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APRESENTAÇÃO 

Criado em 15 de junho de 2012 pelo Decreto nº 43.640, o Parque Estadual da Pedra Selada 

(PEPS) apresenta uma área total de 8.036 ha, situada nos municípios de Itatiaia/RJ 

(1.733,26 ha) e Resende/RJ (6.302,63 ha), parcialmente inserida na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Federal da Serra da Mantiqueira e com porções do seu limite na zona de 

amortecimento do Parque Nacional de Itatiaia. 

Desde a criação do PEPS priorizou-se a implementação de ações destinadas à estruturação 

inicial e mais emergencial, antecipando ações importantes para o reconhecimento e gestão 

da Unidade de Conservação (UC). Neste sentido, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

delineou o projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra 

Selada”, financiado com recursos do Mecanismo de Conservação da Biodiversidade do 

Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) e operado por meio de uma parceria entre o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de 

Janeiro (SEA-RJ).  

O instrumento norteador do documento ora apresentado é o Roteiro Metodológico para 

Elaboração de Planos de Manejo para (Parques Estaduais, Reservas Biológicas e Estações 

Ecológicas) do Inea (INEA, 2010), que apresenta os conceitos e diretrizes necessárias ao 

processo de construção do planejamento de UCs. 

O Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Selada foi estruturado em módulos que 

consolidam as informações e proposições de forma organizada, abrangendo diagnóstico, 

planejamento geral e planejamento específico, organizados nos seguintes volumes: 

Volume 1: Diagnóstico da Unidade de Conservação: constituído da contextualização e 

caracterização regional e caracterização específica da UC, realizados a partir da 

compilação dos estudos com base em dados secundários e primários, de maneira 

a compor um diagnóstico da UC, apresentado em 3 (três) módulos: Módulo 1 - 

Informações Gerais sobre a UC; Módulo 2 - Contextualização e Análise Regional; 

e Módulo 3 - Análise da UC e Entorno. 

Volume 2: Planejamento da Unidade de Conservação: apresenta os delineamentos 

estratégicos e de diretrizes gerais para a UC. Neste volume o planejamento 

estrutura-se com enfoques territorial e temático resultando no estabelecimento de 

homogeneidades e, como consequência, na definição do Zoneamento e das 

Normas de Uso, incluindo abordagem sobre a Zona de Amortecimento. Define 

ações e metas divididas por áreas temáticas. Caracteriza-se por apresentar com 

objetividade a essência do que deve ser realizado na UC ao longo do tempo. É 

composto por 03 módulos: Módulo 4 - Planejamento; Módulo 5 - Projetos 

Específicos; Módulo 6 - e Monitoramento e Avaliação. 

O documento em questão, refere-se ao Volume 1 deste Plano de Manejo, apresentando, 

então, o diagnóstico da Unidade de Conservação. 
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1 INTRODUÇÃO AO MÓDULO 1 

A criação de áreas protegidas constitui, em todo o mundo, o principal mecanismo para garantir 

a conservação da natureza e, consequentemente, a oferta de serviços ecossistêmicos. Em 

2013, as áreas terrestres e marinhas especialmente dedicadas à proteção e manutenção da 

diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados cobriam 

aproximadamente 12% da superfície do planeta (IUCN, 2013). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/00), regulamentado 

pelo Decreto Federal nº 4.340/02, foi instituído objetivando o estabelecimento de critérios e 

normas para a criação, implementação e gestão de unidades de conservação. As Unidades 

de Conservação (UC) representam uma das diversas modalidades de áreas protegidas 

existentes na legislação brasileira, sendo definida pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.985/2000, como: 

“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção”. 

O SNUC determina 12 categorias de UCs, divididas em dois grupos: 

Unidades de Proteção Integral: Têm o “objetivo de preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei”. 

Fazem parte desta categoria: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; 

Unidades de Uso Sustentável: Têm o “objetivo básico de compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Fazem parte desta 

categoria: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

e Reserva Particular de Patrimônio Natural1. 

De acordo com o SNUC, todas as UCs devem dispor de um instrumento de apoio à gestão 

que oriente a administração para o alcance dos seus objetivos. Este documento é denominado 

plano de manejo, deve ser elaborado no máximo cinco anos após sua criação e revisado pelo 

mesmo período, sendo definido no próprio SNUC como: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

unidade”. 

