contíguas à UC; 

II) incorporação de áreas em estágio secundário ou inicial e que propiciem uma melhora no 

design da UC; 

III) inclusão de áreas que apresentem relevante interesse para a conservação do patrimônio 

histórico-cultural ou de espécies ameaçadas, raras ou endêmicas, identificadas durante 

os trabalhos de campo; 

IV) inclusão de áreas que ampliem a conectividade com outras áreas protegidas; 

V) inclusão de áreas que sejam objeto de projeto de restauração florestal desenvolvido por 

instituições que atuam na região; 

VI) inclusão de áreas que auxiliem na diminuição do efeito de borda sobre a unidade; 

VII) exclusão, na medida do possível, de áreas com ocupações humanas consolidadas 

(pequenos distritos que apresentem atividades econômicas consolidadas — agricultura e 

pecuária), desde que não acarrete perda de áreas em bom estado de conservação do 

interior da UC, não estejam localizadas sobre áreas de risco e nem impliquem em risco 

social para as populações atingidas, e não afetem a conectividade ou desenho da UC 

para a conservação; 

VIII) pequenos ajustes (inclusões e exclusões) visando minimizar conflitos e facilitar a 

visualização dos limites e gestão da unidade, priorizando divisas em: rios, divisores de 

água, pontos cotados, linhas de cotas, estradas e outros identificados durante os 

trabalhos. 

5.4 - OUTROS PROJETOS ESPECÍFICOS PROPOSTOS 

5.4.1 - Construção da sede do PEC no Vale do Rio Sahy 

Objetivos e justificativa: construção da sede do PEC e infraestruturas necessárias à gestão 

da UC.  

Descrição do projeto: construir, no Vale do Sahy, sede administrativa, centro de visitantes, 

guaritas, alojamentos, casa do chefe, depósito temporário de lixo e auditório. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

5-9 

Dados disponíveis: projeto executivo elaborado pela empresa MoVLe em parceria com a 

GEPRO/DIBAP 

Recomendações técnicas: as intervenções devem ser realizadas com o mínimo de impacto 

e todo o resíduo gerado deverá ser devidamente separado, segregado e disposto. Sempre 

que possível deverão ser utilizados materiais recicláveis. As construções devem ter o menor 

impacto visual possível e buscar se harmonizar com a paisagem. 

Custo estimado de implementação: R$ 3.420.339,54 

Fonte de recursos: Câmara de Compensação. 

Instituições e pessoas envolvidas: INEA, MoVLe e Prefeitura de Mangaratiba. 

5.4.2 - Implementação de programa de uso público 

Objetivos e justificativas: quando da implantação do PEC, diversas áreas desta UC já eram 

utilizadas pela população local para seus momentos de lazer e recreação, porém, em muitos 

casos, este uso era incompatível com os objetivos de criação da UC. Churrascos em meio às 

ruínas históricas, despachos nas cachoeiras, pernoite às margens do Ribeirão das Lages e 

lixo são alguns dos exemplos do mau uso no interior do PEC. Desta forma o projeto em 

questão tem como objetivo instalar dentro do PEC infraestruturas que proporcionem o controle 

e melhorem a experiência do visitante na UC. 

Descrição do projeto: instalar nas áreas previstas para uso público placas de sinalização e 

sinalização de baixo impacto nas trilhas, além de benfeitorias que permitam ao visitante uma 

experiência profícua, que sensibilizem o visitante quanto à importância da questão ambiental 

e ordene o uso destas áreas. 

Dados disponíveis: plano de manejo, projeto de implementação da visitação nas UCs 

estaduais e Manual de Sinalização de Parques e Reservas – INEA, trilhas mapeadas para o 

presente plano de manejo. 

Recomendações técnicas: as intervenções devem ser realizadas com o mínimo de impacto 

e todo o resíduo gerado deverá ser devidamente separado, segregado e disposto. Sempre 

que possível deverão ser utilizados materiais recicláveis. As construções devem ter o menor 

impacto visual possível e buscar se harmonizar com a paisagem. 

Custo estimado de implementação: não há. 

Fonte de recursos: Câmara de Compensação. 
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Instituições e pessoas envolvidas: INEA, prefeituras de Angra dos Reis, Mangaratiba, 

Itaguaí e Rio Claro, ONGs. 

5.4.3 - Cadastro fundiário para adequação ambiental das propriedades 

do entorno 

Objetivos e justificativas: atividades de levantamento de informações sobre os imóveis 

rurais no entorno da UC com o objetivo de mapear as áreas de proteção permanente (APPs) 

e reserva legal (RL). Este levantamento, feito por meio de mobilização e sensibilização dos 

ocupantes, deve favorecer a elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que 

proporcionará a adequação das propriedades rurais no entorno da UC e fortalecerá a 

proteção da paisagem. 

Descrição do projeto: consiste no levantamento de informações georreferenciadas do 

imóvel, com delimitação das áreas de proteção permanente (APPs), reserva legal (RL) e 

remanescentes de vegetação nativa, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual 

são calculados os valores da área para diagnóstico ambiental. O objetivo é o planejamento da 

propriedade e na recuperação de áreas degradadas, este mapeamento possibilita a formação 

de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

Dados disponíveis: plano de manejo, levantamento de campo para cadastro fundiário, 

SERF/DIBAP/INEA. 

Custo estimado de implementação: não há. 

Fonte de recursos: Compensação ambiental. 

Instituições e pessoas envolvidas: SERF/DIBAP/INEA; prefeituras locais, Emater, 

Fundação Palmares.  

5.4.4 - Capacitação da população do entorno e fortalecimento do 

turismo de base comunitária 

Objetivos e justificativas: dar continuidade à capacitação dos moradores do entorno do PEC 

no intuito de qualificar a mão de obra da região para o novo paradigma que se impõe com a 

criação e implementação da UC, ou seja, munir os moradores do entorno do PEC com 

ferramentas e informações relevantes aos turistas que visitam a UC. 

Descrição do projeto: o projeto deverá ser executado, inicialmente, por meio de oficinas para 

identificação das pessoas e grupos interessados e, posteriormente, com aulas expositivas e 

trabalhos de campo na região da UC para a transposição didática das informações. 
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Dados disponíveis: plano de manejo e projeto “Ações prioritárias para implementação do 

PEC e Apaman”. 

Recomendações técnicas: formar turmas com o intuito de proporcionar qualidade à 

recepção de turistas em Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí, e prepará-los para 

condução de visitantes em trilhas no PEC. 

Custo estimado de implementação: R$ 150.000,00 

Fonte de recursos: Câmara de Compensação. 

Instituições e pessoas envolvidas: INEA, prefeituras de Angra dos Reis, Mangaratiba, 

Itaguaí e Rio Claro, ONGs. 

5.4.5 - Conservação de espécie-chave (Muriqui) 

Objetivo e justificativa: determinar o plano de conectividade para as áreas de ocorrência do 

Brachyteles arachnoides na região do entrono do PEC — conforme previsto no PAN Muriqui. 

A fragmentação da Mata Atlântica, resultado da transformação da paisagem, torna cada vez 

mais difícil a conservação da rica biodiversidade deste bioma, porém novas ferramentas, 

como o geoprocessamento, por meio dos sistemas de informação geográfica, podem auxiliar 

na busca de locais com potencial para conectar fragmentos. O aumento da conectividade por 

meio dos corredores ecológicos entre unidades de conservação e até mesmo entre os 

fragmentos mais bem conservados pode, em parte, permitir a manutenção destes em longo 

prazo e promover a recuperação funcional de determinadas unidades ecológicas atualmente 

ilhadas. A utilização de diversos parâmetros, como áreas prioritárias para uma determinada 

espécie, ausência de área de preservação permanente, entre outras pode determinar as 

melhores opções de promoção da conectividade dos fragmentos existentes no entorno do 

Parque Estadual Cunhambebe. Desta forma, estaremos promovendo o aumento da 

conectividade entre os fragmentos e diminuindo a pressão sobre a borda da UC. 

Descrição do projeto: será necessária a plena integração deste projeto com o Plano de Ação 

Nacional para a Conservação dos Muriquis. Esta integração deverá acontecer por meio de 

uma oficina que será realizada no primeiro semestre do projeto. Espera-se contar com a 

participação dos especialistas já envolvidos no plano desenvolvido no ano de 2011. Neste 

plano está determinado como objetivo específico nº 7 o aumento da conectividade em 50% 

das áreas de ocorrência do muriqui. 

Por meio de uma oficina de trabalho para estudo da conectividade no entorno do 

Cunhambebe serão convidados especialistas envolvidos no PAN Muriquis e toda a equipe 

técnica do projeto, bem como técnicos do INEA. Nesta oficina serão apresentados os 
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resultados das análises da paisagem realizadas para a região do entorno do PEC para 

avaliação com dados sobre a ocorrência do muriqui. Desta forma será possível propor o 

melhor desenho para a criação de corredores proporcionando a maior conectividade dos 

fragmentos propícios para a ocorrência do primata e diminuindo a pressão na borda da UC. 

Dados disponíveis: plano de manejo e PAN Muriquis. 

Recomendações técnicas: o plano de ação deverá ser elaborado com base nos resultados 

da oficina de trabalho sobre conectividade no entorno do Cunhambebe. É importante lembrar 

que o Homem é parte da paisagem e a restauração da paisagem não pode ser bem sucedida 

sem sua participação. 

O estabelecimento de conexões espaciais não significa que elas existam funcionalmente. 

Inversamente, a ausência de conexões espaciais não implica obrigatoriamente na ausência 

de fluxos biológicos. 

Um plano de ação baseado num conjunto de espécies "guarda-chuva” deve considerar que 

cada espécie percebe a paisagem de uma maneira. Desta forma, elementos da conectividade 

estrutural são importantes para aumentar os fluxos biológicos. Na escala regional os 

elementos-chave da paisagem são: 

 áreas de preservação permanentes: 

 reservas legais. 

Custo estimado de implementação: não há. 

Fonte de recursos: Compensação ambiental. 

Instituições e pessoas envolvidas: DIBAP/INEA, prefeituras locais, universidades, 

autarquias federais (Ibama e ICMBio) e ONGs. 

5.4.6 - Construção de fundo de sustentabilidade financeira 

Objetivos e justificativas: compor, a partir de diferentes fontes, a receita necessária para a 

execução dos planos setoriais e manutenção dos bens adquiridos, desonerando desta forma 

o erário estadual e dando mais autonomia à UC. 

Descrição do projeto: o projeto em tela deverá mapear e identificar os usuários dos serviços 

ambientais do PEC e, a partir dos instrumentos jurídicos e legislação vigente, cobrar pelo seu 

uso. Os recursos oriundos desta cobrança irão compor um fundo, a ser modelado, que 

deverá, junto com o orçamento do INEA, permitir o bom funcionamento da UC. 
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Dados disponíveis: plano de manejo. 

Recomendações técnicas: deverão ser utilizados os arts. 36 e 38 da Lei Federal nº 

9.985/2000 e o Decreto Estadual nº 43.946/2012. 

Custo estimado de implementação: não há. 

Fonte de recursos: Câmara de compensação. 

Instituições e pessoas envolvidas: INEA (DIBAP, DILAM), ONGs e usuários dos serviços 

ambientais. 
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MÓDULO 6 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação constituem um instrumento para assegurar a interação entre o 

planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a retroalimentação 

permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a experiência vivenciada 

com a execução do plano. 

O monitoramento vai além do acompanhamento das atividades previstas no plano, pois prevê, 

além da documentação sistemática dos processos de implantação (planos setoriais e 

programas), identificar eventuais desvios na execução das atividades propostas, o que 

possibilita avaliar a efetividade dos objetivos ou, ainda, se os esforços estão sendo bem 

dirigidos.  

A avaliação funciona como instrumento de comparação entre as atividades planejadas e os 

resultados de sua execução, possibilitando a introdução de ações corretivas para ajuste ou 

replanejamento das atividades, que poderão ser elaboradas sob a forma de novos projetos 

específicos que visem à proteção da UC. 

6.1 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DE 

MANEJO 

O processo contínuo de monitoramento e avaliação das atividades deverá ser realizado para 

cada programa previsto nos planos setoriais e deverá considerar os objetivos estratégicos 

previamente definidos, sendo estruturado em um quadro de acompanhamento padronizado 

(Quadro 6.1-1). 

As ações a que se refere à primeira coluna do quadro são as atividades propostas nos 

programas dos planos setoriais e objetivos estratégicos, que também são abordadas no 

cronograma físico. Aquelas realizadas parcialmente ou não realizadas deverão ser justificadas 

fornecendo subsídios para a reprogramação. O formulário será preenchido com a indicação 

das atividades previstas no cronograma físico para o ano corrente. 

Para a correção de rumo, novas atividades poderão ser estabelecidas desde que se atenham 

aos objetivos a que se propunham os programas nas quais estão inseridas. 

Anualmente os cronogramas físico e financeiro deverão ser atualizados com base na 

monitoria e avaliação. 
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Quadro 6.1-1 - Monitoramento das atividades dos programas de manejo 

Plano setorial: 

Programa: 

Atividade 
Estágio de implementação Justificativas 

(PR/NR) 
Reprogramação 

R PR NR 

            

            

            

            

            

            

            

R - realizado           

PR - parcialmente realizado 

    

  

NR - não realizado           

 

6.2 - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO 

Tem por finalidade avaliar se o planejamento está se mostrando eficaz e, em caso contrário, 

apresentar as correções ou ajustes necessários no planejamento. Como indicação geral, se 

previu a maioria das situações encontradas no decorrer da implementação do plano e se os 

resultados obtidos com as ações planejadas surtiram os efeitos desejados. 

Por essa característica, a avaliação da efetividade deverá ser realizada em dois momentos: 

no meio do período de vigência da implementação do plano de manejo e ao final desse 

período, de modo que se tenha um tempo mínimo para avaliação dos resultados e tempo 

hábil para promover eventuais alterações. O Quadro 6.2-1 indica o modelo de apresentação 

das informações, destacando-se que as primeiras cinco colunas foram preenchidas durante a 

elaboração do PM e a administração deverá preencher a última quando da identificação do 

resultado esperado. 

A avaliação da efetividade do planejamento reporta-se aos resultados esperados e 

respectivos indicadores de execução das atividades propostas nos planos setoriais. Os 

resultados e indicadores são comparados a fim de avaliar os resultados esperados e 

alcançados. Para a real medida da avaliação pretendida serão então registradas as fontes de 

verificação utilizadas. 
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Quadro 6.2-1 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de conhecimento 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

P
e
s
q

u
is

a
 

Criar, organizar e 
manter atualizado um 
banco de dados sobre 
as pesquisas 
realizadas, em 
andamento ou com 
pedidos de solicitação 
de autorização no 
INEA na UC 

Banco de dados integrado e 
constantemente atualizado 

Banco de dados criado no 
primeiro ano 

Número de pesquisas, 
estudos e projetos em 
pedido de autorização, 
em andamento ou 
finalizados 

Banco de dados 
disponível para acesso 
pelos gestores da UC e 
INEA; processos 
protocolados na 
SEPES/GEPRO; cópia 
dos relatórios de 
pesquisas entregues a 
SEPES/GEPRO  

  

Número de pesquisas 
registradas por semestre   

Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento   

Estruturar biblioteca 

Biblioteca estruturada e com 
acervo básico disponível 
para consultas pela equipe 
técnica e outros usuários 

Biblioteca estruturada até 2016 
Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento 

Livro de registro de 
acesso à biblioteca na 
sede do PEC/Apaman 

  

Elaborar plano de 
ação e fomento ao 
desenvolvimento de 
pesquisas a partir das 
demandas 
identificadas no 
diagnóstico ambiental 

Demandas identificadas 
atendidas no plano de ação 

Elaborar, até o primeiro 
trimestre de 2016, o plano de 
ação com a participação dos 
atores sugeridos, pautando as 
pesquisas a serem realizadas 
nos próximos cinco anos 

Proporção de pesquisas 
que atendam as 
temáticas elencadas no 
plano de ação 

Publicação do plano de 
ação no site da 
GEPRO; atas das 
reuniões de elaboração 
e divulgação do plano 

  

Implantar um Sistema 
de Informações 
Geográficas (SIG) 
com vistas a organizar  
e espacializar a 
informação produzida 

Banco de dados integrado e 
constantemente atualizado 

Banco de dados 
georreferenciado de pesquisas 
implantado até o final do 
primeiro ano 

Proporção da área da 
APA contemplada com 
pesquisas Arquivos no formato 

shapefile elaborados 
com base nas áreas 
amostrais das 
pesquisas 

  

Número de pesquisas em 
áreas geográficas com 
pouca ou sem 
amostragem 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Gerenciar a produção 
técnico-científica e 
estabelecer rotinas de 
divulgação dos dados 
e informações entre 
os programas de ação 

Pesquisas devidamente 
cadastradas e com 
acompanhamento por parte 
da administração da APA e 
SEPES/INEA 

Cem por cento das pesquisas 
realizadas na UC cadastradas 
no SEPES/GEPRO 

Número de trabalhos 
publicados sobre o PEC 

Relatório do 
SEPES/GEPRO 
contendo as 
autorizações de 
pesquisa e o 
cumprimento das 
solicitações   

Número de pesquisas 
registradas por semestre 

Relatório do 
SEPES/GEPRO 
contendo as 
autorizações de 
pesquisa e o 
cumprimento das 
solicitações   

Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento 

Relatório da UC 
contendo informações 
sobre a realização de 
pesquisas, de acordo 
com a área de 
conhecimento   

Promover encontros 
científicos 

Encontro científico realizado 
bianualmente 

Um encontro a cada dois anos Encontro realizado 

Anais com as 
publicações 
apresentadas; registros 
fotográficos e relatórios   

Incentivar estudos 
sobre a biologia e o 
comportamento de 
espécies silvestres 
nativas, ameaçadas 
de extinção presentes 
no PEC 

 

Maior conhecimento sobre a 
biodiversidade, dos 
ecossistemas e patrimônio 
natural, histórico e cultural 

Aumentar e consolidar o 
conhecimento sobre o 
comportamento de espécies 
silvestres 

Número de trabalhos 
publicados sobre o PEC 

 Publicações científicas, 
monografias, 
dissertações e teses 
publicadas 

  

Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento 

  

P
e
s
q

u
is

a
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Incentivar projetos 
que abordem o 
levantamento 
detalhado da flora 
indicando as 
endêmicas e 
ameaçadas 

Maior conhecimento sobre a 
biodiversidade, dos 
ecossistemas e patrimônio 
natural, histórico e cultural 

Aumentar e consolidar o 
conhecimento sobre o 
comportamento de espécies 
silvestres 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 
Apaman 

Publicações científicas, 
monografias, 
dissertações e teses 
publicadas 

  

Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento 

  

Incentivar a visita de 
pesquisadores para 
inventariar a floresta 
localizada nas áreas 
do PEC 

Maior conhecimento sobre a 
biodiversidade, dos 
ecossistemas e patrimônio 
natural, histórico e cultural 

Aumentar e consolidar o 
conhecimento sobre o 
comportamento de espécies 
nativas 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 
Apaman 

Publicações científicas, 
monografias, 
dissertações e teses 
publicadas 

  

Proporção de pesquisas 
por área de conhecimento   

Proporção de pesquisas 
que atendam as 
temáticas elencadas no 
plano de ação   

Incentivar estudos das 
interações 
geomorfológicas, 
hidrológicas e 
ecológicas e das 
funções de proteção 
ao solo da floresta e 
suas resultantes na 
bacia hidrográfica 

Maior conhecimento sobre a 
biodiversidade, dos 
ecossistemas e patrimônio 
natural, histórico e cultural 

Consolidar o conhecimento 
sobre a dinâmica da evolução 
da paisagem na área do PEC 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 
Apaman 

Publicações científicas, 
monografias, 
dissertações e teses 
publicadas 

  

Realizar estudos de 
Limite Aceitável de 
Câmbio ( LAC), ou 
similares, para as 
áreas de visitação do 
PEC 

Maior conhecimento sobre a 
biodiversidade, dos 
ecossistemas e patrimônio 
natural, histórico e cultural 

Proporcionar melhores 
condições de visitação sem 
alterar, significativamente, a 
qualidade dos recursos 
naturais do PEC 

Número de trabalhos 
publicados sobre a 
Apaman 

Estudos de LAC, ou 
similares, realizados, 
aceitos e aprovados 
pela SEPES/GEPRO 

  

P
e
s
q

u
is

a
 

 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

6-6 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
 

Estruturação de banco 
de dados de referência 
para analisar a 
evolução de todos os 
processos de 
monitoramento 
(baseline ou T0) e 
estabelecimento de 
indicadores de 
progresso 

Melhor conhecimento da 
estrutura, funcionamento e 
história da paisagem 

Estabelecer o banco de dados 
de referência até o primeiro 
trimestre de 2016 

Nível de aproveitamento 
dos dados de 
monitoramento nas ações 
de conservação Banco de dados 

disponível para acesso 
pelos gestores da UC e 
INEA 

  

Atualização de dados e 
informações do banco de 
dados 

  

Georreferenciamento 
do banco de dados de 
referência 

Banco de dados 
georreferenciado implantado 

Cem por cento das informações 
do banco de dados 
georreferenciadas até o final 
do primeiro trimestre de 2014 

Conhecimento produzido 
com a análise do banco 
de dados 
georreferenciado 

Banco de dados 
disponível para acesso 
pelos gestores da UC e 
INEA   

Estruturação de banco 
de imagens 

Banco de dados 
georreferenciado implantado 

Aquisição de imagens de 
satélite de alta resolução a 
cada dois anos 

Atualização de dados e 
informações do banco de 
dados 

Nota fiscal das 
aquisições das imagens; 
imagens adquiridas    

Monitoramento dos 
impactos da visitação 

Melhor conhecimento e 
avaliação dos potenciais do 
PEC, da tipologia funcional 
(utilização dos recursos) e de 
planejamento das ações 

Definir, até o final de 2016, os 
indicadores a serem 
monitorados nas áreas de 
visitação 

Redução dos índices de 
impactos identificados no 
baseline 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados 

 Monitoramento de 
processos erosivos, 
vinculado ao 
monitoramento das 
condições climáticas 
sazonais 

Identificação dos aspectos 
geo-hidroecológicos 

Consolidar o conhecimento 
sobre a dinâmica da evolução 
da paisagem na área do PEC 

Identificação de nexos 
causais 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados 

  

Monitoramento do uso 
do solo, ocupação e 
cobertura vegetal 

Melhor conhecimento das 
dinâmicas físico-bióticas e 
socioeconômicas 

Consolidar o conhecimento 
sobre a dinâmica da evolução 
da paisagem na área do PEC 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 
ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados   

M

on

ito

ra

m

en

to 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Melhor conhecimento e 
avaliação dos potenciais do 
PEC, da tipologia funcional 
(utilização dos recursos) e de 
planejamento das ações 

Redução dos índices de 
impactos identificados  

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados   

Monitoramento dos 
programas de 
recuperação 
ambiental 

Melhor conhecimento das 
dinâmicas físico-bióticas e 
socioeconômicas 

Avaliar as metodologias 
aplicadas; assegurar a 
restauração e recuperação das 
áreas degradadas no interior 
da UC 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 
ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados   

Monitoramento da 
qualidade do ar nos 
setores próximos às 
áreas industriais 

Melhor conhecimento das 
dinâmicas físico-bióticas e 
socioeconômicas 

Instalar nas áreas identificadas 
estações de monitoramento de 
qualidade do ar 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 
ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados 

  

Identificação de nexos 
causais   

Monitoramento dos 
atropelamentos da 
fauna, nas rodovias 
BR-101 e RJ-149 

Identificação qualitativa e 
quantitativa dos impactos das 
rodovias sobre a fauna, flora 
e aspectos geológico-
geotécnicos 

Mobilizar instituições de 
pesquisa e ensino que possam 
contribuir para a implantação 
de projetos de monitoramento 

Redução dos índices de 
impactos identificados  

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados   

Monitoramento da 
qualidade da água 

Melhor conhecimento das 
dinâmicas físico-bióticas e 
socioeconômicas 

Definição de aspectos a serem 
monitoramentos e ficha de 
coleta de dados elaborada; 
realização de capacitação com 
os guarda-parques ou outros 
funcionários sobre 
procedimentos de coleta e 
registros dos dados; número 
de envolvidos nas atividades 
de monitoramento após a 
implantação do projeto 

Aumento ou melhoria da 
qualidade ambiental dos 
recursos, vinculado às 
ações dos programas de 
manejo 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição dos 
indicadores; indicadores 
selecionados 

  

Identificação de nexos 
causais 

 

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

6-8 

Quadro 6.2-2 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de visitação 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

V
is

it
a
ç
ã
o

, 
re

c
re

a
ç
ã

o
 e

 c
o

n
te

m
p

la
ç
ã

o
 

Estruturar o centro 
de visitantes 

Oferecer estrutura de 
visitação adequada para os 
frequentadores do parque e 
direcionada para o cumpri-
mento dos objetivos da 
visitação 

Centro de visitantes 
estruturado até julho de 2017 

Número de visitantes por 
ano e sazonais 

Livro de registro; 
exposição permanente 
montada 

  

Elaborar material de 
divulgação virtual e 
impresso (folders, 
cartilhas, vídeos) 

Visitantes informados, 
sensibilizados e satisfeitos 

Elaborar 5.000 folders 
trilíngue por semestre, ou de 
acordo com a necessidade 

Material de divulgação 
elaborado 

Boneca do folder 
elaborada e aprovada; 
TdR e nota fiscal da 
impressão do material 

  

Aprofundar o 
conhecimento das 
áreas de visitação 

Atividades dirigidas para os 
diversos tipos de 
frequentadores 

Avaliar a necessidade ou não 
da consolidação de trilhas 
além das previstas neste 
plano de manejo, avaliando a 
demanda de visitação da UC, 
a zona onde se encontra a 
trilha e a fragilidade ambiental 
da área, e definindo a hierar-
quização das trilhas segundo 
a prioridade de implantação 

Relação do tipo de 
visitante e atividades de 
interesse realizadas 

 Atas e relatórios das 
reuniões técnicas para 
definição das trilhas 

  

Número de planos de 
implantação de áreas de 
visitação desenvolvidos 

Relatórios de execução 
do projeto de isolamento 
e recuperação das 
trilhas; relatórios 
técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Avaliar o impacto da 
visitação nos 
atrativos do parque 

Redução dos impactos 
negativos da visitação e 
recreação 

Desenvolver projeto e iniciar 
implantação de avaliação da 
capacidade de suporte e 
monitoramento das trilhas 

Relação entre o Limite 
Aceitável de Câmbio e 
impactos identificados 

Cópia do projeto de 
avaliação da capacidade 
de suporte e 
monitoramento; 
relatórios técnicos do 
projeto e das atividades 
de monitoramento 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

 

Implantar 
instrumentos e 
equipamentos de 
apoio à visitação 

Proporcionar uma 
experiência de visitação 
segura e controlada 

Avaliar a necessidade ou não 
da consolidação de trilhas 
além das previstas neste 
plano de manejo, avaliando a 
demanda de visitação da UC, 
a zona onde se encontra a 
trilha e a fragilidade ambiental 
da área, e definindo a hierar-
quização das trilhas segundo 
a prioridade de implantação 

Número de visitantes por 
ano e sazonais 

Relatórios de execução 
do projeto de isolamento 
e recuperação das 
trilhas; relatórios 
técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

 

Estabelecer 
parcerias com 
agências de viagens, 
de guias da região e 
estabelecimentos 
turísticos locais 

Maior exposição dos 
atrativos do PEC em 
agências de viagens e 
empreendimentos turísticos 
do entorno e maior 
conhecimento pelas 
populações locais 

Consolidar, pelo menos, 20 
parcerias no primeiro ano de 
execução deste plano de 
manejo, nos anos seguintes 
deverão ser ajustadas as 
metas de acordo com as 
realizações do primeiro ano 

Quantidade e variabilidade 
de serviços oferecidos 

Termos de parcerias 
elaborados e firmados 
entre as partes 

  

Número de prestadores de 
serviços específicos 
(guiagem) 

  

Desenvolver instru-
mentos de planeja-
mento, normativos e 
de apoio à visitação 
visando o aprimora-
mento dessas 
atividades 

Estratégias para 
implantação das áreas de 
uso público claramente 
definidas 

Melhorar e padronizar o 
atendimento ao visitante  

Número de planos de 
implantação de áreas de 
visitação desenvolvidos 

Cópia do protocolo 
definido para atendi-
mento ao visitante; 
relatórios contendo 
descrição da capacita-
ção e nº de funcionários 
envolvidos 

  

Realizar seminários 
sobre condutas de 
mínimo impacto nas 
áreas de visitação 

Redução dos impactos 
negativos da visitação e 
recreação 

Realizar seminário anual Seminários realizados 
Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

Elaborar um plano de 
operações emergen-
ciais (contingencia-
mento de risco) 

Assegurar uma resposta 
rápida e eficaz contra os 
principais tipos de 
emergência 

Plano de gerenciamento de 
riscos e contingências para 
todas as trilhas onde ocorre 
visitação no PEC concluídos 
até 2017 

Número de acidentes e/ou 
resgates realizados 

Plano de gerenciamento 
de risco e contingências; 
fichas contendo registro 
de ocorrências no 
interior do PEC, 
procedimentos utilizados 
e tempo de atendimento  

  

V
is

it
a
ç
ã
o

, 
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a
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ã

o
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o
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

In
te

rp
re
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ç
ã

o
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 e
d

u
c
a
ç

ã
o

 a
m

b
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n
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l 

Programação de 
palestras educativas 
e atividades lúdicas 

Difusão do conhecimento 
gerado a partir das 
pesquisas realizadas no 
parque 

Realizar palestras educativas 
e atividades lúdicas 
semestralmente 

Número de palestras 
educativas e atividades 
lúdicas Relatórios técnicos e 

fotográficos; lista de 
presença 

  

Quantidade de 
participantes das palestras 
educativas e atividades 
lúdicas   

Estruturar exposi-
ções no centro de 
visitantes e promover 
concursos artísticos 
e culturais 

Fluxo constante de visitantes 
em busca de atividades no 
centro de visitantes 

Exposições temáticas e 
concursos realizados 
anualmente 

Número de exposições no 
centro de visitantes e de 
concursos artísticos e 
culturais 

Lista de presença, 
material de divulgação 

  

Implantar trilhas 
interpretativas 

Visitantes e frequentadores 
com maior capacidade de 
reflexão dos benefícios da 
conservação ambiental 

Implantar trilha interpretativa 
próxima ao local de 
construção da sede até o final 
de 2016 

Trilha interpretativa 
implantada 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Organizar grupos de 
visitas guiadas, com 
monitores apoiando 
a interpretação e 
educação ambiental 
e patrimonial 

Visitantes com maior 
consciência e percepção 
ambiental 

Realizar visitas guiadas 
mensais 

Quantidade de visitas 
guiadas e número de 
participantes 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

Promover atividades 
direcionadas para o 
público infantojuvenil 

Visitantes e frequentadores 
com maior capacidade de 
reflexão dos benefícios da 
conservação ambiental 

Realizar atividades 
direcionadas ao público 
infantojuvenil mensais 

Número de atividades 
oferecidas para o público 
infantojuvenil e quantidade 
de participantes 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

Promover a transpo-
sição didática das 
pesquisas realizadas 
no parque e entorno 

Visitantes praticando a 
conservação ambiental em 
seu cotidiano 

Realizar encontros entre 
pesquisadores e a sociedade 
civil 

Número de atividades 
oferecidas  

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

Estimular e imple-
mentar o programa 
de voluntariado da 
UC 

Programa de voluntariado 
ativo e constante 

Montar o programa de 
voluntariado até o final de 
2016 

Quantidade de voluntários 
inscritos 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Estabelecer 
parcerias com 
instituições 
dedicadas à 
educação ambiental 
e patrimonial 

Aproximação com as 
instituições dedicadas à 
educação ambiental e 
patrimonial 

Estabelecer, até o primeiro 
semestre de 2016, parcerias 
com instituições indicadas 
neste plano de manejo e 
outras, porventura 
posteriormente identificadas 

Número de parcerias 
estabelecidas com 
instituições 

Termos de parcerias 
elaborados e firmados 
entre as partes 

  

Treinamento em 
princípios de 
educação ambiental 
para funcionários, 
colaboradores e 
prestadores de 
serviços 

Universalização dos 
princípios de educação 
ambiental e patrimonial 

Realizar seminários 
semestrais 

Diminuição dos resíduos 
oriundos dessas 
atividades 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Estruturar as trilhas e 
atrativos identificados 
no plano de manejo, 
quando necessário 

Reconhecimento do PEC 
como UC com vias de esca-
lada com diferentes graus 
de dificuldade e modalida-
des de montanhismo 

Estruturar 60% das trilhas 
indicadas neste plano de 
manejo até 2017 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Mapear novas trilhas 
e atrativos de acordo 
as áreas estratégicas 
apresentadas neste 
plano de manejo 

Reconhecimento do PEC 
como UC com vias de esca-
lada com diferentes graus 
de dificuldade e modalidades 
de montanhismo 

Identificar a possibilidade de 
abertura de trilhas já 
existentes para áreas com 
potencial de escalada 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

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 

Reconhecimento do PEC 
como UC com vias de 
escalada com diferentes 
graus de dificuldade e 
modalidades de 
montanhismo 

Identificar a possibilidade de 
abertura de trilhas já 
existentes para áreas com 
potencial de escalada 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Realizar levantamen-
to de áreas livres de 
vegetação e aves 
nidificantes 
cruzando-as com as 
áreas com potencial 
para escalada 

Reconhecimento do PEC 
como UC com vias de 
escalada com diferentes 
graus de dificuldade e 
modalidades de 
montanhismo 

Reconhecimento do PEC 
como UC com vias de 
escalada com diferentes 
graus de dificuldade e 
modalidades de montanhismo 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Avaliar a viabilidade 
da implantação de 
circuitos circulares de 
trilhas e a travessia 
Cunhambebe-
Bocaina 

Trilha Cunhambebe-
Bocaina implantada 

Implantar, até o final de 2017, 
o primeiro trecho da trilha 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Circuito de trilhas circulares 
implantados 

Implantar, até o final de 
primeiro semestre de 2016, o 
primeiro circuito circular do 
PEC 

Metragem de trilhas 
mapeadas 

Relatórios técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 
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Quadro 6.2-3 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de integração com a região da UC 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Estruturar equipe de 
profissionais de 
comunicação 

Equipe de relações públicas 
e comunicação social 
estruturada 

Equipe montada até o final de 
2017 

Número de profissionais 
na equipe de relações 
públicas e comunicação 
social 

Contrato do profissional 
ou empresa que irá 
realizar o plano assinado 

  

Implantar meios de 
comunicação 
eficientes dirigidos à 
população 

Meios de comunicação 
direcionados à população da 
zona de amortecimento e 
entorno operantes e 
eficientes 

Implantar até o final do 
primeiro trimestre de 2018 

Quantidade de contatos 
telefônicos ou por e-mail 
mensais e tipificação dos 
contatos 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comuni-
cação desenvolvidas na 
UC, contendo cópias do 
material produzido, fotos 
da participação em 
eventos, reuniões com 
parceiros 

  

Desenvolver 
conteúdos 
específicos para as 
diferentes mídias 
disponíveis 

Material de divulgação 
impressa e eletrônica 
disponível e atualizado 
constantemente 

Material de divulgação 
impressa e eletrônica 
disponível e atualizado 
constantemente 

Relação entre a 
quantidade de material de 
divulgação impressa 
disponibilizada e 
necessidade de reposição, 
por período 

Releases elaborados e 
distribuídos de acordo 
com os meios e veículos 
de comunicação 
selecionados, 
divulgando os eventos e 
atividades na UC 

  

Gerar matérias 
informativas sobre as 
atividades da UC e 
suas relações com o 
entorno 

Vídeos institucionais 
produzidos e exibidos no 
centro de visitantes e 
divulgados em escolas, 
secretarias municipais e 
outras instituições 

Elaborar vídeo institucional 
até o final do primeiro 
semestre de 2017 

Número de exibições de 
vídeo institucional fora do 
centro de visitantes 

Vídeo elaborado   

Estabelecer rotinas 
de visitação às 
comunidades e 
órgãos públicos para 
manter os canais de 
comunicação 
operantes 

Cronograma de visitação 
semestral às comunidades e 
órgão públicos elaborado 
com antecedência mínima 
de um mês 

Cronograma elaborado, 
aprovado e sendo executado 

Cronograma de visitas 
semestrais elaborado 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Divulgar o 
posicionamento do 
PEC a respeito das 
ameaças e 
possibilidades 
identificadas na 
matriz de análise 
estratégica 

Bom relacionamento 
interinstitucional e 
comunitário 

Elaborar, de acordo com o 
projeto de comunicação, blog 
da UC 

Número de acessos ao 
blog, website ou outras 
mídias eletrônicas 
disponíveis 

Relatórios das atividades 
voltadas para a comuni-
cação desenvolvidas na 
UC, contendo cópias do 
material produzido, fotos 
da participação em 
eventos, reuniões com 
parceiros e etc. 