O termo - “plano de manejo” - tem origem em uma tradução imprecisa do inglês management 

plan, que significa plano de gestão/gerenciamento. Essa confusão de terminologias refletiu no 

enfoque dado aos planos de manejo das UCs brasileiras, por vezes confundido com o manejo 

florestal, o manejo da fauna, entre outros instrumentos voltados à gestão de recursos naturais. 

Isso explica, em parte, a ideia consolidada no país de que o planejamento da UC deve 

preceder um diagnóstico exaustivo de seus recursos naturais. Nesta visão, normalmente o 

óbvio tende a ser obscurecido pela avalanche de dados, quando se carece de análises 

estratégicas que normalmente não exigem quantidade, mas qualidade de dados (ICMBIO, 

2013). 

                                                

1 Reservas Particulares do Patrimônio Natural estão inseridas na categoria de manejo de Proteção Integral no Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação do Rio de Janeiro. 
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É justificável a preocupação de que os planos de manejo enfoquem especialmente as 

questões fundamentais para a gestão e o manejo da UC, evitando esforços e levantamentos 

desnecessários, outrora comuns em trabalhos como esses, ou mesmo abordagens e 

constituições de plano com caráter acadêmico, que acabam por minimizar o tempo e os 

esforços para a consolidação de um plano de manejo útil, realista e exequível já no curto 

prazo. 

Sendo assim, o plano de manejo deve estabelecer diretrizes de gestão e ter caráter executivo 

e gerencial, privilegiando a viabilidade e factibilidade das ações de modo a assegurar uma 

gestão eficiente e eficaz, participativa e corresponsável no cumprimento à proposta de 

conservação, proteção, administração e uso público da UC. 

O SNUC (BRASIL, 2000) estabelece como objetivo básico dos Parques “a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

São de posse e domínio públicos, ou seja, áreas particulares incluídas em seus limites devem 

ser desapropriadas. 

De acordo com o Decreto nº 43.640/2012, a criação do PEPS tem por objetivos: 

I. Preservar parte de uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro, 

bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; 

II. Proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio 

para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas d e 

extinção da fauna e flora nativas; 

III. Preservar a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária, os 

campos de altitude, os corpos hídricos e as formações geológicas notáveis 

contidas em seus limites; 

IV. Formar um expressivo corredor ecológico com o Parque Nacional de Itatiaia e 

outras unidades de conservação públicas e privadas próximas; 

V. Oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e 

pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo em bases 

sustentáveis; 

VI. Assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza. 

O Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) assim como todo o estado do Rio de Janeiro, 

está inserido no bioma Mata Atlântica, um dos trinta e cinco (35) hotspots de biodiversidade 

mundial, constituindo-se patrimônio nacional conforme disposto no § 4° do artigo 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil e Reserva da Biosfera pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2015). A região é definida 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como área prioritária para conservação da natureza, 

classificada com importância biológica “Muito Alta” e prioridade de ação “Alta” (MMA, 2007). 

Além disso, abriga remanescentes expressivos de floresta primária, diversas espécies da 

fauna e flora nativas raras e/ou ameaçadas de extinção, áreas de interesse arqueológico, 

histórico, científico, paisagístico e cultural, sendo, portanto, considerado área de preservação 

permanente de acordo com o disposto no artigo 268 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro de 1989. 

De acordo com estudos realizados em 2014 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, restam, no estado do Rio de Janeiro, 

apenas 20,9% da cobertura florestal original, evidenciando a importância do PEPS na 

conservação do bioma Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014). 
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A implantação do PEPS, única UC estadual na Serra da Mantiqueira, permitirá a formação de 

importantes corredores ecológicos, protegendo as nascentes de tributários de algumas das 

principais bacias hidrográficas da Região Sudeste - Paraná e Paraíba do Sul – além de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável local, abrindo oportunidades para pequenos e 

médios empreendimentos e gerando empregos e renda provenientes do fomento às 

atividades turísticas. 

Com o objetivo de estabelecer princípios básicos para que haja uniformidade de ações e 

procedimentos na gestão de UC no estado do Rio de Janeiro, o Inea publicou no ano de 2010 

o Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo (Parques Estaduais, Reservas 

Biológicas e Estações Ecológicas). Sendo assim, com base neste roteiro e na experiência da 

Detzel Consultores Associados S/S EPP, o Plano de Manejo apresentado a seguir foi 

elaborado com objetivo de primar pela qualidade e garantia de sua aplicabilidade à gestão do 

PEPS. 

  



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 1 – Informações Gerais da Unidade de Conservação 

Página 6 

 

  



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 1 – Informações Gerais da Unidade de Conservação 

Página 7 

2 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UC 

O PEPS está localizado na região sudoeste do estado do Rio de Janeiro, inserido na Região 

Sudeste do Brasil. Com área total de 8.036 hectares2, envolve os municípios de Resende 

(78,43 %) e Itatiaia (21,57 %), os quais limitam-se com o estado de Minas Gerais. Em termos 

político-administrativos, insere-se na Região de Governo denominada Médio Paraíba, na qual 

destacam-se as atividades industriais, agropecuárias e turísticas (Figura 2.1). 

Figura 2.1 Mapa localização do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O bioma Mata Atlântica abrange integralmente o PEPS, assim como todo o estado do Rio de 

Janeiro. A UC está inserida em localização com ocorrência de três tipos climáticos, de acordo 

com a classificação internacional de Köppen - Csb (clima temperado úmido com verão seco 

e temperado), Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão temperado, geralmente 

nas partes acima de 1.600 m de altitude) e Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e 

verão quente) (ICMBIO, 2013). Apresenta relevo montanhoso e acidentado com presença de 

Neossolos Litólicos e Cambissolos Húmicos, intercalados a blocos de rocha de grandes 

dimensões, com embasamento geológico da maior parte da sua área associado à chamada 

Suíte Pedra Selada (Ny3p), (HEILBRON, 1993). A área do PEPS tem variação de altitudes 

entre 420 m a 2100 m, o que corresponde a uma amplitude altimétrica de 1680 m. 

                                                

2  As análises de geoprocessamento realizadas durante a elaboração do Plano de Manejo verificaram que a área exata do PEPS 

é de 8035,62 ha. 
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Em termos de hidrografia nacional o PEPS está inserido na Região Hidrográfica Atlântico 

Sudeste. No estado do Rio de Janeiro localiza-se na Região Hidrográfica Médio Paraíba do 

Sul, formada pela bacia do Rio Preto e pelas bacias dos rios afluentes do curso médio superior 

do Rio Paraíba do Sul. 

O PEPS é a primeira UC de proteção integral do estado do Rio de Janeiro inserida, mesmo 

que parcialmente, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira, integrando 

o Mosaico Mantiqueira de Unidades de Conservação. Seus limites também formam um 

importante corredor ecológico com outras UCs - APA Municipal da Serrinha do Alambari, 

Parque Nacional de Itatiaia (PNI), Parque Natural Municipal (PNM) do Rio Pombo e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) Santo Antônio, Dois Peões, Chalé Club Alambary, 

Agulhas Negras e Jardim de Mukunda. Próximo ao PEPS encontra-se o PNM da Cachoeira 

da Fumaça e Jacuba, margeando o rio Preto, perto da localidade de Fumaça. 

O perímetro do PEPS possui formato alongado dividido em quatro (4) fragmentos que 

abrangem diferentes paisagens e dinâmicas socioeconômicas que permeiam o polo industrial, 

áreas turísticas e áreas de produção rural, principalmente leiteira. Os fragmentos do PEPS 

são interligados por RPPNs já homologadas no Inea, que permitem a conectividade entre os 

fragmentos florestais em um grande território de UC de proteção integral. 

Seus limites extremos são: Sul – Rodovia BR-116 Presidente Dutra, no município de Itatiaia 

(44°33'59,464"; 22°28'56,289"); Oeste – Fazenda Marimbondo, divisa do PNI (44°36'04,71"; 

22°21'28,86"); Norte – Distrito de Bagagem, no município de Resende, próximo ao Rio Preto 

(44°26'23,866"; 22°16'1,415"); e Leste – distrito de Fumaça (44°20'49,337"; 22°17'27,299"). 

O PEPS é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente, órgão vinculado à Secretaria 

Estadual do Ambiente, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Está sob responsabilidade da 

Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral ligada a Diretoria de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas. A regional mais próxima é a Superintendência Regional 

Médio Paraíba do Sul, situada na Av. Almirante Adalberto Barros Nunes, 5.900 – Belmonte, 

Volta Redonda – RJ. 