  

Divulgar o 
posicionamento do 
PEC com relação aos 
elementos ambientais 
que forjam a 
paisagem da zona de 
amortecimento 

Bom relacionamento 
interinstitucional e 
comunitário 

Elaborar, de acordo com o 
projeto de comunicação, blog 
da UC 

Relação entre o número 
de visitas mensais às 
comunidades e órgãos 
públicos previstas e 
realizadas 

Relatórios das atividades 
voltadas para a 
comunicação 
desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do 
material produzido, fotos 
da participação em 
eventos, reuniões com 
parceiros e etc. 

  

Elaborar calendário 
anual de eventos 

Calendário de atividades 
anuais elaborado 

Calendário de atividades 
anuais elaborado 

Número de participantes 
de cada uma das 
atividades programadas 
no calendário de eventos 
anuais 

Relatórios das atividades 
voltadas para a 
comunicação 
desenvolvidas na UC, 
contendo cópias do 
material produzido, fotos 
da participação em 
eventos, reuniões com 
parceiros e etc. 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Preparação de 
profissionais atuantes 
na área de abrangên-
cia e entorno do 
PEC, orientados para 
as atividades de 
gestão e de 
educação ambiental 

Equipe de profissionais de 
educação ambiental 
preparados para lidar com 
os desafios da educação 
ambiental como processo 
educativo transversal e não 
formal 

Montar, até o final de 2017, a 
equipe de educação 
ambiental da UC 

Número de horas de 
treinamentos oferecidos à 
equipe de educação 
ambiental do PEC por 
semestre 

Contrato do profissional 
ou empresa que irá 
realizar o plano assinado 

  

Realização de 
estudos, pesquisas e 
experimentações na 
área de educação 
ambiental 

Métodos, instrumentos, 
tecnologias e materiais de 
difusão de valores sociais 
de conservação do ambien-
te produzidos coletivamente 

Métodos, instrumentos, 
tecnologias e materiais de 
difusão de valores sociais de 
conservação do ambiente 
produzidos coletivamente 

Quantitativo de estudos, 
pesquisas e 
experimentações 
realizados no período de 
um ano 

Publicações produzidas 
pela equipe  

  

Promover a ampla 
participação das 
escolas da rede 
pública e privada e 
das universidades em 
programas e 
atividades vinculados 
à educação 
ambiental não formal 

Ampla participação das 
escolas da rede pública e 
privada e das universidades 
em programas e atividades 
vinculados à educação 
ambiental 

Formalizar 30 parcerias até o 
final do primeiro ano de 
vigência deste plano de 
manejo e estipular metas 
para os anos seguintes, de 
acordo com os resultados 
atingidos 

Número de escolas, 
universidades e outras 
instituições participantes 
do programa de educação 
ambiental para o entorno 

Número de termos de 
parceria assinados 

  

Promover a sensibil-
ização da sociedade 
para a importância da 
unidade de 
conservação 

Sensibilização ambiental 
contínua e aumento do 
comprometimento social 
com a qualidade ambiental 

Realizar palestras educativas 
e atividades lúdicas 
semestralmente 

Número de experiências 
locais apoiadas e/ou 
estimuladas e avaliação 
de seu desempenho 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

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 

Diálogo entre parque e 
comunidades do entorno 
estabelecido 

Estabelecer e consolidar, até 
o final de 2016, os canais de 
comunicação da UC  

Número de escolas, 
universidades e outras 
instituições participantes 
do programa de educação 
ambiental para o entorno 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Buscar o apoio e 
incluir o Conselho 
Consultivo do PEC 
na definição de 
temas a tratar nas 
comunidades do 
entorno 

Plena participação do 
Conselho Consultivo na 
definição de temas e 
conteúdos a abordar nas 
diferentes comunidades do 
entorno do PEC 

Câmaras técnicas elaboradas 
de acordo com a definição de 
temas e conteúdos a abordar 
nas diferentes comunidades 
do entorno do PEC 

Participação do Conselho 
Consultivo na definição de 
temas a abordar nas 
diversas áreas do entorno 
do parque 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

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 

Melhor compreensão do 
papel da UC no cotidiano 
das populações e maior 
percepção dos serviços 
ambientais oferecidos pela 
UC para a geração de renda 
e melhoria da qualidade de 
vida 

  

Realizar palestras educativas 
e atividades lúdicas, com 
apoio do Conselho 
Consultivo, semestralmente 

  

Participação do Conselho 
Consultivo na definição de 
temas a abordar nas 
diversas áreas do entorno 
do parque 

  

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

  

  

Articular e consolidar 
a política estadual de 
educação ambiental 
na UC 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Incentivar a diversifi-
cação e adoção de 
práticas sustentáveis 
de desenvolvimento 
econômico na ZA, 
como estratégia para 
diminuição de 
pressões sobre os 
recursos da UC 

Desenvolvimento de 
atividades econômicas sem 
comprometimento da 
qualidade ambiental dos 
ecossistemas do parque 

Criar, até o final do primeiro 
semestre de 2017, plano de 
ação para identificação e 
monitoramento das atividades 
na ZA da UC 

Diversidade de atividades 
ambientalmente 
desejáveis e número de 
localidades adotando 
práticas econômico-
produtivas sustentáveis 

Publicação do plano de 
ação no site da GEPRO; 
atas das reuniões de 
elaboração e divulgação 
do plano  

  

Incentivar a 
integração de 
empreendimentos 
privados e empresas 
e instituições de 
pesquisa e extensão 
rural às bases 
econômico-
produtivas das 
populações locais 

  

Diminuição das pressões 
sobre os recursos do 
parque e redução dos 
efeitos de borda 

Criar, até o final do primeiro 
semestre de 2017, plano de 
ação para identificação e 
monitoramento das atividades 
na ZA da UC 

Área (em hectares) no 
entorno do parque com 
aplicação de técnicas de 
permacultura, produção 
orgânica, agrofloresta e 
horta comunitária e com 
corredores agroecológicos 
consolidados 

Publicação do plano de 
ação no site da GEPRO; 
atas das reuniões de 
elaboração e divulgação 
dos dados levantados 

  

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 

Estabelecer, até o final de 
2016, pelo menos dez 
parcerias, devendo esta meta 
ser revista para o ano 
seguinte, de acordo com os 
resultados alcançados 

Número de convênios ou 
parcerias com 
empreendimentos 
privados e/ou com 
empresas e instituições de 
pesquisa e extensão rural 
direcionados à produção 
econômica sustentável 

Termos de parceria ou 
convênios assinados  
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

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 

Incremento da renda das 
famílias residentes na ZA 

Estabelecer, até o final de 
2018, pelo menos dez 
parcerias, devendo esta meta 
ser revista para o ano 
seguinte, de acordo com os 
resultados alcançados 

Incremento da renda das 
famílias que adotam 
práticas econômico-
produtivas 
ambientalmente 
desejáveis 

Termos de parceria ou 
convênios assinados  

  

Identificar e apoiar 
grupos já praticantes 
de atividades 
econômicas 
sustentáveis na 
região 

O uso do solo e demais 
atividades econômicas 
garantindo a integridade dos 
ecossistemas circundados 

Identificar, por municípios, 
pelo menos cinco grupos até 
o final de 2016, estipulando 
novas metas para os anos 
seguintes de acordo com os 
resultados alcançados 

Área (em hectares) no 
entorno do parque com 
aplicação de técnicas de 
permacultura, produção 
orgânica, agrofloresta e 
horta comunitária e com 
corredores agroecológicos 
consolidados 

Relatórios de 
diagnóstico dos 
agricultores do PEC; 
relatórios de resultados 
do projeto de estímulo à 
produção orgânica, 
agrofloresta e horta 
comunitária 

  

Estimular e apoiar 
práticas produtivas 
agroecológica, como 
técnicas de 
permacultura, 
produção orgânica, 
agrofloresta e horta 
comunitária nas 
comunidades do 
entorno, sobretudo 
nas áreas protegidas 

 

Desenvolvimento de 
atividades econômicas sem 
comprometimento da 
qualidade ambiental dos 
ecossistemas do parque 

Identificar, por municípios, 
pelo menos cinco grupos até 
o final de 2016, estipulando 
novas metas para os anos 
seguintes de acordo com os 
resultados alcançados 

Quantidade de recursos 
financeiros a taxas 
especiais concedidos aos 
produtores e índices de 
redução e/ou isenção de 
impostos na cadeia 
produtiva agroecológica 

Relatórios de 
diagnóstico dos 
agricultores do PEC; 
relatórios de resultados 
do projeto de estímulo à 
produção orgânica, 
agrofloresta e horta 
comunitária 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

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 

Desenvolvimento de 
atividades econômicas sem 
comprometimento da 
qualidade ambiental dos 
ecossistemas do parque 

  

Cinquenta por cento dos 
moradores da ZA utilizando 
bases econômicas 
sustentáveis ao final dos 
quatro primeiros anos 

  

Número de grupos 
dedicados à produção 
agroecológica na ZA 

Relatórios de 
diagnóstico dos 
agricultores do PEC 

  

Área (em hectares) no 
entorno do parque com 
aplicação de técnicas de 
permacultura, produção 
orgânica, agrofloresta e 
horta comunitária e com 
corredores agroecológicos 
consolidados 

Relatórios de resultados 
do projeto de estímulo à 
produção orgânica; 
arquivos em formato 
shapefile com 
informações qualificadas 
de acordo com os 
indicadores propostos 

  

Organizar seminários 
de agroecologia a fim 
de fomentar a 
atividade e trocar 
experiências e 
técnicas 

Maior atuação do parque na 
relação socioambiental com 
a população do entorno 

Realizar seminários anuais 

Número de grupos 
dedicados à produção 
agroecológica na ZA 

Relatórios técnicos e 
fotográficos; lista de 
presença 

  

  

Número de seminários 
realizados e número de 
participantes 

  

Estabelecer 
convênios ou termos 
de cooperação de 
incentivo à atividade 
turística de base 
comunitária com 
órgãos municipais, 
como as secretarias 
de turismo, assuntos 
estratégicos, meio 
ambiente e emprego 
e renda  

Incremento da renda das 
famílias residentes na ZA 

Cinquenta por cento dos 
moradores da ZA utilizando 
bases econômicas 
sustentáveis ao final dos 
quatro primeiros anos 

Incremento da renda das 
famílias que adotam 
práticas econômico-
produtivas 
ambientalmente 
desejáveis;  

número de convênios ou 
termos de cooperação de 
incentivo à atividade 
turística de base 
comunitária 

Relatório de 
monitoramento dos 
impactos 
socioeconômicos do 
PEC; termos de parceria 
ou convênios assinados 

  

Estimular o 
artesanato e a 
produção de mel 
como atividades 
complementares à 
renda das famílias 

Incremento da renda das 
famílias residentes na ZA 

Elaborar plano de ação até o 
final do primeiro semestre de 
2017  

Incremento da renda das 
famílias que adotam 
práticas econômico-
produtivas 
ambientalmente 
desejáveis 

Plano de ação elaborado 
e aprovado; termos de 
parceria assinados 
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Quadro 6.2-4 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de manejo de recursos 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

M
a

n
e
jo

 d
e
 f

a
u

n
a

 

Incentivar projetos 
que abordem o 
levantamento 
detalhado da fauna  

Espécies-chaves a serem 
manejadas identificadas 

Ao longo dos próximos cinco 
anos, estimular estudos 
aprofundados sobre espécies 
de interesse para 
conservação identificadas no 
plano de manejo, coletando 
dados sobre ecologia das 
espécies e viabilidade 
populacional de forma a 
contribuir com o 
entendimento dos desafios da 
gestão no que se refere ao 
manejo e conservação 
dessas espécies 

Equipamentos de 
monitoramento de fauna 
instalados 

TdR e nota fiscal dos 
produtos adquiridos, 
pontos onde foram insta-
lados os equipamentos 
georreferenciados e 
alimentando o banco de 
dados   

Quantidade de espécies-
chaves a serem 
manejadas 

Projetos de pesquisas 
aprovados; relatórios 
das pesquisas enviadas 
ao SEPES e à UC; 
publicações científicas 
com os dados dos proje-
tos realizados no parque   

Desenvolver estudos 
e protocolos que 
possam subsidiar o 
manejo de espécies 
silvestres nativas em 
extinção e elaborar 
programas de soltura 
e monitoramento de 
espécimes 

Espécies-chaves a serem 
manejadas identificadas 

Mobilizar instituições de 
pesquisa, organizações não 
governamentais e outros 
atores que possam auxiliar na 
análise da viabilidade, 
delineamento e implantação 
de um programa de reintrodu-
ção e translocação de 
espécies nativas em extinção 

Relatórios técnicos e 
fotográficos 

Relatório contendo a 
análise de viabilidade e, 
se for o caso, projeto de 
reintrodução/transloca-
ção; relatórios e outros 
registros das atividades 
de reintrodução/ 
translocação   

Contemplar nos 
projetos de recupera-
ção dentro do 
parque, na sua zona 
de amortecimento e 
nos corredores 
florestais adjacentes, 
as espécies vegetais 
locais mais atrativas 
à fauna 

Favorecimento das 
condições para recuperação 
das áreas degradadas 

Mobilizar instituições de 
pesquisa, organizações não 
governamentais e outros 
atores que possam auxiliar na 
análise da viabilidade, 
delineamento e implantação 
de um programa de 
reintrodução e translocação 
de espécies nativas em 
extinção 

Relatórios técnicos e 
fotográficos 

Relatório contendo a 
análise de viabilidade e, 
se for o caso, projeto de 
reintrodução/transloca-
ção; relatórios e outros 
registros das atividades 
de reintrodução/ 
translocação 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Viabilizar cursos de 
manejo de espécies 
exóticas invasoras 
presentes na UC 
para os técnicos do 
parque 

Erradicação/controle da 
população de espécies 
exóticas 

Ampliar o diálogo com os 
moradores do interior e 
entorno do PEC e diminuir a 
pressão sobre os recursos 
naturais consequentes da 
presença de animais 
domésticos 

Relatórios técnicos e 
fotográficos 

Registros das reuniões e 
atividades realizadas; 
relatórios de atividades 
de fiscalização e de 
monitoramento da fauna 

  

Realizar campanhas 
com a comunidade, 
de como proceder 
em casos de 
acidentes com 
animais peçonhentos 
e em casos de 
necessidade de 
salvamento da fauna 

Aumento da participação da 
população do entorno no 
controle da entrada de 
espécies exóticas 
(domésticas) no PEC 

Diminuir a ocorrência de 
acidentes com animais 
peçonhentos e divulgar 
procedimentos a serem 
tomados pelos moradores do 
PEC e entorno no caso de 
presença de animais 
silvestres na área 

Número de campanhas 
realizadas 

Registros de ocorrência 
de acidentes em postos 
de saúde nas 
proximidades do PEC; 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

M
a

n
e
jo

 d
e
 f

lo
ra

 

Viabilizar cursos de 
manejo de espécies 
exóticas invasoras à 
UC para os técnicos 
do parque 

Equipe capacitada para 
manejo de flora 

Fornecer ao menos um curso 
de capacitação de funcioná-
rios do PEC por ano para 
apoiarem ações relacionadas 
à erradicação e controle de 
espécies exóticas. 

Cursos de manejo de flora 
para técnicos da UC 
realizados 

Registro do curso de 
capacitação 

  

Implantar sistema de 
demarcação de 
matrizes para 
pesquisas com 
sementes nativas 

Matrizes identificadas Avaliar a viabilidade da 
demarcação de matrizes para 
a coleta de sementes e 
produção de mudas para os 
projetos de restauração da 
UC e entorno 

Número de matrizes 
identificadas 

Relatórios técnicos, fotos 
e outros registros 

  

Recuperação das áreas 
degradadas no interior do 
PEC com mudas produzidas 
a partir das matrizes 
identificadas na UC 

Número de mudas 
produzidas no viveiro 

  

Controle/erradicação 
de espécies exóticas, 
invasoras ou não 

Recuperação das áreas 
degradadas no interior do 
PEC com mudas produzidas 
a partir das matrizes 
identificadas na UC 

Mobilizar instituições de 
pesquisa, organizações não 
governamentais e outros 
atores que possam auxiliar na 
análise da viabilidade, 
delineamento e implantação 
de um programa de 
erradicação e controle de 
espécies exóticas 

Número de mudas 
produzidas no viveiro 

Relatório contendo a 
análise de viabilidade e, 
se for o caso, projeto de 
erradicação/controle 

  

Instalação de viveiro 
de mudas do PEC 

Viveiro implantado 
Implantar viveiro até o final de 
2019 

Número de mudas 
produzidas no viveiro 

Relatórios de 
implementação 

  

Diversidade de espécies 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

R
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e
g
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d
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Aplicar diferentes 
modelos de recupe-
ração de áreas para 
cada situação de 
degradação da UC 

Áreas degradadas no 
interior do PEC 
restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na 
PEC e outros especialistas, 
as áreas prioritárias para 
restauração, indicando 
procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de 
mudas e etc. 