2.1 ACESSOS 

Partindo do pressuposto que um visitante necessite se deslocar por via aérea, os aeroportos 

mais próximos localizam-se na cidade do Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/ Galeão – Antônio Carlos Jobim; e Aeroporto Santos-Dumont) e na região da Grande 

São Paulo (Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos – Governador André Franco 

Montoro; e Aeroporto de São Paulo/ Congonhas). 

Desse modo, com base nos aeroportos mais próximos, a rodovia Presidente Dutra, também 

conhecida como rodovia BR-116, é a principal via de acesso aos municípios de Resende e 

Itatiaia. A rodovia Presidente Dutra refere-se ao trecho da BR-116 que liga a cidade de São 

Paulo à cidade do Rio de Janeiro, os dois maiores centros urbanos do país. Sua extensão é 

de aproximadamente 402 km, sendo 171 km no estado do Rio de Janeiro e 231 km no estado 

de São Paulo. Em relação ao PEPS, sua localização, entre os três principais centros urbanos 

do país (Quadro 2.1), São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, favoreceu o 

estabelecimento de diversas indústrias na região e, consequentemente, o surgimento e 

melhoria das rodovias, com destaque para a BR-116 Rodovia Presidente Dutra. 

Quadro 2.1  Distância do PEPS para as capitais mais próximas 

CIDADE DISTÂNCIA DA SEDE DO PEPS (km) PRINCIPAIS ACESSOS 

Rio de Janeiro 205 BR-116 Rodovia Presidente Dutra; RJ-163 e RJ-151. 

São Paulo 304 BR-116 Rodovia Presidente Dutra; RJ-163 e RJ-151. 

Belo Horizonte  431 BR-040; BR-267; MG-814 e RJ-151. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015.  
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Partindo de Resende as principais vias de acesso à sede do PEPS são: 

• BR-116 Rodovia Presidente Dutra, acesso pela saída 311 para a RJ-163 Rodovia 

Dr. Rubéns Tramujas Mader, em direção a Penedo/Visconde de Mauá até RJ-151 

(Figura 2.2); 

• Em Resende acesso a RJ-161 pelo bairro Cabral e RJ-151 até a Vila de Visconde 

de Mauá. 

Figura 2.2 Estrada-Parque RJ-163 e RJ-151.  

 
Fonte: EIA da Estrada Parque RJ-163 e RJ-151,2008. 

O acesso principal à área do PEPS, por sua vez, é realizado pela rodovia RJ-163 (Figura 

2.2 – A), que corta o município de Resende de sul a norte ligando a sede com a localidade de 

Visconde de Mauá, encontrando com a rodovia RJ-151 (Figura 2.2 – B). A RJ-151, por sua 

vez, segue paralelamente ao norte da extensão do parque, ligando a localidade de Maromba 

(Itatiaia) até o encontro com a RJ-153, já no município de Valença. Parte dessas duas rodovias 

faz parque do projeto infra estrutural denominado Estrada Parque Visconde de Mauá (Figura 

2.2). Além dessas duas rodovias, a rodovia RJ-153, também conhecida como rodovia Joaquim 

Mariano de Souza, faz ligação direta com o parque, partindo do perímetro urbano de Resende, 

passando pela localidade de Pedra Selada e pela UC, encontrando a RJ-151, ao norte da 

unidade de conservação. 

Quanto às linhas de ônibus intermunicipais que passam pelo município de Resende, oriundas 

dos diversos municípios próximos ou afastados, o Quadro 2.2 apresenta a relação para 

aqueles passageiros que optem pelo transporte rodoviário. 
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Figura 2.3 Estradas no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Trecho da RJ-163; B – trecho asfalto da RJ-151. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 2.2 Linhas de ônibus que passam pelo município de Resende. 

ROTA EMPRESA 

Belo Horizonte (MG) – Aparecida (SP) União Transporte Interestadual de Luxo S/A (UTIL) 

Barbacena (MG) - São José dos Campos (SP) Viação Salutaris e Turismo S/A. 

Belo Horizonte (MG) – Resende (RJ) União Transporte Interestadual de Luxo S/A (UTIL) 

Araxá (MG) - Rio de Janeiro (RJ) Expresso União LTDA. 

Ouro Branco (MG) - São Paulo (SP) União Transporte Interestadual de Luxo S/A (UTIL) 

Rio de Janeiro (RJ) – Caxambu (MG) Viação Cidade do Aço LTDA. 