Hectares restaurados ou 
em processo de 
restauração 

Relatório publicado no 
site, artigos e outros 
registros que possam 
ser gerados 

  

Incentivar o uso de 
espécies frutíferas 
nativas e atrativas de 
fauna nos projetos de 
recuperação   

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 recupe-
ração a ser aplicado 

Áreas degradadas no 
interior do PEC 
restauradas 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 
andamento atualmente para a 
identificação dos modelos de 
restauração mais eficientes 
para cada situação de 
degradação ou características 
biofísicas e de relevo 

Hectares restaurados ou 
em processo de 
restauração 

Relatórios de 
implementação dos 
projetos de restauração; 
relatórios de 
monitoramento dos 
projetos de restauração 

  

Nos casos que envol-
vem a implantação de 
medidas biológicas 
para recuperação, utili-
zar espécies nativas da 
Mata Atlântica, dando 
prioridade às que 
ocorrem no parque e 
entorno e as frutíferas 
para atrair a fauna 
local 

Áreas degradadas no 
interior do PEC 
restauradas 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 
andamento atualmente para a 
identificação dos modelos de 
restauração mais eficientes 
para cada situação de 
degradação ou características 
biofísicas e de relevo 

Relatórios de 
monitoramento dos 
projetos de restauração 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Para a recuperação 
das áreas considerar o 
uso de espécies de 
diferentes grupos 
sucessionais 
(pioneiras, secundárias 
e clímax) no plantio, de 
acordo com a área 

Consolidação do Corredor 
Tinguá-Bocaina 

Monitoramento contínuo dos 
projetos de restauração em 
andamento atualmente para a 
identificação dos modelos de 
restauração mais eficientes 
para cada situação de 
degradação ou características 
biofísicas e de relevo 

Relatórios de 
implementação dos 
projetos de restauração; 
relatórios de 
monitoramento dos 
projetos de restauração 

  

Implantar viveiro 
florestal temporário 

Viveiro implantado 
Implantar viveiro até o final de 
2018 

Viveiro implantado 
Relatórios de 
implementação   

Criar projetos para 
coleta de sementes no 
PEC, dando suporte 
para implantação do 
viveiro 

Áreas degradadas no 
interior do PEC 
restauradas 

Avaliar a viabilidade da 
demarcação de matrizes para 
a coleta de sementes e 
produção de mudas para os 
projetos de restauração da 
UC e entorno 

Número de matrizes 
mapeadas 

Relatórios de 
implementação 

  

Estabelecer e regula-
mentar parcerias com 
instituições públicas e 
privadas para a 
elaboração e implan-
tação de projetos de 
recuperação ambiental 

Áreas degradadas no 
interior do PEC 
restauradas 

Definir, em parceria com 
pesquisadores que atuam na 
PEC e outros especialistas, 
as áreas prioritárias para 
restauração, indicando 
procedimentos, espécies 
utilizadas, produção de 
mudas etc. 

Números de parcerias 
estabelecidas 

Relatórios de 
implementação dos 
projetos de restauração; 
relatórios de 
monitoramento dos 
projetos de restauração 
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Quadro 6.2-5 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de proteção ambiental  

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

F
is

c
a

li
z
a
ç
ã
o

 

Elaborar e manter um 
banco de dados de 
ocorrências 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 

Diminuição dos crimes 
ambientais cometidos no 
interior da UC 

Elaborar o banco de dados 
até o final do primeiro ano de 
vigência deste plano de 
manejo  

Equipe de fiscalização 
montada, estruturada e 
operante 

Banco de dados com as 
informações 
sistematizadas 

  

Apontar setores 
prioritários e rotinas de 
fiscalização no plano 
de ação de proteção a 
fim de mitigar ilícitos 
ambientais nos limites 
do parque 

Definir, até o final de 2015, os 
setores prioritários e plano de 
fiscalização 

Diminuição de ilícitos no 
interior da UC 

Cópia do plano de 
fiscalização; cópia dos 
relatórios, fotos e outros 
registros das ações de 
fiscalização 

  

Buscar o apoio da 
comunidade do 
entorno imediato nas 
denúncias de ilícitos 
ambientais na unidade 

Divulgar os telefones da 
Ouvidoria do INEA 

Número de ocorrências 
registradas no interior da 
UC 

Cópia dos relatórios, 
fotos e outros registros 
das ações de 
fiscalização 

  

Divulgar os números 
da Ouvidoria do INEA 

Números amplamente 
divulgados 

Disque denúncia 
implantado e operante 

Registros de folders, 
cartazes e outras formas 
de divulgação   

Intensificar as 
atividades de 
fiscalização nos fins de 
semana e feriados 

Elaborar, até o final de 2016, 
o planejamento das ações de 
fiscalização e calendário de 
ações emergenciais 

Equipe com escala de 
trabalho definida 

Cópia do plano de 
fiscalização; cópia dos 
relatórios, fotos e outros 
registros das ações de 
fiscalização   
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Realizar trabalhos 
educativos nas áreas 
de maior ocorrência de 
crimes ambientais 

Realizar trabalhos educativos 
a cada dois meses nessas 
áreas 

Número de oficinas 
realizadas 

Registros dos eventos 

  

Criar programas 
educacionais de 
prevenção voltados ao 
desmatamento, à 
retirada de plantas e 
animais, ao 
extrativismo de palmito 
e ao tráfico de animais 
silvestres 

Envolver as comunidades do 
entorno em ações de 
proteção da UC, gerando 
oportunidades de trabalho e 
renda 

Número de oficinas 
realizadas 

Registros dos eventos 

  

Controlar e coibir a 
entrada de animais 
domésticos na UC 

  
Número de oficinas 
realizadas 

  
  

Realizar a fiscalização 
interna do PEC através 
da rede de trilhas 
indicadas para este fim 
conforme o “Roteiro 
interpretativo de trilhas” 
a ser criado 

Identificação e localização 
das trilhas que comporão o 
sistema de fiscalização da 
UC; trilhas identificadas em 
mapas impressos e no banco 
de dados da UC 

Rede de trilhas para 
fiscalização mapeada e 
implantada 

Relatório do responsável 
pela fiscalização da UC 
apresentando sistema 
de trilhas para a 
fiscalização; banco de 
dados da UC com 
sistema de trilhas 
identificadas e com 
traçado georreferenciado   

 

Diminuição dos crimes 
ambientais cometidos 
no interior da UC 
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Programa Atividade Resultados Esperados Metas Indicadores Fonte de Verificação 
Resultados 
alcançados 
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n
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Formar, equipar e 
capacitar equipe de 
brigadistas 

Eliminar o fogo no interior 
do PEC 

Adquirir o material necessário 
até o final do primeiro 
trimestre de 2015 e, nos anos 
seguintes, repor anualmente 
de acordo com a necessidade  

Equipamentos de combate 
adquiridos 

Registro da entrega dos 
equipamentos à equipe 

  

Construir aceiros 
contra incêndios 
florestais nas áreas 
de recorrência 

Construir aceiros nas áreas 
de recorrência de incêndio a 
partir da invernada de 2016 

Diminuição do número de 
focos de incêndios no 
interior do PEC 

Relatórios de campo e 
fotográfico 

  

Formar brigada 
voluntária 

Buscar parcerias e avaliar a 
disponibilidade de instituições 
e moradores do interior do 
parque e entorno comporem 
uma brigada voluntária de 
combate a incêndios, a ser 
acionada em caso de 
emergência 

Brigada voluntária criada 

Registros das reuniões 
de discussão e criação 
da brigada voluntária; 
cadastro dos voluntários 

  

Sistematizar a coleta 
de dados sobre o 
risco e a ocorrência 
de incêndio na região 

Sistematizar as informações 
sobre as notificações e 
ocorrências de incêndios 
realizadas pelos guarda-
parques do PEC, e organizá-
las em banco de dados 
(compartilhado com as 
informações de fiscalização), 
que permita realizar análises, 
gerar estatísticas e orientar 
as estratégias de prevenção e 
combate 

Diminuição do número de 
autuações 

Banco de dados com as 
informações 
sistematizadas 
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Programa Atividade Resultados Esperados Metas Indicadores Fonte de Verificação 
Resultados 
alcançados 

V
ig
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a
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o

n
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Manter o patrimônio 
vigiado 24h por dia 
através de parceria 
com a Polícia Militar do 
Estado do Rio de 
Janeiro via Unidades 
de Polícia Ambiental 
(UPAm) e com as 
guardas municipais 

Patrimônio vigiado 

Assinar, até o final de 2015, 
o termo de parceria para 
implantação da UPAm no 
PEC 

Termo de reciprocidade 
assinado entre 
PEC/DIBAP/INEA, a 
PMERJ e as guardas 
municipais 

Termo de reciprocidade 
assinado entre 
PEC/DIBAP/INEA, a 
PMERJ e 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 

Entradas e acessos ao PEC 
constantemente vigiados 

Construir e implantar, até o 
final de 2015, as infraestrutu-
ras necessárias para garantir 
a proteção da UC e dos bens 
do estado 

Guaritas construídas 

Projetos executivos para 
construção de pórticos e 
guaritas elaborados até 
o final do primeiro 
semestre de 2014; 
contratação de empresa 
especializada para 
construção de tais 
benfeitorias 

  

Instalar infraestrutura 
adequada para uso da 
vigilância patrimonial, 
conforme programa de 
infraestrutura – plano 
de operacionalização 

Entradas e acessos ao PEC 
constantemente vigiados 

Construir e implantar, até o 
final de 2015, as infraestrutu-
ras necessárias para garantir 
a proteção da UC e dos bens 
do estado 

Plano de vigilância 
implantado e operante 

Projetos executivos para 
construção de pórtico e 
guaritas elaborados até 
o final do primeiro 
semestre de 2016; 
contratação de empresa 
especializada para 
construção de tais 
benfeitorias 
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Quadro 6.2-6 - Avaliação da efetividade do planejamento – Plano setorial de operacionalização 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

A
d
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a
n

u
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n
ç

ã
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Determinar as normas 
de funcionamento do 
parque 

Funcionários e visitantes 
informados das normas e 
funcionamento da UC 

Definir as normas de 
funcionamento da UC até o 
final de 2016 

Normas de funcionamento 
elaboradas e publicadas 

Publicação das normas 
de funcionamento nos 
canais de comunicação 
do PE/CGEPRO/INEA   

Manter os usuários da 
unidade informados 
sobre as normas da 
UC 

Funcionários e visitantes 
informados das normas e 
funcionamento da UC 

Funcionários e visitantes 
informados das normas e 
funcionamento da UC 

Pontos de exposição do 
regimento interno e 
resumo executivo 

  

  

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, clinômetros, 
altímetros e cartografia; 
relações humanas; e 
conhecimentos básicos 
sobre a flora e fauna 
do parque e regionais 

Capacitação contínua da 
equipe  

Instituir programa de capaci-
tação dos funcionários da UC 
em temas diversos. A defini-
ção do tema de capacitação 
deve ser feita anualmente 
pelo chefe da UC e sua 
equipe, para que este possa 
articular palestras com pes-
quisadores, equipe da DIBAP 
e ainda prever no POA 
despesas para a contratação 
de curso de capacitação da 
equipe da UC, ou envio desta 
para a realização de 
atividades em outras 
instituições 

Capacitar equipe técnica 
nos temas: regularização 
fundiária, ecoturismo de 
base comunitária, 
prevenção e combate a 
incêndios, gestão e 
comunicação social 

Cópia do POA, com a 
previsão das despesas 
de capacitação; 
relatórios, fotos e outros 
registros das palestras, 
reuniões e cursos 
oferecidos aos 
funcionários; cópias dos 
certificados de cursos 
apresentadas pelos 
funcionários 

  

Eficiência nos trâmites 
burocráticos 

Manifestações formais no 
prazo 

  

Prover o PEC de 
pessoal e equipamen-
tos necessários para 
execução das 
atividades propostas e 
garantir o bom 
desenvolvimento 
dessas 

Capacitação contínua da 
equipe 

Ampliar o número de funcio-
nários do PEC nos próximos 
cinco anos, preferencialmente 
com base em concurso 
público, com a criação de 
cargos estratégicos para a 
implantação da UC e o 
aumento do número de 
funcionários em cargos já 
existentes 

Manifestações formais no 
prazo 

Relatórios, fotos e outros 
registros das palestras, 
reuniões e cursos 
oferecidos aos 
funcionários; cópias dos 
certificados de cursos 
apresentadas pelos 
funcionários 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Articular com outras 
unidades de conserva-
ção do entorno, 
principalmente com o 
Parque Nacional da 
Serra da Bocaina 
(ICMBio) e Estação 
Ecológica de Bananal 
(IEF/SP), o fortaleci-
mento do Mosaico 
Bocaina para gestão 
integrada dessas áreas 

Maior controle sobre o 
território 

Ampliar as oportunidades de 
intercâmbio e troca de 
experiências entre os 
funcionários do PEC e outras 
unidades de conservação 

Instrumento jurídico 
pertinente elaborado 

Relatórios, fotos e outros 
registros das reuniões e 
atividades realizadas em 
conjunto 

  

Identificar a necessida-
de de implantação de 
melhorias e de manu-
tenção dos monumen-
tos histórico-culturais 
do PEC e áreas 
dedicadas a práticas 
religiosas e programar 
vistorias a estas áreas 
para este fim 

Áreas abertas a visitação ao 
PEC em condições para 
receber os visitantes 

Avaliar a necessidade ou não 
da consolidação de trilhas 
além das previstas neste 
plano de manejo, avaliando a 
demanda de visitação da UC, 
a zona onde se encontra a 
trilha e a fragilidade ambiental 
da área, e definindo a 
hierarquização das trilhas 
segundo a prioridade de 
implantação 

Plano de ação e rotina de 
vistorias elaborados 

Relatórios de execução 
do projeto de isolamento 
e recuperação das 
trilhas; relatórios 
técnicos de 
monitoramento das 
trilhas do PEC 

  

Identificar a 
necessidade de 
manutenção dos 
recursos cênicos do 
PEC 

Áreas abertas a visitação ao 
PEC em condições para 
receber os visitantes 

Plano de ação elaborado até 
o final de 2017 e revisto 
anualmente 

Plano de ação e rotina de 
vistorias elaborados 

Relatórios de execução 
do projeto de isolamento 
e recuperação das 
trilhas; relatórios técni-
cos de monitoramento 
das trilhas do PEC   

Promover junto a gru-
pos de escoteiros e do 
voluntariado, atividades 
que possam trazer 
manutenção para as 
trilhas de fiscalização e 
uso público 

Áreas abertas a visitação ao 
PEC em condições para 
receber os visitantes 

Identificação dos grupos até o 
final do primeiro trimestre de 
2017, 

Plano de ação e rotina de 
vistorias elaborados 

Relatórios de execução 
do projeto de isolamento 
e recuperação das 
trilhas; relatórios técnicos 
de monitoramento das 
trilhas do PEC, relatórios 
técnicos e fotográficos   
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

Realizar o controle das 
instalações que dão 
suporte ao funciona-
mento do parque, 
como a sede e 
núcleos, 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 

Áreas abertas a visitação ao 
PEC em condições para 
receber os visitantes 

Melhorar a identificação dos 
limites do PEC e informar aos 
condutores de veículos que 
utilizam a RJ-155 e a RJ-149 
que estes encontram-se no 
interior de uma UC 

Plano de ação e rotina de 
vistorias elaborados 

Cópia do plano de ação 
elaborado; relatórios 
técnicos e fotográficos 

  

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 

Maior controle sobre o 
território 

Realizar estudo até o final de 
2017 que defina os limites do 
subsolo e espaço aéreo  

Equipe técnica e 
administrativa formada 

Estudo realizado e 
aprovado pela 
GEPRO/DIBAP 

  

 

Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Promover a 
regularização fundiária 
das terras no interior 
do PEC 

Realizar a regularização 
fundiária nas áreas 
prioritárias para a 
conservação e com vocação 
para o uso público 

Cinco por cento da área total 
do PEC por ano 

Hectares desapropriados 

Plano de regularização 
fundiária concluído e 
disponível no site do 
INEA 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Estabelecer e/ou 
formalizar parcerias de 
apoio ao parque 

Estabelecimento e/ou 
formalização de termos de 
cooperação e parcerias de 
apoio à operacionalização e 
conhecimento científico do 
parque 

Contatar instituições poten-
cialmente parceiras, como 
instituições públicas e privadas, 
especialmente para pesquisa, 
educação ambiental e patrimo-
nial, regularização fundiária e 
proteção e fiscalização, e 
eventuais fontes de recursos 
para essas linhas de ação 

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 

Cópia do relatório; 
cópia dos termos de 
cooperação 

  

Estabelecer parcerias ou 
termos de cooperação 
com as prefeituras de 
Rio Claro, Mangaratiba, 
Angra dos Reis e Itaguaí 

Termos de cooperação com 
as prefeituras dos 
municípios de abrangência 
do PEC estabelecidos e de 
acordo com as ações 
prenunciadas 

Estabelecer até o final do pri-
meiro semestre de 2017 termos 
de parceria ou de cooperação 
com as secretarias municipais 
de meio ambiente, desenvolvi-
mento urbano e habitação, 
urbanismo entre outras, 
demonstrando as oportunida-
des de colaboração com os 
municípios para promover o 
desenvolvimento local e 
minimizar os impactos sobre a 
UC 

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 

Cópia dos termos de 
cooperação; ofícios 
enviados; atas e 
registros das 
reuniões realizadas 

  

Estabelecer termos de 
cooperação técnica com 
organizações não gover-
namentais, OSCIPs, 
universidades e outras 
instituições de pesquisa, 
com ênfase à pesquisa, 
visitação, educação e 
conservação ambiental 

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 

Organizar uma agenda de 
reuniões com instituições que 
apresentem potencial para 
fomentar projetos de 
infraestrutura e melhoria da 
qualidade ambiental e de vida 
no entorno da UC 

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 

Registro das 
participações em 
reuniões; termos de 
parceria 
estabelecidos 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

 

Estabelecer termos de 
cooperação com institui-
ções de ensino técnico 
para promover cursos de 
capacitação de guias e 
divulgação do parque 

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 

Contatar instituições 
potencialmente parceiras, 
como instituições públicas e 
privadas, especialmente para 
pesquisa, educação 
ambiental e patrimonial, 
regularização fundiária e 
proteção e fiscalização, e 
eventuais fontes de recursos 
para essas linhas de ação 

Número de parcerias, 
termos de cooperação ou 
de outros instrumentos 
jurídicos de cooperação 
institucional estabelecidos 
a cada ano, por tipo de 
instituição, área de inte-
resse e objeto de apoio ao 
parque 

Atas e registros das 
participações em 
reuniões; termos de 
parcerias assinados 

  

Estabelecer termo de 
cooperação técnica com 
outras unidades de 
conservação e áreas 
protegidas do entorno, 
visando integrar atividades 
de pesquisa, fiscalização e 
visitação pública 

Integração de atividades de 
pesquisa, fiscalização e 
visitação pública, entre 
outras, com as unidades de 
conservação e áreas 
protegidas que compõem o 
Corredor Tinguá-Bocaina 

Contatar instituições poten-
cialmente parceiras, como 
instituições públicas e priva-
das, especialmente para pes-
quisa, educação ambiental e 
patrimonial, regularização fun-
diária e proteção e fiscaliza-
ção, e eventuais fontes de 
recursos para essas linhas 
de ação 

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 

Atas e registros das 
participações em 
reuniões; termos de 
parcerias assinados 

  

Estabelecer parceria com 
o DNER e DER-RJ, 
visando complementar a 
sinalização adequada das 
rodovias que margeiam ou 
cruzam o parque e instalar 
redutores de velocidade e 
faixa de ciclistas ao longo 
das vias na UC 

Parcerias com DER-RJ e 
DNER estabelecidas e 
projetos preliminares de 
adequação das rodovias 
discutidos entre as partes 

Melhorar a identificação dos 
limites do PEC e informar aos 
condutores de veículos que 
utilizam as RJ-155 e RJ-149 
que estes encontram-se no 
interior de uma UC 

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 

Cópia do plano de 
ação elaborado; 
relatórios técnicos e 
fotográficos 

  

Formalizar parceria com 
Furnas para estabelecer 
cotas de sobrevoos de 
helicóptero, visando obter o 
apoio para as atividades 
de fiscalização, controle e 
monitoramento 

Parceria com Furnas 
estabelecida e cotas de 
sobrevoos definidas 

Estabelecer parceria junto a 
Furnas para implantação de 
ações de fiscalização no 
parque, principalmente no 
que se refere à manutenção 
das infraestruturas e das 
trilhas e acessos utilizados 
pelos empreendimentos 

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 

Atas e registros das 
reuniões realizadas; 
termo de parceria 
assinado 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 
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Formar equipe para 
elaboração de projetos e 
monitoramento de editais 

Submeter projetos aos 
fundos e editais de 
instituições financiadores 

Montar e qualificar equipe até 
o final de 2017 

Equipe para elaboração de 
projetos montada e 
qualificada 

    

Identificar áreas de uso 
público consolidado e/ou com 
potencial ecoturístico, que 
possam vir a ser objeto de 
concessão de uso 

Plano de negócios que 
assegurem receita 
complementar ao 
orçamento da UC 

Modelo de concessão de 
serviços para o PEC 
desenvolvido e início do 
processo de terceirização até 
o final de 2018 

Processos de licitação para 
concessão de serviços 
realizados Documento aprovado 

pelo INEA; processos 
de concessão em 
andamento 

  

Editais para concessão de 
serviços elaborados   

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

Estudos de viabilidade 
econômica para concessão 
de serviços elaborados   

Estudar a viabilidade 
econômica, considerando os 
valores de mercado em 
função das perspectivas de 
fluxos turísticos e do perfil 
dos consumidores 

Plano de negócios que 
assegurem receita 
complementar ao 
orçamento da UC 

Ter estudo de viabilidade 
econômica até o final de 2018 

Estudos de viabilidade 
econômica para concessão 
de serviços elaborados 

Cópia do estudo de 
viabilidade 
econômica 
devidamente 
aprovado pela 
GEPRO/DIBAP 

  

Editais para concessão de 
serviços elaborados   

Processos de licitação para 
concessão de serviços 
realizados   

Priorizar pessoas que tiveram 
e/ou terão suas terras desa-
propriadas para a UC, para a 
proposição de parcerias 

Plano de negócios que 
assegurem receita 
complementar ao 
orçamento da UC 

Montar plano de negócios até 
o final de 2018 

Plano de negócios 
elaborado 

Cópia do plano de 
negócios devidamen-
te aprovado pela 
GEPRO/DIBAP   

Instalação de lanchonetes e 
lojas de conveniência para a 
venda de produtos promo-
cionais licenciados do PEC 
(camisas, bonés, chaveiros, 
agendas, calendários etc.) 
nos centros de visitantes, por 
meio do sistema de 
concessão com acordo 
contratual para as populações 
residentes na zona de 
amortecimento  

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

Modelo de concessão de 
serviços para o PEC 
desenvolvido e início do 
processo de terceirização até 
o final de 2018 

Concessões realizadas 

Documento aprovado 
pelo INEA; processos 
de concessão em 
andamento 
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Programa Atividade Resultados esperados Metas Indicadores Fonte de verificação 
Resultados 
alcançados 

 

Cobrar pelo uso da imagem 
do PEC 

Montar o fundo de 
sustentabilidade 

Promover uma discussão 
sobre a necessidade de 
atualização dos valores 
aplicados para a cobrança de 
direito de uso de imagem das 
UCs estaduais 

Produtos e imagens do 
PEC licenciados 

  

  

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 

Implantar PSA  
Instrumento legal elaborado e 
aprovado até o final de 2018 

Steakholders identificados 

Documento que 
consolida o 
instrumento legal de 
cobrança 

  

Instrumento jurídico para 
cobrança elaborado 

  

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 

Implantar PSA  
Instrumento legal elaborado e 
aprovado até o final de 2018 

Steakholders identificados 

Documento que 
consolida o 
instrumento legal de 
cobrança 

  

Instrumento jurídico para 
cobrança elaborado 
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6.3 - CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS POR PLANOS SETORIAIS E 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

O Quadro 6.3-1 indica o total anual estimado necessário para a execução das atividades 

ligadas a cada plano setorial, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado na 

subseção 4.6.  

A parte inferior da tabela será completada com a indicação das fontes de recursos potenciais 

para a implementação: se oriundas do orçamento do próprio INEA-RJ, se por medidas 

compensatórias (danos ambientais causados por algum empreendimento específico ou por 

danos ambientais continuados), se provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente 

(FECAM), do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), de alguma ONG nacional ou 

internacional, ou mesmo de parcerias com a iniciativa privada. A parte inferior desta tabela 

deverá ser preenchida ao final de cada ano, para fins estatístico e histórico das fontes de 

recursos disponibilizadas. 
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Quadro 6.3-1 - Consolidação dos custos por planos setoriais e fontes de financiamento 

Planos setoriais 

Recursos necessários para implantação / ano (R$) 

Primeiro ano / trimestre 
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1 2 3 4 Total 

1. Despesas operacionais 315.425 277.224 277.224 279.624 1.149.496 3.165.920 3.483.162 4.364.162 4.544.961 

2. Investimentos 
         

2.1 Infraestrutura 773.580 773.580 773.580 773.580 3.094.340 889.097 264.250 632.875 241.583 

2.2 Planos setoriais 
 

2.2.1 Conhecimento 13.000 41.000 45.000 103.000 202.000 153.195 156.445 194.944 199.829 

2.2.2 Visitação 66.300 6.300 40.000 60.000 172.600 101.344 94.816 5.788 6.078 

2.2.3 Integração com a região da UC 7.400 2.400 46.000 1.000 56.800 80.115 48.841 28.131 23.459 

2.2.4 Manejo dos recursos naturais 4.500 4.500 5.000 29.400 43.400 75.338 13.285 33.282 8.570 

2.2.5 Proteção 482.455 482.455 482.455 482.455 1.929.820 55.000 35.000 25.000 25.000 

2.2.6 Operacionalização 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 35.000 40.000 42.500 47.500 

Total Planos setoriais 588.655 551.655 633.455 690.855 2.464.620 
    

Total geral 1.677.660 1.602.459 1.684.259 1.744.059 6.708.456 4.555.009 4.135.779 5.326.682 5.096.980 

Fontes e recursos alternativos / Potenciais   Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Orçamento do próprio INEA/RJ             

Medidas compensatórias             

Fundo Estadual de Conservação Ambiental - FECAM             

Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA             

ONG nacional             

ONG internacional             

Parceria com a iniciativa privada             

Outros             

Total              
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6.4 - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO 

A avaliação do zoneamento permitirá verificar se o planejamento do uso da área da UC 

mostrou-se adequado, bem como se as situações que determinaram o estabelecimento das 

zonas temporárias foram modificadas, quando aplicável. 

Essa avaliação é realizada no término de vigência do plano de manejo e funciona como 

instrumento de embasamento para possíveis modificações no zoneamento, incluindo critérios 

que justifiquem o replanejamento, por ocasião da elaboração de revisões posteriores. A 

ocorrência de conflitos de uso considerando uso público X administração X proteção X 

pesquisa, também deve ser apresentada de forma descritiva. 

Destaca-se que essa avaliação poderá ser iniciada antes mesmo do fim da vigência da 

implementação do plano, na medida em que sejam identificadas problemáticas envolvendo o 

zoneamento e o uso existente. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 





Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

i 

ÍNDICE  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................  1 

 Informações gerais ....................................................................................  1 

 Contextualização e análise regionaL .......................................................  2 

 Meio físico ..................................................................................................  3 

 Vegetação ..................................................................................................  13 

 Fauna ..........................................................................................................  17 

 Fatores históricos e socioeconômicos ...................................................  24 

 Sites consultados ......................................................................................  26 

 

  

 

 





Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

1 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 INFORMAÇÕES GERAIS 

ARAUJO, Ruy Magalhães de. Os Tupinismos na formação do léxico português do Brasil. 

Revista Philologus, ano 14 nº 40 (suplemento). Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 

Linguísticos – CIFEFIL. Rio de Janeiro: 2008. 

BRAGANÇA JUNIOR, Álvaro Alfredo. A Morfologia Sufixal Indígena na formação de 

Topônimos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras, 1992. 

Dissertação de Mestrado em Filologia Romântica. 

COELHO, Ana Célia e SEIDEL, Roberto Henrique. Imagem e Nacionalidade Indígena em 

“Meu Querido Canibal” e a “Confederação dos Tamoios”. Anais do XI Encontro Regional dos 

Estudantes da Letras do Nordeste. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de 

Santana: 2009. 

DA ROSA, Alvimar Rocha. Critérios para Seleção de Microbacias Experimentais: Bacia 

Hidrográfica da Baía de Sepetiba. RJ. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais), 

UFRRJ. Seropédica: 1995. 

DOS SANTOS, Luiz Augusto de Faria (ENCE – IBGE). Angra dos Reis: transformações 

socioeconômicas e mudanças demográficas. Trabalho submetido ao V Encontro Nacional 

Sobre Imigração. 20 p. Rio de Janeiro, 2007.  

FRANCISCO, Cristiane Nunes. Subsídios à gestão sustentável dos recursos hídricos no 

âmbito municipal: o caso de Angra dos Reis, RJ. Tese (Doutorado em Geociências – 

Geoquímica Ambiental) – Universidade Federal Fluminense. Niterói: 2004. 

FREIRE José Ribamar B., MALHEIROS Márcia F. Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro. 

EDUERJ, Rio de Janeiro, 2010. 

NOVAES, Claudio Cledson e REIS, Mírian Sumica C. Hans Staden, José de Alencar e 

Antônio Torres: representações do índio e a invenção da identidade brasileira. (s.d.). 

Disponível em: www.antoniotorres.com.br. Acesso em: 14 de novembro de 2010. 

OLIVIERI-GODET, Rita.  Entre discursos: literatura e história em Meu Querido Canibal (s.d.). 

Disponível em: www.antoniotorres.com.br. Acesso em: 14 de novembro de 2010. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

2 

PERRONE-MOISES, Beatriz  e  SZTUTMAN, Renato. Notícias de uma certa confederação 

Tamoio. Mana [online]. 2010, vol.16, n.2, pp.401-433. ISSN 0104-313.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132010000200007. 

RIO DE JANEIRO. Decreto nº 41.358, de 13 de junho de 2008. 

SOUZA, Eugenia Mateus de. Uma Epopeia de Indignação e Ternura: Meu querido Canibal 

sob a ótica da metaficção historiográfica. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de 

Feira de Santana. Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural. Feira de 

Santana: 2007. 

TORRES, Antônio. Meu Querido Canibal. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

______. Cronologia (e estórias) do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2010 (Texto de 

introdução às oficinas literárias Ritmos do Rio em Prosa e Verso, realizadas na Casa do 

Saber em janeiro e fevereiro de 2010). Disponível em 

http://www.antoniotorres.com.br/conferencias17.html. Acesso em 02/11/2011. 

 CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE REGIONAL 

AB’SABER, Aziz Nacib. Os domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 

São Paulo, Ateliê Editorial, 2003.  

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Sinopse das Bacias Hidrográficas do Atlântico Sul – 

Trecho Leste. Governo Federal, Agência Nacional de Águas – ANA, Diretoria das Bacias 

Hidrográficas do Leste. Brasília: 2001. 

FISHER, Carlos Fernando e ARRUDA, Moacir Bueno (coord.). Plano de Manejo do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba. Caderno 1, versão Preliminar. MMA/IBAMA.  Rio de 

Janeiro: 2005. 

IBGE. Regiões de Influência das Cidades – 2007. Diretoria de Geociências. Rio de Janeiro, 

2008. 

ITPA. Estudos Técnicos para a criação de UCs – PE Cunhambebe e APA de Piraí. Rio de 

Janeiro: 2008. 

INEA. Guia prático de fiscalização ambiental. Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA. Rio 

de Janeiro: 2010. 

RAMBALDI, D. M.; MAGNANINI, A.; ILHA, A.; LARDOSA, E.; FIGUEIREDO, P.; OLIVEIRA, 

R.F. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. São Paulo: 

Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. N.º. 22, maio/2002. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

3 

RBMA. Sistema Nacional de Unidades de conservação: texto da Lei 9.985 de 18 de julho de 

2000 e vetos da presidência da República ao PL aprovado pelo congresso Nacional. 

Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: série conservação e áreas protegidas, 

18. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 2ª edição ampliada. 76 p. 

São Paulo: 2004. 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE/RJ. O Estado do Ambiente: Indicadores 

Ambientais do Rio de Janeiro. SEA/INEA. Rio de Janeiro: 2011. 

VALVERDE, Yara. Áreas de Proteção Ambiental (APAs): A Conservação em Sistemas de 

Paisagens Protegidas – Análise da APA Petrópolis/RJ. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências, Rio de Janeiro, 2009 (344 

fl). 

VASCONCELLOS, L.M. Território, Redes e Portos: O Estado do Rio de Janeiro. Simpósio 

Temático Reestruturação do Território entre as Escalas Nacional e Local. I Encontro Nacional 

de Pesquisa, e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro, 2010. Disponível 

em: http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/144/144-804-1-SP.pdf. Acesso em 

19/09/2012. 

 MEIO FÍSICO 

AB´SABER, A. N. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas no Brasil. Orientação, 

3: 45-58, 1967. 

AGENCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). 2011. Relatório de conjuntura dos recursos 

hídricos do Brasil. Informe 2011. Disponível em: http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/. 

Acesso em: fev. 2012. 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 

Informe 2009. Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. Disponível em: 

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/rh_asudeste.htm. Acesso em: nov. 2011. 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 

Informe 2009. Abrangência Nacional. Disponível em: 

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/abr_nacional.htm. Acesso em: nov. 2011. 

AGENCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA). Gerência de Outorga. Outorgas emitidas pela 

ANA. Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/ 

geout.aspx#outorgasana. Acesso em: fev. 2012. 

http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/
http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/rh_asudeste.htm
http://conjuntura.ana.gov.br/conjuntura/abr_nacional.htm
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx#outorgasana
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx#outorgasana


 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

4 

ARGENTO, M.S.F. Mapeamento Geomorfológico. In Geomorfologia: uma atualização de 

bases e conceitos. Orgs. GUERRA, A.J.T. & BAPTISTA, S. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 

p.365-392. 1994. 

AVELAR, A. S. & COELHO NETTO, A. L. Fraturas e o desenvolvimento de unidades 

côncavas no médio vale do rio Paraíba do Sul. Revista Brasileira de Geociências, Rio de 

Janeiro, v. 22, n.2. 1992. 

BAK, P. How nature worls, the science of self-organized criticality. Oxford University Press, p. 

212. 1997. 

BASTOS, T. X. Sistema de produção de pimenta do reino. Clima. EMBRAPA; Amazônia 

Oriental. 2005. Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/ 

FontesHTML/Pimenta/PimenteiradoReino/paginas/clima.htm. Acesso em: jan.2012. 

BERNARDET, L. R. Simulação da Brisa Marítima Na Presença de Processos Úmidos. 

Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Universidade de São Paulo. 1992. 

BIGARELLA, J. J., MOUSINHO, M. R. e SILVA, J. X. Pediplanos, pedimentos e seus 

depósitos correlativos no Brasil. Bol. Paranaense de Geografia, Curitiba, n. 16 e 17, p. 117-

151. 1965. 

CARVALHO FILHO, A., LUMBRERAS, J. F. & SANTOS, R. D. Os Solos do Estado do Rio de 

Janeiro. Brasília: CPRM/EMBRAPA-CNPS. 36p. 2000. 

CARVALHO, L.M.V., JONES, C., LIEBMANN, B. “The South Atlantic Convergence Zone: 

Intensisty, Form, Persistence, and Relationships with Intraseasonal to Interannual Activity and 

Extreme Rainfall”, Journal of Climate, v.17, pp 88-108. 2004. 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Glossário. Diferença entre 

Tempo Meteorológico e Clima. Disponível em: http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml. 

Acesso. fev. 2012.  

CIIAGRO - Centro integrado de informações agrometeorológicas. Balanço hídrico  atual e 

cenários. 2009. Balanço hídrico. Disponível em: http://www.ciiagro.sp.gov.br/def_1.html. 

Acesso em: jan. 2012. 

CLIMATEMPO. Alerta de chuva forte. Ventania no RJ, secura em BH, granizo em SP. 2009. 

Disponível em: http://www.climatempo.com.br/destaques/2009/07/28/ventania-no-rj-secura-

em-bh-granizo-em-sp/. Acesso em: jan. 2012. 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pimenta/PimenteiradoReino/paginas/clima.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pimenta/PimenteiradoReino/paginas/clima.htm
http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml.%20Acesso.%20fev.%202012
http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml.%20Acesso.%20fev.%202012
http://www.ciiagro.sp.gov.br/def_1.html
http://www.climatempo.com.br/destaques/2009/07/28/ventania-no-rj-secura-em-bh-granizo-em-sp/
http://www.climatempo.com.br/destaques/2009/07/28/ventania-no-rj-secura-em-bh-granizo-em-sp/


Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

5 

CONSELHO NACIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS (CNRH). Divisão Hidrográfica 

Nacional. Resolução 32, de 15 de outubro de 2003. Disponível em: 

http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=74&tmpl=co

mponent&format=raw&Itemid=. Acesso em: nov. 2011. 

CPRM/MME. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Estudo Geoambiental 

do Rio de Janeiro. Silva L. C. & Cunha, H. C. S. (Orgs). 2ª Ed. Brasília. CD-Rom. 2001. 

CPTEC. Clima. El Niño e La Niña. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/. Acesso em: fev. 

2012. 

CPTEC. Infoclima. 2010. Boletim de informações climáticas do CPTEC/Inpe. Disponível em: 

http://infoclima.cptec.inpe.br/~rinfo/pdf_infoclima/201001.pdf. Acesso em: fev. 2012. 

CPTEC. Ocorrência de El Niño. 2012. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/ 

tab_elnino.shtml. Acesso em: jan. 2012.  

CPTEC. Ocorrência de La Niña. 2012. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/ 

tab_lanina.shtml. Acesso em: jan. 2012. 

DANTAS, M. E. & COELHO NETTO, A. L. O impacto do ciclo cafeeiro na evolução da 

paisagem geomorfológica do médio vale do rio Paraíba do Sul. Cadernos de Geociências, 15, 

IBGE, Rio de Janeiro, p. 65-72. 1995. 