Volta Redonda (RJ) – Caxambu (MG) Viação Cidade do Aço LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) – Aparecida (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Volta Redonda (RJ) - São Paulo (SP) Viação Cometa S/A. 

Rio de Janeiro (RJ) – Cruzeiro (SP) Viação Cidade do Aço LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) - Porto Alegre (RS) Viação Nossa Senhora da Penha S/A. 

Rio de Janeiro (RJ) - Curitiba (PR) Viação Itapemirim S/A. 

Volta Redonda (RJ) – Aparecida (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) - Rio Grande (RS) Viação Nossa Senhora da Penha S/A. 

Rio de Janeiro (RJ) - São José dos Campos (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) – Santos (SP) União Transporte Interestadual de Luxo S/A (UTIL) 

Resende (RJ) – Queluz (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Volta Redonda (RJ) – Cruzeiro (SP) Viação Cidade do Aço LTDA. 

Resende (RJ) - Além Paraíba (MG) Viação Progresso e Turismo S/A. 

Volta Redonda (RJ) - São José dos Campos (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Volta Redonda (RJ) - Moji das Cruzes (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Volta Redonda (RJ) - Curitiba (PR) Viação Itapemirim S/A. 

Resende (RJ) - Bocaina de Minas (MG) Transmatur Transporte Turismo 

Resende (RJ) – Bananal (SP) Viação Penedo LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) – Pindamonhangaba (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) – Jacareí (SP) Viação Sampaio LTDA. 

Rio de Janeiro (RJ) - Campos do Jordão (SP) Auto Viação 1001 LTDA. 

São Paulo (SP) - Juiz de Fora (MG) Viação Cometa S/A. 

Santos (SP) - Juiz de Fora (MG) Viação Cometa S/A. 

São Paulo (SP) - Vitoria da Conquista (BA) Viação Salutaris e Turismo S/A. 

São Paulo (SP) - Ponte Nova (MG) Viação Salutaris e Turismo S/A. 

São Paulo (SP) – Petrolina (PE) Empresa Gontijo de Transportes LTDA. 

São Paulo (SP) – Parambu (CE) Empresa Gontijo de Transportes LTDA. 

São Paulo (SP) - Visconde do Rio Branco (MG) Viação Salutaris e Turismo S/A. 

Campinas (SP) - Campos dos Goytacazes (RJ) Viação Itapemirim S/A. 

A B 
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ROTA EMPRESA 

Campinas (SP) – Viçosa (MG) Viação Salutaris e Turismo S/A. 

Marília (SP) - Rio de Janeiro (RJ) Viação Esmeralda Transportes LTDA. 

Foz do Iguaçu (PR) - Rio de Janeiro (RJ) Expresso Kaiowa LTDA. 

Foz do Iguaçu (PR) - Rio de Janeiro RJ) Pluma Conforto e Turismo S/A. 

Foz do Iguaçu (PR) - Juiz de Fora (MG) Expresso Kaiowa LTDA. 

Foz do Iguaçu (PR) - Belo Horizonte (MG) Expresso Kaiowa LTDA. 

Foz do Iguaçu (PR) - Juiz de Fora (MG) Pluma Conforto e Turismo S/A. 

Foz do Iguaçu (PR) - Belo Horizonte (MG) Pluma Conforto e Turismo S/A. 

Campo Grande (MS) - Rio de Janeiro (RJ) Empresa de Transportes Andorinha S/A. 

Fonte: ANTT, 2014. 

As rodoviárias mais próximas da sede do PEPS são: 

• Terminal Rodoviário de Resende (36 km) – BR-116 Rod. Pres. Dutra, s/nº, 

Resende / RJ (Trevo com a RJ 161); 

• Terminal Rodoviário de Itatiaia (38 km) - Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, 

s/nº, Itatiaia / RJ. 

A sede administrativa do PEPS (Figura 2.4) está localizada na Avenida Presidente Wenceslau 

Brás s/n, Vila de Visconde de Mauá, Resende / RJ, localidade de vocação turística e grande 

beleza cênica, reconhecida por ter sido retiro de hippies na década de 80 e 90, e que hoje 

conta com ampla infraestrutura de hospedagem, alimentação e serviços turísticos (aluguel de 

veículos 4x4, condutores, etc.). 