DANTAS, M. E. Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Geomorfologia do Estado 

do Rio de Janeiro. CPRM-Brasília. 2ª Ed. 63 p. (anexos). 2000. 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (DAEE). Uso e controle dos recursos 

hídricos; Caracterização dos usos. Usos consuntivos da água. Disponível em: 

<http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/perh/perh90/Perh9010c.htm>. Acesso em: jan. 

2012. 

Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ). Mapa de localização dos setores de risco 

iminente no município de Mangaratiba, na escala 1:25.000. 2010. 

DIOS, F. B. Geologia, petrologia e metamorfismo dos terrenos de alto grau da porção norte da 

Folha Mangaratiba, RJ - 1:50.000. Dissertação de Mestrado. UFRJ. 1995. 

Divisão de satélites e sistemas ambientais (DAS). CPTEC. Precipitação por satélite; 

Hidroestimador. Imagem GOES 12 – canal 4:2011-01-11 - 23:30:00 GMT.  Disponível em: 

http://sigma.cptec.inpe.br/prec_sat/. Acesso em: Janeiro. 2012 

http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=74&tmpl=component&format=raw&Itemid=
http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=74&tmpl=component&format=raw&Itemid=
http://enos.cptec.inpe.br/
http://infoclima.cptec.inpe.br/~rinfo/pdf_infoclima/201001.pdf
http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml
http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml
http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml
http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml
http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/perh/perh90/Perh9010c.htm
http://sigma.cptec.inpe.br/prec_sat/


 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

6 

DUNNE, T e LEOPOLD, L.B. Water in Enviromental Planning, 1ª ed. San Francisco: W.H. 

Freeman & Company, 1978, 818p. 

EIRADO SILVA, L.G. et al. Mapa Geológico da Folha Volta Redonda (SF.23-Z-A-V), Escala 

1:100.000. PRONAGEO – Programa Geologia do BRASIL. CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil. 2007. 

EIRADO SILVA, L.G. et al. Mapa Geológico das Folhas Angra dos Reis (SF.23-Z-C-II), Escala 

1:100.000. PRONAGEO – Programa Geologia do BRASIL. CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil. 2007. 

EMBRAPA. Critérios para distinção de classes de solos e de fases de unidades de 

mapeamento: normas em uso pelo SNLCS. Rio de Janeiro: Boletim de Pesquisa da 

EMBRAPA, Documento 11, 67p. 1988a. 

EMBRAPA. Monitoramento por satélite. Banco de dados climáticos do Brasil. Resultado 2003. 

Disponível em: http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/. Acesso em: jan. 2012. 

EMBRAPA. Procedimentos normativos de levantamentos pedológicos. Rio de Janeiro: Boletim 

de Pesquisa da EMBRAPA, Documento 1, 101p. 1995. 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: Embrapa Serviço de 

Produção de Informação, 2ª ed. 306p. 2006. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Diagnóstico e 

Alternativas para recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. Documentos 

122. Rio de Janeiro. 2010. Disponível em: <http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/ 

doc_122_2010_rio_guandu.pdf> Acesso em: 12/01/2012. 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. 

Diagnóstico do Meio Físico. Meteorologia. Sistemas frontais na região de Angra dos Reis. Vol. 

2. 2004.  

FERRARI, A. L. Evolução tectônica do Gráben da Guanabara. Tese (Doutorado), Instituto de 

Geociências, Universidade de São Paulo. p.412. 2001. 

FERREIRA, A. G.; MELLO, N. G. S. Principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a região 

nordeste do Brasil e a influência dos oceanos pacífico e atlântico no clima da região. Revista 

brasileira de climatologia, vol. 1, Nº1. VI Simpósio brasileiro de Climatologia. Aracaju, SE. 

2004. Disponível 

em:http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/revistaabclima/article/viewFile/25215/16909. Acesso 

em: jan. 2012. 

http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/
http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/doc_122_2010_rio_guandu.pdf
http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/doc_122_2010_rio_guandu.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/revistaabclima/article/viewFile/25215/16909


Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

7 

FIGUEIROA, S. N. “Estudo de Sistemas de Circulação de Verão sobre a América do Sul e 

suas Simulações com Modelos Numéricos”, Tese de Doutorado, INPE, São José dos 

Campos, SP. 1997. 

FLORENZANO, T.G. Sensoriamento Remoto para Geomorfologia. In: Geomorfologia: 

conceitos e tecnologias atuais. Org. FLORENZANO, T. G. Oficina de Textos, São Paulo, p. 

31-73. 2008. 

FRANCISCO, C. N. CARVALHO, C. N. Disponibilidade hídrica - da visão global às pequenas 

bacias hidrográficas: o caso de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Revista de 

Geociências – ano 3, nº 3. Niterói; Instituto Geociências. 2004. 

FRANCISCO, C. N.; OLIVEIRA, C. A. V. Sustentabilidade hídrica da Região Hidrográfica da 

Baía da Ilha Grande. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, RN. 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Geociências. 2009. 

FREITAS, M. M. Evolução da Paisagem Geomorfológica. In: Paisagem, Espaço e 

Sustentabilidades: uma perspectiva multidimensional da geografia. Rio de Janeiro: Editora 

PUC Rio, p. 91-128. 2007. 

GUEDES, E.F. O enxame de Diques da Serra do Mar na Região entre Resende e a Baía da 

Ilha Grande, RJ. Tese de Doutorado, UERJ. 2007. 

GUERRA, A. J. T. O início do processo erosivo. In GUERRA et. al. Erosão e conservação do 

Solo: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Cap 1, 1999. P.17-55. 

______. Avaliação da influência das propriedades do solo na erosão com base em 

experimentos utilizando um simulador de chuvas. Anais do IV Simpósio de Geografia Física 

Aplicada, Porto Alegre. p. 260-266. 1991. 

______. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T. e CUNHA, S. B., 

Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

pp.149-210. 1994. 

HEILBRON, M., MOHRIAK, W., VALERIANO, C. M., MILANI, E., ALMEIDA, J. C. H., 

TUPINAMBÁ, M. From Collision to Extension: The Roots of the Southeastern Continental 

Margim of Brazil. In:W.U. Mohriak & M. Talwani (eds) Atlantic rifts and continental margins. 

Am. Geoph. Union, Geophysical Monographss,Washington, Serie 115, p. 1-32, 2000. 

HEILBRON, M., PEDROSA-SOARES, A. C., CAMPOS NETO, M. C., SILVA, L. C., TROUW, 

R. A. J. e JANASI, V. A., Província Mantiqueira. In: MANTESSO-NETO, V. BARTORELLI, A., 

CARNEIRO, C. D. R. e BRITO-NEVES, B. B., Orgs. Geologia do Continente Sul-Americano: 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

8 

evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo, Ed.Beca, p.203-236. 

2004. 

HIDROWEB. Sistema de Informações Hidrológicas. Dados hidrológicos; Séries Históricas. 

Disponível em: http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg= 

7&MostraCon=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true. Acesso em: nov. 2011. 

HORTON, R. E. Erosional development of streams and their drainage basins, hydrophysical 

approach to quantitative morphology. Geological Society American Bulletin vol. 56 pp. 275-

316, 1945. 

IBAMA. Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Rio de Janeiro/São Paulo, 

Portaria nº 112/2002. 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS. (2001). Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

IBGE. Manual Técnico de Pedologia. Rio de Janeiro: IBGE – Coordenação de Recursos 

Naturais e Estudos Ambientais. 2ª ed. 323p. 2007. 

IF. Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar. São Paulo, 441p. 2006. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), Sondotécnica & ANA. Plano de Bacias: 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e 

Guandu Mirim. capítulo 1. Disponível em: 

<http://www.inea.rj.gov.br/downloads/pb_guandu_cap_1.pdf>. Acesso em: 01/02/2012. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). 2011. O Estado do Ambiente. Disponível em: 

http://www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/. Acesso em: jan. 2012. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Índice de risco de incêndio. Plano Integrado 

de prevenção e combate a incêndios florestais; Índice de riscos de incêndios florestais. 

Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/incendios/conteudo.asp. Acesso. jan. 2012. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). O Estado do Ambiente: indicadores 

ambientais do Rio de Janeiro. Júlia Bastos & Patrícia Napoleão (Orgs.). Rio de Janeiro: SEA; 

INEA. 160p. 2011 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Outorga. Portal de Licenciamento. Licenças 

Concedidas. Disponível em: <http://200.20.53.7/Ineaportal/LicencasConcedidas.aspx?ID= 

B487E1E4-10EC-47DA-AD63-3576F472859B>. Acesso em: fev. 2012. 

http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg=7&MostraCon=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true
http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg=7&MostraCon=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true
http://www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/
http://www.inea.rj.gov.br/incendios/conteudo.asp
http://200.20.53.7/Ineaportal/LicencasConcedidas.aspx?ID=B487E1E4-10EC-47DA-AD63-3576F472859B
http://200.20.53.7/Ineaportal/LicencasConcedidas.aspx?ID=B487E1E4-10EC-47DA-AD63-3576F472859B


Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

9 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Parque estadual do Cunhambebe (Decreto 

Estadual nº 41.358, de 13/06/2008). Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/unidades/ 

pqcunhambebe.asp. Acesso em: nov. 2011. 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de 

Janeiro. Mapa oficial das regiões hidrográficas do ERJ. Disponível em: 

http://www.inea.rj.gov.br/recursos/re_hidrograf.asp. Acesso em: jan. 2012. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Glossário técnico; 2010. Disponível 

em: http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#11. Acesso em: janeiro. 2012. 

______. Climatologia. Normais climatológicas. 2011. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/ 

html/clima.php. Acesso em: jan. 2012. 

______. Monitoramento das estações automáticas. Consulta de dados da estação automática 

de Seropédica Km 47 (RJ). Disponível em: 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo.php?QTYwMQ==. Acesso em: fev. 

2012. 

______. Normais climatológicas 1961-1990. Brasília, DF. 2009. 

ITO, E. R. K.  & AMBRIZZI, T. Climatologia da posição da alta subtropical do Atlântico Sul 

para os meses de inverno. CBMET. Disponível em: http://www.cbmet.com/cbm-files/12-

aafbc30497d15bc6e14dba837028f49a.pdf. Acesso em: jan. 2012. 

ITPA, IEF, Aliança para Conservação da Mata Atlântica, TNC & PMRC. Estudos Técnicos 

para Criação de Unidades de Conservação. Rio de Janeiro, 320p. 2008. 

KING, L.C. A geomorfologia do Brasil oriental. Rev. Bras. Geogr., v. 18, n. 2, p. 147-265. 

1956. 

KING, L.C. Canons of landscape evolution. Bull. Geol. Soc. Am., 64, p. 721-752. 1953. 

KING, L.C. The morphology of the Earth. Oliver and Body, Edinburgh, 121p. 1967. 

KODAMA, Y. “Large-scale Commom Features of Subtropical Precipitation Zones (the Baiu 

Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ) Part II: Conditions of the Circulations for Generating 

the STCZs”, Journal Meteorological Society of Japan, v.71, 581-610. 1993. 

Köppen, W. Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra. Fondo de Cultura 

Econômica. México. 479p. 1948. 

http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqcunhambebe.asp
http://www.inea.rj.gov.br/unidades/pqcunhambebe.asp
http://www.inea.rj.gov.br/recursos/re_hidrograf.asp
http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#11
http://www.inmet.gov.br/html/clima.php
http://www.inmet.gov.br/html/clima.php
http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo.php?QTYwMQ==
http://www.cbmet.com/cbm-files/12-aafbc30497d15bc6e14dba837028f49a.pdf
http://www.cbmet.com/cbm-files/12-aafbc30497d15bc6e14dba837028f49a.pdf


 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

10 

MARENGO, J. A. Caracterização do clima no século XX e cenários futuros no Brasil e na 

América do Sul para o século XXI derivados dos modelos de clima do IPCC. Relatório nº 1. 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Secretaria de biodiversidade e florestas (SBF). Diretoria 

de conservação da biodiversidade (DCBio). 2007. 

MARTON, E. “Oscilações Intrasazonais Associadas a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

no Sudeste Brasileiro”. Tese de Doutorado, IAG/USP, SP, SP. 2000. 

NETTO, A. L. C.; et al. Relatório da Etapa VII, Fase 3: Regiões Hidrográficas Baía da Ilha 

Grande (RH-I), Guandu (RH-II), Baía da Guanabara (RH-V) e Lagos/São João (RH-VI). 

Projeto: Análise e Qualificação Sócio-Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (escala 

1:100.000): subsídios ao ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Rio de Janeiro. 2009. 

NIMER, E. Clima. In: FURLANETTO, D. A. et. al. Geografia do Brasil: Região Sul. 1990. 

______. Um modelo metodológico de classificação de climas. Revista Brasileira de Geografia, 

Rio de janeiro, v.41, n.4, p. 59-89. 1979. 

Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMRH). El Niño e La Niña.  LabMet  

- Laboratório de meteorologia. Disponível em: http://www.nemrh.uema.br/meteoro/elnino.htm. 

Acesso em: jan. 2012. 

OLIVEIRA, G. S.; O El Niño e Você - o fenômeno climático - Ed. Transtec - São José dos 

Campos (SP). 2001. 

OLIVEIRA, M. A. T. Processos erosivos e preservação de áreas de risco de erosão por 

voçorocas. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A.S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e conservação 

dos solos. Rio de Janeiro: Bertrand,  p. 57-99.1999.   

PENCK, W. Morphological analysis of landforms. Macmillan, London. 1953. 

PEREIRA, A. R. Simplificado o balanço hídrico de Thornthwaite-Mather. Agrometeorologia. 

Campinas. Nota. Bragantia, vol. 64 nº 2, 2005. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S000687052005000200019&script=sci_arttext. Acesso 

em: jan. 2012. 

PORFIRIO, A. C. S.; et al. Uma análise da insolação diária estimada por heliógrafo, 

pireliômetro equivalente e satélite em Maceió, al. 2011. XVII Congresso Brasileiro de 

Agrometeorologia. Disponível em: http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-

m19/2011/07.06.12.41/doc/v1.pdf. Acesso em: jan. 2012 

http://www.nemrh.uema.br/meteoro/elnino.htm
http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/07.06.12.41/doc/v1.pdf
http://mtc-m19.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2011/07.06.12.41/doc/v1.pdf


Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

11 

RADAMBRASIL. Folha SF 23/24 Rio de Janeiro/Vitória: geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e uso potencial da terra. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Rio de Janeiro. Levantamento de Recursos Naturais, vol.32, 780p + mapas. 1983. 

ROBERTSON, A. W., MECHOSO, C. R. “Interannual and Interdecadal Variability of the South 

Atlantic Convergence Zone”, American Meteorology Society, pp 2947-2957. 2000. 

ROSS, J. L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. 8ª ed. São Paulo, Ed. Contexto. 84p. 

1990. 

______. O Registro Cartográfico dos Fatos Geomorfológicos e a Questão da Taxonomia do 

Relevo. Revista do Departamento de Geografia. FFLCH. USP. N.6. São Paulo. P. 17-30. 

1992. 

SALAMENE, S. Estratificação e Caracterização Ambiental da Área de Preservação 

Permanente do Rio Guandu – RJ. Dissertação mestrado, UFRRJ, Instituto de Florestas, RJ. 

2007. 

SANT'ANNA NETO, J. L. Decálogo da climatologia do sudeste brasileiro. Revista Brasileira de 

Climatologia, Rio de Janeiro, v. 1, p. 43-60, 2005. 

SANTOS, R. D., LEMOS, R. C., SANTOS, H. G., KER, J. C. & ANJOS, L. H. C. Manual de 

Descrição e Coleta de Solo no Campo. Rio de Janeiro: EMBRAPA/CNPS. 5ª. ed revisada e 

ampliada. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 100p. 2005. 

SCOLAR, J. E FIGUEIREDO, J. C. Análise das condições sinóticas associadas a formação de 

complexos convectivos de mesoescala. In: VI CBMet. Anais, 2: 455-461, 1990. 

SEABRA, M. S. “Estudo sobre a Influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul em 

Bacias Hidrográficas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil”, Dissertação de 

Mestrado, COPPE, RJ, RJ. 2004. 

SEMADS (a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bacias 

Hidrográficas e Rios Fluminenses: síntese informativa por macrorregião ambiental. 

Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, Projeto PLANAGUA-SEMADS/GTZ. Rio de Janeiro: 

2001. 

______ (b). Bacias Hidrográficas e recursos Hídricos da Macrorregião 2 – Bacia da Baía de 

Sepetiba. Projeto PLANÁGUA SEMADS/GTZ de cooperação técnica Brasil/Alemanha. RJ; 

2001. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

12 

SENTELHAS e ANGELOCCI. Climatologia / classificação climática. Meteorologia agrícola. 

ESALQ/USP. 2009. Disponível em: http://www.lce.esalq.usp.br/aulas/lce306/Aula3.pdf. 

Acesso em: jan. 2012. 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS (SNIRH). 

Estações de Monitoramento. Disponível em: http://200.140.135.132/PortalSuporte/ 

frmVisulizaEstacao.html?kml=http://200.140.135.132/PortalSuporte/temp/A1143542533.kml. 

Acesso em: nov. 2011. 

SOARES, E. P. (2006). – Caracterização da Precipitação na Região de Angra dos Reis e Sua 

Relação com os Deslizamentos de Encosta. Dissertação de Mestrado, COPPE/ UFRJ, Rio de 

Janeiro, 145 p. 

SONDOTÉCNICA. Diagnóstico preliminar das bacias dos rios Guandu, Guarda e Guandu-

Mirim. Brasília: ANA, 2006. Disponível em:<http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/ 

doc_122_2010_rio_guandu.pdf>. Acesso em: jan. 2012. 

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, NJ: Drexel Institute 

of Technology - Laboratory of Climatology, Publications in Climatology, vol. VIII, n.1, 104p. 

1955. 

TOMASELLA, J. ROSSATO, L. Balanço hídrico. Tópico em meio ambiente e ciências 

atmosféricas. Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). São José dos Campos, SP. 2005. 

Disponível em: http://mtc-m15.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1915/2005/11.08.13.25/doc/ 

09_Balan%E7o_h%EDdrico.pdf. Acesso em: jan. 2012. 

TRICART, J. Principes et Méthodes de La Geomorphologie. Paris, Msson et Cie. Editeurs, 

1965. 

USIMINAS. Diagnóstico Ambiental do meio físico da Baía de Sepetiba. Recursos Hídricos. 