Figura 2.4  Sede administrativa do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O acesso à sede do PEPS também pode ser feito por transporte coletivo, partindo de Resende 

ou de Itatiaia, com ponto para desembarque em frente à sede da UC. Existem quatro 

empresas que operam no local em linhas e horários variados (Quadro 2.3). 

Quadro 2.3 Linhas de transporte coletivo urbano que acessam a sede do PEPS. 

EMPRESA LINHA 

Viação Resendense Resende x Maromba – Via Mauá/ lote 10/ Maringá 

São Miguel Transporte Urbano 
Resende x Visconde de Mauá – Resende/ Mauá/ Lote 10 

Resende x Rio Preto (Via Visconde de Mauá) 

Viação Cidade do Aço Rio x Visconde de Mauá 

JMS Tur Resende – Maringá (Bocaina de Minas) – Mirantão (Bocaina de Minas) 

Fonte: ASSOMAR. Última atualização fevereiro/2015. 
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2.2 FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

FICHA TÉCNICA DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 
 

ADMINISTRAÇÃO 

Nome da Unidade: Parque Estadual da Pedra Selada 

Endereço da Sede: Avenida Presidente Wenceslau Brás s/n - Vila de Visconde de Mauá, Resende / RJ 

E-mail: parqueestadualdapedraseladarj@gmail.com 

Telefones: (24) 3387-2318 

Rádio Frequência: Base na sede da UC. Rádio nas viaturas. Ponto a ponto 158.258760 canal 1 

Recursos Humanos: 01(um) Gestor da UC; 10 (dez) Guarda-Parques; 03 (três) Vigilantes Patrimonial 

Infraestrutura: A Sede Administrativa do PEPS localiza-se em um espaço amplo no centro da Vila de Visconde 

de Mauá, recém construído, que recebeu o nome de Espaço de Turismo e Meio Ambiente e Sede Administrativa 

do Parque Estadual da Pedra Selada. Atualmente a estrutura é administrada pelo Inea e tem por objetivo atender 

a comunidade e ser um ponto de integração entre os órgãos públicos atuantes na região. 

A estrutura está dividida em dois prédios. No prédio central há as seguintes infraestruturas: auditório com 

capacidade para 88 pessoas, dotado de palco, camarim com dois (2) banheiros completos e uma saída de 

emergência; sala da UERJ de Gestão Ambiental e Social da Estrada-Parque; Hall/Refeitório utilizado para 

pequenas reuniões; cozinha, um (1) banheiro masculino, um (1) feminino e um (1) para portadores de 

necessidades especiais; salão de exposições; sala do servidor de internet. No andar superior do mesmo prédio 

tem um espaço de consulta com computadores para uso pela comunidade e turistas; sala do núcleo de memória 

e acervo histórico; sala da prefeitura de Resende que abrigará as secretarias municipais de turismo, meio 

ambiente, direitos humano e relações comunitárias, que inclui parte da assistência social de Resende, e sala 

para gerenciamento de risco, que também estará disponível para o uso de outras instituições. Nos fundos ainda 

tem uma lavanderia, um (1) banheiro e alojamento de visitantes para até 6 pessoas.  

O outro prédio que compõe a estrutura concentra a Sede Administrativa do PEPS, composta por três salas, todas 

com acesso externo e um salão com mezanino. A sala 1 é atualmente alojamento de guarda-parques com 

capacidade para 10 pessoas, a sala 2 é utilizada como almoxarifado e a sala 3 é a sala do gestor da UC. O salão 

é utilizado pelos guarda-parques para atividades administrativas e reuniões. O segundo piso é reservado para 

educação ambiental e para uso dos conselheiros do PEPS. Todo os ambientes térreos estão preparados para 

acessibilidade.  

Toda a estrutura está equipada com mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos de escritório como 

computadores e impressoras. O prédio ainda receberá adequações para melhor atender as necessidades 

operacionais da UC. O PEPS possui ainda duas viaturas 4x4 do modelo Mitsubishi Savana; dois quadricíclos; 

uma motocicleta e dois reboques para quadrículos. 
 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ato de Criação: Criado por Decreto Estadual nº 43.640 de junho de 2012 e Zona de amortecimento provisória 

estabelecida pela Resolução Inea nº 62 de 24 de outubro de 2012. 