Disponível em: 

http://rap.mp.rj.gov.br/EIARIMA/EIA_Usiminas_Terminal_Portuario_Itaguai/EIA/08_CAP_6.1_

Meio_Fisico.pdf. Acesso em: nov. 2011. 

VALERIANO. M. M. Dados Topográficos. In: Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. 

Org. FLORENZANO, T. G. Oficina de Textos, São Paulo, p. 72-104. 2008. 

VAREJÂO-SILVA, M. A. ; Meteorologia e climatologia. Versão digital 2. Recife. 2006 

http://www.lce.esalq.usp.br/aulas/lce306/Aula3.pdf
http://200.140.135.132/PortalSuporte/frmVisulizaEstacao.html?kml=http://200.140.135.132/PortalSuporte/temp/A1143542533.kml
http://200.140.135.132/PortalSuporte/frmVisulizaEstacao.html?kml=http://200.140.135.132/PortalSuporte/temp/A1143542533.kml
http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/doc_122_2010_rio_guandu.pdf
http://www.cnps.embrapa.br/solosbr/pdfs/doc_122_2010_rio_guandu.pdf
http://mtc-m15.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1915/2005/11.08.13.25/doc/09_Balan%E7o_h%EDdrico.pdf
http://mtc-m15.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1915/2005/11.08.13.25/doc/09_Balan%E7o_h%EDdrico.pdf
http://rap.mp.rj.gov.br/EIARIMA/EIA_Usiminas_Terminal_Portuario_Itaguai/EIA/08_CAP_6.1_Meio_Fisico.pdf
http://rap.mp.rj.gov.br/EIARIMA/EIA_Usiminas_Terminal_Portuario_Itaguai/EIA/08_CAP_6.1_Meio_Fisico.pdf


Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

13 

 VEGETAÇÃO 

ALMEIDA, E. M. & ALVES, M. A. S. 2000. Fenologia de Psychotria nuda e P. brasiliensis 

(Rubiaceae) em uma área de Floresta Atlântica do sudeste do Brasil. Acta Botanica Brasilica 

14: 335-346. 

ANTONINI, R. D.; NUNES-FREITAS, A. F. Estrutura populacional e distribuição espacial de 

Miconia prasina D. C. (Melastomataceae) em duas áreas de Floresta Atlântica na Ilha Grande, 

RJ, Sudeste do Brasil. Acta Botânica Brasílica, v. 18, p. 671-676, 2004. 

ARAUJO, D. S. D. 1987. Restingas: síntese dos conhecimentos para a costa sul-sudeste 

brasileira. Simpósio sobre ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira: síntese dos 

conhecimentos. ACIESP. v.1, p.333-47 

BARBOZA, R. S. Caracterização das Bacias Aéreas e Avaliação da Chuva Oculta nos 

reversos da serra do Mar. 2007 67f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e 

Florestais). Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica – 

RJ. 2007. 

______. Ministério do Meio Ambiente. O corredor central da Mata Atlântica: uma nova escala 

de conservação da biodiversidade. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; Conservação 

Internacional, 2006. 

GUEDES-BRUNI, R. & LIMA, M.P.M. 1994. Abordagem geográfica, fitofisionômica, florística e 

taxonômica da Reserva Ecológica de Macaé de Cima. In: Lima, M. P. M. & Guedes-Bruni, R. 

(orgs.). 1994. Reserva Ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, RJ: aspectos florísticos 

das espécies vasculares. Vol. 1. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, IBGE, Rio de Janeiro, pp. 

17-54. 

CASTRO, A. G. Levantamento  florístico de um trecho de Mata Atlântica na estação ecológica 

de Bananal, Serra da Bocaina,  Bananal, São Paulo. 2001. Dissertação de mestrado. UFRRJ, 

Seropédica.   

CEPF – Critical Ecossistem Partner Fund, 2001. Mata Atlantica Hot Spot de Biodiversidade. 

Disponível em http://www.cepf.net/Documents/final.portuguese.atlanticforest.pdf. 

CHADA, S. S.; CAMPELLO, E. F. C.; FARIA, S. M. Sucessão vegetal em uma encosta 

reflorestada com leguminosas arbóreas em Angra dos Reis, RJ. Revista Árvore, v.28, n.6, 

p.801-809, 2004. 

DEAN, Warren. A ferro e fogo - A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1996, 484 p. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

14 

FERRI, M. G. Vegetação Brasileira. Belo Horizonte. Editora Itatiaia. 1980. 157p. 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. 

2010. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica - período 2008-2010. São Paulo, 

Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Informações Mata Atlântica. Disponível em: 

<www.sosmatatlantica.org.br>. Acesso em: 02/02/2010. <http://mapas.sosma.org.br/ 

site_media/download/atlas_2008-10_relatorio%20final_versao2_julho2011.pdf>. Acesso em: 

02/02/2012. 

GANDRA, M. F. Estrutura e Composição Florística do estrato arbóreo em um trecho de 

Floresta Atlântica na RPPN Porangaba, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Monografia. 

Instituto de Florestas, UFRRJ. Seropédica, RJ. 2008 

GUEDES-BRUNI, R.R. (1998). Composição, estrutura e similaridade de dossel em seis 

unidades fisionômicas de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, USP, São 

Paulo. 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS. (2001). Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Manual técnico da 

vegetação brasileira. Rio de Janeiro, 1992. 92p. (Manuais Técnicos em Geociências, 1). 

JOLY, C.A., LEITÃO FILHO, H.F. & SILVA, S.M. 1991. O patrimônio florístico - The floristic 

heritage. In: Mata Atlântica - Atlantic rain forest (G.I. Câmara, coord.). Ed. Index Ltda. e 

Fundação S.O.S. Mata Atlântica, São Paulo. 

JUNIOR, H. F. B.; CARVALHO, D. C. C.; CONDE, M. M. S.; LORENZON, M. C.; MAIMON, 

Z.L.; GOMES, A. M.. Plantas Visitadas por Apoidea (Hymenoptera) na região de Cacaria, 

Município de Piraí – RJ. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 1110-

1112, jul. 2007. 

KURTZ, B. C. & ARAÚJO, D. S. D. 2000. Composição florística e estrutura do componente 

arbóreo de um trecho de Mata Atlântica na Estação Ecológica Estadual do Paraíso, 

Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 51(78/79): 69-111. 

LIMA, A. P. “Supressão de vegetação e compensação ambiental em quatro empreendimentos 

no município de Itaguaí – RJ” Monografia apresentada ao curso de Engenharia Florestal, 

como requisito parcial para obtenção do título de Engenharia Florestal, Instituto de Florestas 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, Rio de Janeiro. Jun. 2011. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

15 

LINO, C. F. (Ed.) Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Plano de Ação. Volume I : 

Referências Básicas. Consórcio Mata Atlântica / Universidade Estadual de Campinas, 1992. 

101 p. 

LOPES, T. C. C.; CHAUTEMS, A. & ANDREATA, R.H.P. 2005. Diversidade florística das 

Gesneriaceae na Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Brasil. São Leopoldo: 

Instituto Anchietano de Pesquisas. Pesquisas, Botânica 56: 75-102. 

MARQUES, M.C.M. (org.). 1997. Mapeamento da cobertura vegetal e listagem das espécies 

ocorrentes na Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, município de Parati, RJ. Série Estudos 

e Contribuições 13: 1-96. 

MEDEIROS, M. F. T.; FONSECA, V. S.; ANDREATA, R. H. P. Plantas medicinais e seus usos 

pelos sitiantes da Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, RJ, Brasil. Acta Botânica Brasileira, 

v.18, n.2, p.391-9, 2004. 

MITTERMEIER, R.A.; P. ROBLES GIL & C.G. MITTERMEIER. 1997. Megadiversity: earth´s 

biologically wealthiest nations. CEMEX, Conservation International, Agrupácion Sierra Madre, 

Cidade do México. 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.; MITTERMEIER, C.; FONSECA, G. & KENT. J. (2000). 

Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature. Vol. 403, pp:853-858. 

MYNSSEN, C. M. & WINDISCH, P. G. 2004. Pteridófitas da Reserva Rio das Pedras, 

Mangaratiba, RJ, Brasil. Rodriguésia 55: 125-156. 

OLIVEIRA, R. R. Ação antrópica e resultantes sobre a estrutura e composição da Mata 

Atlântica na Ilha Grande, RJ. Rodriguesia, v.53, n.82, p.33-57. 2002. 

PEIXOTO, A. L.; ROSA, M. M. T. da; BARBOSA, M. R. V. & RODRIGUES, H. C. 1995. 

Composição florística da área em torno da represa de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro, 

Brasil. Revista Universidade Rural, Série Ciência da Vida 17(1): 51 – 74. 

RADAMBRASIL. 1983. Levantamento de recursos naturais, v.32, folha S/F. 23/ 24. Rio de 

Janeiro/Vitória. Ministério das Minas e Energia, Rio de Janeiro. 

RIZZINI, C. T. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil. 2ª Edição. Âmbito Cultural Edições 

Ltda., Rio de Janeiro. 

RODRIGUES, H. C. 1996. Composição Florística e estrutura fitossociológica de um trecho de 

Mata Atlântica na Reserva Biológica do Tinguá, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dissertação. 

Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. RJ. 77 p. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

16 

ROPPA, C. Avaliação da Dinâmica de Restauração de Ecossistemas Perturbados da Mata 

Atlântica em uma Região de Exíguos Atributos Ambientais, Nova Iguaçu – RJ. 2009.  114f.  

Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) – Instituto de Floresta, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. 

SANCHES, M., PEDRONI, F., LEITÃO FILHO, H. F. & CÉSAR, O. 1999. Composição 

florística de um trecho de floresta ripária na Mata Atlântica em Picinguaba, Ubatuba, SP. 

Revista Brasileira de Botânica 22:31-42. 

SILVA, A. F. & LEITÃO FILHO, H. F. 1982. Composição florística e estrutura de um trecho de 

Mata Atlântica de encosta no município de Ubatuba (São Paulo, Brasil). Revista Brasileira de 

Botânica 5:43-52. 

SOUZA, G. R. 2002. Florística do estrato arbustivo-arbóreo em um trecho de Floresta 

Atlântica, no médio Paraíba do Sul, município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Dissertação 

de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

SPOLIDORO, M. L. C. V. 2001. Composição e estrutura em um trecho de floresta no médio 

Paraíba do Sul, RJ. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro 

SUGUIO, K. & TESSLER, M. G. 1984. Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: 

Origem e nomenclatura. Pp. 15-25. In. L.D. Lacerda; D. S. D. Araújo; R. Cerqueira & B. Turq 

(orgs.). Restingas; origem, estrutura, processos. Niterói, CEUFF. 

SVORC, R. C. P. F. Figueiras centenárias, História Ambiental e estrutura da Mata Atlântica no 

município de Angra dos Reis, RJ. 2007. 66 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais 

e Florestais). Instituto de Florestas – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, 

Seropédica, RJ, 2007. 

TANIZAKI, K. & MOULTON, T. P. A Fragmentação da Mata Atlântica no Estado do Rio de 

Janeiro e a Perda de Biodiversidade. In: Bergallo, H. G.; Rocha, C. F. D.; Alves, M. A. S. & 

Van Sluys, M. (Orgs.). A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Ed. UERJ/FAPERJ, 2000. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SECRETARIA-GERAL DE 

PLANEJAMENTO. Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses – Mangaratiba, 

2005. 

WILSON, E. O. (1992). Diversidade da Vida. Editora Schwarcz LTDA. SP. 

WILSON, E. O. (org.) Biodiversidade. 1997. Editora Nova Fronteira. 657p. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

17 

FONSECA, G.A.B. Proposta para um Programa de Avaliação Rápida em âmbito nacional. In: 

GARAY, I.; DIAS, B. (Orgs.). Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2001, p.150-156. 

 FAUNA 

ICTIOFAUNA 

BIZERRIL, C. R. S. F. & ARAÚJO, P. M. C. 1993 - Ictiofauna dos ambientes fluviais e 

palustres da Baixada de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. Acta Biol. Leopold., 15(2): 51-64. 

BIZERRIL, C.R.S.F., 1994 - Análise taxonômica e biogeográfica da ictiofauna de água doce 

do leste brasileiro. Acta Biol. Leopoldensia, 16(1): 51-80. 

BIZERRIL, C.; PRIMO, P. B., 2001. Peixes de Águas Interiores do Estado do Rio de 

Janeiro/Rio de Janeiro: FEMAR - SEMADS 2001, 417p. 

BOLKE, J. E., WEITZMANN, S. H. & MENEZES, N. A. 1978 - Estado atual da  sistemática dos 

peixes de água doce da América do Sul. Acta Amazonica, 8(4): 657-677. 

CARAMASCHI, E. M. P., HALBOTH, D. A. & MORAES CASTRO, A. 1991 - Composição e 

distribuição da ictiofauna em rios costeiros. Rio Barra Grande (Paraty, RJ). In: IX ENCONTRO 

BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA, Resumos, Universidade Estadual de Maringá, PR.145. 

COUTINHO, C. J. P. C. A. 1997 - Avaliação do impacto no ambiente lótico de atividades de 

controle larvário de Simulium (Chirostilbia) pertinax Kollar, 1832 (Diptera, Siludidae) com o uso 

de Bacillus thurigiensis sibsp. Israelensis e temephos, no município de Paraty, no Estado do 

Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, UFRRJ, Rio de Janeiro. 

GÉRY, J. 1969 - The freshwater fishes of South America. In: E.J. FITKAU (ed.), Biogeography 

and Ecology in South America, Vol. 2. Dr. W. Junk. The Hage. 828-848p. 

GÉRY, J. 1977 - Characoids of the world. T. F. H., Neptune City. 672p. 

GOSSE, J. P., 1975 - Révision du genre Geophagus (Pisces, Cichlidae). Academie Royale 

des Sciences d'Outre-Merr, 19(3): 1-172. 

SÃO-THIAGO, H., 1990 - Composição e distribuição longitudinal da ictiofauna do rio Parati-

Mirim (RJ), e período reprodutivo das principais espécies. Dissertação de Mestrado, Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 162 pp. 

SEMADS, 2000 - Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses: Síntese Informativa por 

Macrorregião Ambiental. Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

18 

Desenvolvimento Sustentável, Projeto PLANÁGUA SEMADS/GTZ - Cooperação Técnica 

Brasil - Alemanha, Série Técnica Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. 

 

ANUROFAUNA 

BASTAZINI, C. M., MUNDURUCA, J. F. V., ROCHA P.L.B. AND NAPOLI, M.F.. 2007. Which 

environmental variables better explain changes in anuran community composition? A case 

study in the restinga of Mata de São João, Bahia, Brazil. Herpetologica 63(4): 459-471.  

CARVALHO-E-SILVA, A. M. P. T. & CARVALHO-E-SILVA, S.P. 2005. New species of the 

Hyla albofrenata group from the States of Rio de Janeiro and São Paulo, Brazil (Anura, 

Hylidae). J. Herpetol. 39(1):73-81.  

CARVALHO-E-SILVA, A. M. P. T.; SILVA, G. R. & CARVALHO-E-SILVA, S. P.. 2009. A new 

species of Phasmahyla Cruz, 1990 from the Atlantic Forest in the state of Rio de Janeiro, 

Brazil (Amphibia, Hylidae, Phyllomedusinae). Zootaxa 2120: 15-26. 

CARVALHO-E-SILVA, A. M. P. T.; SILVA, G. R. & CARVALHO-E-SILVA, S. P. 2008. Anuros 

da Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, RJ, Brasil. Biota Neotropica 8 (1): 199-209. 

DONNELLY, M. A. AND CRUMP, M. L., 1998. Potential effects of climate change on two 

Neotropical amphibian assemblages. Clim. Change, vol. 39, nº 2-3, p. 541-561.  

DUELLMAN, W. E. 1999. Global distribution of amphibians: patterns, conservation, and future 

chalenges. En: Patterns of Distribution of Amphibians. (W. E. Duellman Ed.) Pp. 1-30. The 

Johns Hopkins University Press. Baltimore, USA. 

FEIO, R. N. & FERREIRA, P. L. 2005. Anfíbios de dois fragmentos de Mata Atlântica na Zona 

da Mata de Minas Gerais. Revista Brasileira de Zoociências 7(1): 121-128. 

GARCIA, P. C. A. & VINCIPROVA, G. 2003. Anfíbios, p.147-164 In: Livro vermelho da fauna 

ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Edipucrs. 632 p. 

HADDAD, C. F. B. & SAZIMA, I. 1992. Anfíbios anuros da Serra do Japi. In: Morellato, L. P. C. 

(Org.). História natural da Serra do Japi. Ecologia e Preservação de uma área florestal no 

sudeste do Brasil. Editora da UNICAMP. Pp 188-211 

HADDAD, C. F. B. & PRADO, C. P. A. 2005. Reproductive Modes in Frogs and Their 

Unexpected Diversity in the Atlantic Forest of Brazil. BioScience. 55 (3): 207-217p.  



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

19 

HADDAD, C. F. B., TOLEDO, L.F. & PRADO, C. P. A. 2008. Anfíbios da Mata Atlântica: guia 

dos anfíbios anuros da Mata Atlântica. São Paulo: Editora Neotropica. 244 p. 

HEDGES, S. B.; DUELLMAN, W. E. & HEINICKE, M. P. 2008. New World direct-developing 

frogs (Anura: Terrarana): Molecular phylogeny, biogeography. And conservation. Zootaxa. 

Magnolia Press, New Zealand. 182 p.  

HEYER, W. R. 1988. On frogs distribution patterns east of the Andes. In: P. E. Vanzolini & W. 

R. Heyer (eds.). Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns. pp 245-273. 

Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, Brasil.Heyer, 1984 

IZECKSOHN, E. & CARVALHO-E-SILVA, S.P. 2001. Anfíbios do município do Rio de Janeiro. 

Editora UFRJ, Rio de Janeiro. 

LIMA, A. P. & MAGNUSSON, W. E. 1998. Partitioning Seasonal Time: Interactions among 

Size, Foraging Activity and Diet in Leaf-Litter Frogs. Oecologia, 116: 259- 266p.  

LUNA-DIAS, C., CARVALHO-E-SILVA, S. P. & CARVALHO-E-SILVA, A. M. P. T., 2009. 

Amphibia, Anura, Hylidae, Scinax trapicheiroi: Distribution extension. Check List, vol. 5, n. 2, p. 

251-253. 

MARTINS, I. A. 2001. Interações bioacústicas em grupo de espécies de hilídeos (Anura, 

Hylidae) na região de Botucatu, Estado de São Paulo. Botucatu, SP, UNESP, 2001. 94p. Tese 

(Doutorado em Zoologia), Instituto de Biociência, Universidade Estadual Paulista. 

RICO, M., ROCHA, C. F. D., BORGES JR., V. N. & VAN SLUYS., M., 2004, Breeding ecology 

of Scinax trapicheiroi (Anura, Hylidae) at a creek in the Atlantic Rainforest of Ilha Grande, 

southeastern Brazil. Amphibia-Reptilia, 25(3): 277-286.  

RIEVERS, C. R. & ETEROVICK, P. C. 2006. Uso de Microambientes e do Espaço Acústico 

por Anuros (Amphibia) durante Atividade Reprodutiva. Revista do CNPQ – Destaques da 

Produção Ciêntífica de 2005, Minas Gerais.  

ROCHA, C. F. D., BERGALLO, H. G. POMBAL JR., J. P. GEISE, L., VAN SLUYS, M., 

FERNANDES, R., AND CARAMASCHI, U.. 2004. Fauna de anfíbios, répteis e mamíferos do 

Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Publicações Avulsas do Museu Nacional, Rio de 

Janeiro 104: 1-24. Serafim, H., P.J.P. Cicchi, S. Ienne and J. Jim. 2008. Anurans of remnants 

of Atlantic forest of São José do Barreiro municipality, São Paulo state, Brazil. Biota 

Neotropica 8(2): 69-78. 

SILVA, D. O. F. Lagartos da Baía de Sepetiba e do Parque Estadual do Cunhambebe (RJ). 

2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

20 

SILVANO, D. L. & SEGALLA, M. V. 2005. Conservation of Brazilian Amphibians. Conservation 

Biology 19(3): 653-658. 

Siqueira, C. C.; Vrcibradic, D.; Dorigo, T. A. & Rocha, C. F. D. 2011. Zoologia. Anurans from 

two high-elevation areas of Atlantic Forest in the state of Rio de Janeiro, Brazil. 

STUART, S. N., CHANSON, J.S., COX, N.A., YOUNG, B.E., RODRIGUES, A.S.L., 

FISCHMAN, D.L., & WALLER, R. W.. 2004. Status and Trends of Amphibian Declines and 

Extinctions Worldwide. Science 306: 1783-1786. 

YOUNG, B., LIPS, K.R., REASER, J.K., IBAÑEZ, R., SALAS, A.W., CEDEÑO, J.R., COLOMA, 

L.A., RON, S., LA MARCA, E., MEYER, J. R., MUÑOZ, A., BOLAÑOS, F., CHAVES, G. & 

ROMO, D. 2001. Population declines and priorities for Amphibian conservation in Latin 

America. Conserv. Biol. 15(5):1213-1223. 

RÉPTEIS 

ÁVILA-PIRES, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoologische 

Verhandelingen, 299: 1-706. 

BERGALLO, H. G; DA ROCHA, C. F. D.; ALVES, M. A. S.; VAN-SLUYS, M. 2000. A fauna 

ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. UERJ/FAPERJ, Rio de Janeiro, Brasil, 

168pp. 

BERNARDINO, JR., F. S., AND G. H. DALRYMPLE. 1992. Seasonal activity and road 

mortality of the snakes of the Pa-hay-okee wetlands of Everglades National Park, USA. 

Biological Conservation 61:71–75. 

BÉRNILS, R. S. 2009. Composição e padrões de distribuição de Caenophidia (Squamata: 

Serpentes) das Serras Atlânticas e Planaltos do sudeste do Brasil. Tese (Doutorado em 

Zoologia) Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

CARVALHO, A. L. G. & ARAUJO, A. F. B. 2004. Ecologia dos lagartos da Ilha da Marambaia, 

RJ. Revista Universidade Rural: Série Ciências da Vida, Seropédica, RJ: EDUR, v. 24, n.2, p. 

159-165, jul-dez, 2004. 

CARVALHO, A. L. G.; DE ARAÚJO, A. F. B.; SILVA, H. R. 2007. Lagartos da Marambaia, um 

remanescente insular de Restinga e Floresta Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Biota Neotropica, 7 (2): 1-7. Disponível em http://www.biotaneotropica.org.br/v7n2/ 

t/abstract?inventory+bn03407022007. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

21 

CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 

2010. Apendices I, II and III. Electronic database accessible at <http://www.cites.org>. 

DIXON, J. R., WIEST, J. A., CEI, J. M. 1993. Revision of the tropical snake Chironius Fitzinger 

(Serpentes, Colubridae). Mus. Reg. Sci. Natur. Monogr. XIII: 1-279. 

EISENBERG, C. C., CASSIMIRO, J., BERTOLUCI, J. (2004): Notes on the diet of the rare 

gymnophthalmid lizard Ecpleopus gaudichaudii from southeastern Brazil. Herpetol. Rev. 35(4): 

336-337. 

GOYANNES-ARAUJO, P.; ALMEIDA-GOMES, M.; BORGES-JUNIOR, V. N. T.; 

ALBUQUERQUE, H. G.; VRCIBRADIC, D.; ROCHA, C. F. D. 2006. Reptilia, Polychrotidae, 

Anolis fuscoauratus: distribution extension. Check List 5 (3): 746-748. Disponível em 

<http://www.checklist.org.br/ getpdf?NGD150-08>. 

HARTMAN, P. A. 2005. História natural e ecologia de duas taxocenoses de serpentes na Mata 

Atlântica. Tese (Doutorado em Zoologia) - Instituto de Biociências, Universidade de São 

Paulo. 

MARQUES, O. A. V. & SAZIMA, I. 2004. História natural dos répteis da Estação Ecológica 

Juréia-Itatins. In Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente Físico, Flora e Fauna (O.A.V. 

Marques & W. Duleba, orgs). Holos, Ribeirão Preto, p.257-277. 

MARQUES, O. A. V. 1998. Composição faunística, história natural e ecologia de serpentes da 

Mata Atlântica na Estação Ecológica Juréia-Itatins, SP. Tese de Doutorado, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

MARQUES, O. A. V. 1992. História natural de Micrurus corallinus (Serpentes, Elapidae). São 

Paulo. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Instituto de Biociências, Universidade de São 

Paulo. 

MARTINS, M. AND MOLINA, F.B.. 2008. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil, v. 2; p. 327-

334 In A. Machado, G. M. Drummond and A. P. Paglia (orgs.). Livro Vermelho da fauna brasileira 

ameaçada de extinção. Brasília/Belo Horizonte: Ministério do Meio Ambiente/Fundação Biodiversitas.  

MELGAREJO, A. R. 2003. Serpentes Peçonhentas do Brasil, p. 33-66. In: CARDOSO, J. L. 

C.; FRANÇA, F. O. S.; WEN, F. H.; MÁLAQUE, C. M. S. & HADDAD JR., V. (Eds). Animais 

peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. São Paulo, Sarvier, 468p. 

ROCHA, C. F. D., BERGALLO, H. G., POMBAL JR., J.P., GEISE, L., VANSLUYS, M., 

FERNANDES, R. & CARAMASCHI, U. 2004. Anfíbios, Répteis e Mamíferos do Estado do Rio 

de Janeiro, Sudeste do Brasil. Publicações Avulsas do Museu Nacional 104:1-24. 



 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

22 

RUDOLPH, D. C.; BURGDORF, S.; CONNER, R. N.; SCHAEFER, R. 1999. Preliminary 

evaluation of the impact of roads and associated vehicular traffic on snake populations in 

eastern Texas. In: G. L. Evink,; Garrett, P. & Zeigler, D. (Ed.). Proceedings of the Third 

International Conference on Wildlife Ecology and Transportation, Florida Department of 

Transportation, Tallahassee, USA, p.129-136. 

SALLES, R. O. L., WEBER, L. N. & SILVA-SOARES, T. 2010. Reptiles, Squamata, Parque 

Natural Municipal da Taquara, municipality of Duque de Caxias, state of Rio de Janeiro, 

Southeastern Brasil. Check List 6(2): 280-286.  

SAZIMA, I.; HADDAD, C. F. B. 1992. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história natural. In: 

Morellato, L. P. C. (Ed.). História Natural da Serra do Japi. Ecologia e preservação de uma 

área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da UNICAMP/FAPESP, Campinas, Brasil, p.212-

213. 

SAZIMA, I. & MANZANI, P.R. 1995. As cobras que vivem numa reserva florestal urbana. In 

Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana Reserva de Santa Genebra (L.P.C. 

Morellato & H.F. Leitão Filho, eds.). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 78-82. 

SILVA, D. O. F. 2011. Lagartos da Baía de Sepetiba e do Parque Estadual do Cunhambebe 

(RJ). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

SILVEIRA, A. L.; EVERS JR., P. R. 2007. Bothrops alternatus: geographic distribution. 

Herpetological Review, 38 (3): 354. 

SILVEIRA, A. L. 2008. Oxyrhopus guibei: geographic distribution. Herpetological Review 39 

(2): 242. 

VAN SLUYS, M., ROCHA, C. D. F., HATANO, F. H., BOQUIMPANI-FREITAS, L. & MARRA, 

R. V., 2004. Anfíbios da restinga de Jurubatiba: composição e história natural, P. 165-178. 

Em: ROCHA, C.F.D., ESTEVES, F.A. & SCARANO, F.R. 2004. Pesquisas Ecológicas de 

Longa Duração na Restinga de Jurubatiba. Ecologia, História Natural e Conservação. Editora 

Rima, São Carlos, p. 376 

VITT, L. J. &. COLLI, G. R. 1994. Geographical ecology of a Neotropical lizard: Ameiva ameiva 

(Teiidae) in Brazil. Canadian Journal of Zoology 72: 1986-2008. 

VRCIBRADIC, D.; ALMEIDA-GOMES, M.; BORJES-JUNIOR, V. N. T.; KIEFER, M. C.; VAN-

SLUYS, M.; ROCHA, C. F. D. 2006. Reptilia, Scincidae, Mabuya frenata: distribution 

extension. Check List 2 (2): 57-58. Disponível em 

<http://www.checklist.org.br/getpdf?NGD016- 06>. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

23 

AVES 

ALVES, M. A. S. & VECCHI, M. B. 2009. Birds, Ilha Grande, state of Rio de Janeiro, 

Southeastern Brazil. Check List 5(2): 300-313, 2009. 

CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Listas de aves do Brasil 2011. 

Disponível em: < http://www.cbro.org.br>. Acesso em:18/11/2011. 

CORDEIRO, P. H. C. 2003. Análise dos padrões de distribuição geográfica das aves 

endêmicas da Mata Atlântica e a importância do Corredor da Serra do Mar e do Corredor 

Central para conservação da biodiversidade brasileira.  

CRACRAFT, J. (1985). Historical biogeography and patterns of differentiation within the South 

American avifauna: Areas of endemism. In: Neotropical Ornithology. Ed. P. A. Buckley; M. S. 

Foster; E. S. Morton; R. S. Ridgely e F. G. Buckley. Ornithological Monographs nº 36. The 

American Ornithologist’s Union, Washington, USA. 

GAGLIARDI, R., 2009. Lista das Aves do Estado do Rio de Janeiro Versão 2009/3. 

http://ricardo-gagliardi.sites.uol.com.br/avesRJ.pdf 

GRAY M.A., BALDAUF S.L., MAYHEW P.J. AND HILL J.K. 2007. The response of avian 

feeding guilds to tropical forest disturbance. Conserv Biol 21: 133–141. 

IUCN 2011. Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> 

JENKINS, C.N., PIMM, S. L., 2006. Definindo prioridades de conservação em um Hotspot de 

Biodiversidade Global. In: Rocha, C. F. D., Bergallo, H. G., Van Sluys, M., Alves, M. A. S. 

(Eds.), Biologia da Conservação. RiMa, São Carlos, Brazil, pp. 41–52. 

JUNIOR, V. A. C. 2010. Distribuição das aves ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do 

Mar do Estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. (Mestrado: Zoologia) Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo.  

MARINI, M. A.; GARCIA, F. I. .2005. Conservação de aves no Brasil. Megadiversidade. 

Volume 1.  

MOURÃO, R. M. F. (org.). Manual de melhores práticas para o ecoturismo - turismo 

sustentável: atividades na natureza. Rio de Janeiro: Funbio; Instituto Ecobrasil, 2004. 58 p. 

  

http://www.cbro.org.br/
http://ricardo-gagliardi.sites.uol.com.br/avesRJ.pdf


 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

24 

MAMÍFEROS 

BOLZAN, D. P.; LOURENÇO, E. C.; COSTA, L. M,; LUZ, J. L.; NOGUEIRA, T. J.; DIAS, D.; 

ESBÉRARD, C. E. L.; PERACCHI, A. L. 2010. Morcegos da região da Costa Verde e 

Adjacências, Litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. Chiroptera Neotropica 16(1). 

FONSECA, G. A. B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y. L. R., MITTERMEIER, R. A., RYLANDS A. B. 

& PATTON J. L., 1996. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil. Occasional Papers. In: 

Conservation Biology. Conservation International & Fundação Biodiversitas, (4):1-38. 

LEOPOLDO, B.F. 2010. Composição da Comunidade de Mamíferos de médio e Grande Porte 

da Serra da bocaina, RJ/SP, Brasil. Monografia (Bacharel em Zoologia). Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

LEWINSOHN, T. M. & PRADO, P. I. 2002. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual 

de conhecimento. Ministério do Meio Ambiente (MMA), Conservation International do Brasil. 

Editora Contexto, São Paulo. 

OLIVEIRA, T. G. & CASSARO, K. 2005. Guia de campo dos felinos do Brasil. São Paulo: 

Instituto Pró-Carnívoros, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Sociedade de Zoológicos 

do Brasil e Pró-Vida Brasil. 80 p 

PEREIRA L. G., TORRES, S. E. M., SILVA H. S. E GEISE, L.. 2001. Non-volant mammals of 

Ilha Grande and adjacent areas in southern Rio de Janeiro. Boletim do Museu Nacional (N.S. 

Zoologia), 459: 1-15. 

VAZ S.M. 2005. Mamíferos coletados em Pedra Branca, Município de Paraty, Rio de Janeiro, 

Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 22(4): 1164-1169. 

 FATORES HISTÓRICOS E SOCIOECONÔMICOS 

BARTH, F. 1969. Ethnic Group and Boundaries. Boston: Litle, Brown.  

COHEN, A.P. 1985. The Symbolic Construction of Community, London: Tavistock. 

DIÁRIO DO VALE. Serra do Piloto receberá projetos de melhorias na área rural.Publicado em 

30/5/2011. Disponível em: diariodovale.uol.com.br/noticias/4,41099,Serra-do-Piloto-recebera-

projetos-de-melhorias-na-area-rural.html#ixzz1fNsxdI8D. Acesso em: jan. 2012. 

ECOLOGY BRASIL. 2008. Estudo de Impacto Ambiental do Porto Sudeste. Mimeo. 

ECOLOGUS. 2005. Estudo de Impacto Ambiental do Porto da Companhia Siderúrgica do 

Atlântico – CSA. Mimeo. 



Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

25 

ERM. 2005. Estudo de Impacto Ambiental da Usina Siderúrgica e do Pátio Logístico da 

Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA. Mimeo. 

FIGUEIREDO, André Videira de. 2011. O caminho quilombola: sociologia jurídica do 

reconhecimento étnico. Curitiba: Appris. 

Fundação CIDE – IQM Verde II, 2003 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. 2010. Censo 

Demográfico. 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 2011. O Estado do Ambiente. Disponível em:  

http://www.inea.rj.gov.br/publicacoes/publicacoes.asp Acessado em: ja. 2012. 

Instituto Terra de Proteção Ambiental - ITPA. 2008. Estudo Técnico da Criação do Parque 

Estadual Cunhambebe. Mimeo. 

MINAR, D. and S. GREER. The Concept of Community. Chicago: Aldine. 1969 

MRS Estudos Ambientais. 2005. Estudo de Impacto Ambiental da Usina Angra 3 – 

Eletronuclear. Rio de Janeiro. 

NEVES, D. P. 2008. O associativismo e a comercialização agrícola: dilemas do processo de 

assentamento rural. In: Vera Lucia Silveira Botta Ferrante; Dulce Consuelo Andreatta 

Whitaker. (Org.). Reforma Agrária e Desenvolvimento: desafios e rumos da política de 

assentamentos rurais. São Paulo: Uniara, v. 1, p. 172-219. 

PAULA, Dilma Andrade de. 1996. “Na contramão da utopia: a memória da destruição da 

cidade de São Marcos”. Em: Revista de História Regional, Vol.1 (1), pp. 41-56. 

PROGRAMA FOLHA & PESCA. Ribeirão das Lajes traíra e tucunaré. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=2GD3zgjqx6A. Acesso em: 27/01/2012 

SERQUEIRA, Celso. 2005. A História submersa da Represa de Lajes. Disponível em: 

http://www.serqueira.com.br Acesso em: 29/01/2012.  

SOARES, Danielle Feteira. 1997. A cidade do lago: São João Marcos e o reservatório de 

Ribeirão das Lajes, RJ. Monografia defendida no Departamento de Geografia da UFRJ. 

SOARES, Sebastião Ferreira. 1861. Histórico da Companhia Industrial da Estrada de 

Mangaratiba e Analyse Critica e Econômica dos negócios desta companhia. Typographia 

Nacional, Rio de Janeiro, In: http://www.brevescafe3.xpg.com.br/n_estrada_imperial.htm. 

http://www.inea.rj.gov.br/publicacoes/publicacoes.asp
http://www.youtube.com/watch?v=2GD3zgjqx6A
http://www.serqueira.com.br/
http://www.brevescafe3.xpg.com.br/n_estrada_imperial.htm


 Plano de Manejo do Parque Estadual Cunhambebe 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

26 

SORIANO, Afranio José Soares. 2006. Estrada-parque: proposta para uma definição. UNESP, 

Tese de Doutorado em Geografia. Rio Claro. 

 Sites consultados: 

http://www.inepac.rj.gov.br/ 

http://www.iphan.gov.br/ 

http://institutodearqueologiabrasileira.blogspot.com/p/colunistas.html 

http://www.brevescafe3.xpg.com.br/n_estrada_imperial.htm 

http://www.museudoindio.org.br/template_01/default.asp?ID_S=33&ID_M=112 

http://quilombosconaq.blogspot.com/2011/06/rj-terras-de-quilombolas-do-alto-da.html 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1853.  

http://www.clubepescapirai.com.br/ 

http://www.mangaratiba.rj.gov.br/print.php?id=1168 

http://www.iterj.rj.gov.br/nucleos_produtivos_banana_passa.asp 

http://www.iterj.rj.gov.br/zip/relatorio_de_governo.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Marcos 