Objetivos da UC:  

I. Preservar parte de uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro, bem como recuperar 

as áreas degradadas ali existentes; 

II. Proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies 

migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; 

III. Preservar a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária, os campos de altitude, os 

corpos hídricos e as formações geológicas notáveis contidas em seus limites; 

IV. Formar um expressivo corredor ecológico com o Parque Nacional de Itatiaia e outras unidades de 

conservação públicas e privadas próximas;  

V. Oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e pesquisa científica, 

estimulando o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis;  

VI. Assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza. 

Municípios Abrangidos: Resende e Itatiaia (RJ). 

Bioma: Mata Atlântica. 

Situação Fundiária: (x) Não regularizada* ( ) Regularizada integralmente ( ) Regularizada parcialmente  

* Possui propriedades cadastradas para desapropriação amigável. 

Altitude Mínima: 420m Altitude Máxima: 2110m 

Coordenadas do Quadrante (Latitudes Norte e Longitudes W de Greenwich): 

Ponto superior esquerdo: 22°28'55.33"S, 44°20'48.16"O 

Ponto inferior direito: 22°16'13.24"S, 44°36'17.96"O 

mailto:parqueestadualdapedraseladarj@gmail.com
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A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Área: 8.036 ha Perímetro: 177,29 km 

Geologia: A maior parte do PEPS possui embasamento geológico denominado Suíte Pedra Selada (Ny3p). As 

rochas dessa suíte ocorrem na forma de corpos alongados na direção Nordeste-Sudoeste ou como lentes 

paralelas à foliação principal do Grupo Andrelândia ou do Complexo Paraíba do Sul. Além disso, o PEPS abrange 

parte do Maciço Alcalino de Itatiaia. 

A geodiversidade do PEPS, ou seja, a variedade de ambientes geológicos, de afloramentos de rocha, de solos, 

de paisagens e de outros elementos associados à geologia, possui grande potencial para o turismo e para a 

conservação. Dentre os principais elementos da geodiversidade existentes no PEPS e no seu entorno imediato, 

destacam-se: Pedra Selada, Pedra da Boca do Sapo, Pedra do Sabão, Pico do Gorila e do Gorilinha, Pedra 

Sonora, Pedra do Menescal, Pedra do Visconde, Pedra da Onça, além das diversas formações rochosas 

associadas a quedas d’água. 

Solos: O PEPS apresenta relevo montanhoso e acidentado com presença de Neossolos Litólicos e Cambissolos 

Húmicos, intercalados a blocos de rocha de grandes dimensões.  

Quanto à erosão, os Cambissolos são solos rasos e com tendência a apresentarem elevada susceptibilidade à 

erosão, podendo, em curto espaço de tempo, ocorrer exposição de subsolo, além de erosão laminar moderada 

ou severa, bem como sulcos e voçorocas. Já os Neossolos, por serem muito rasos e com substrato duro, 

dificultam a penetração das raízes das plantas, expondo esses solos aos efeitos das enxurradas. Os riscos são 

maiores em áreas acidentadas e desmatadas. Ou seja, são solos extremamente suscetíveis à erosão e suas 

áreas são indicadas para a preservação da fauna e flora. 

De maneira geral, a maior parte do PEPS é composta por solos sem qualquer aptidão agrícola. Segundo CPRM 

e EMBRAPA, a área é indicada para preservação da fauna e flora, sendo, portanto, mais um indicativo da 

importância da criação da UC. 

Clima: De acordo com a classificação climática internacional de Köppen, há três tipos climáticos na região: Csb 

(clima temperado úmido com verão seco e temperado); Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão 

temperado, geralmente nas partes acima de 1.600m de altitude) e o tipo Cwa (clima temperado úmido com 

inverno seco e verão quente). 

Conforme a classificação climática do IBGE (2006), o PEPS está inserido em área com a seguinte diversificação 

climática: Mesotérmico Brando onde as temperaturas variam, em média, entre 10 e 15ºC, considerados os tipos 

Super-úmido sem seca, Super-úmido subseca, Úmido com 1 a 2 meses secos, e Úmido com 3 meses secos; 

Mesotérmico Mediano onde a temperatura média é inferior a 10ºC com tipo Super-úmido sem seca; e o 

Subquente onde a temperatura média situa-se entre 15 e 18ºC, Úmido com 1 a 2 meses secos e Úmido com 3 

meses secos. 

As temperaturas mais altas são registradas no período entre novembro e março, chegando aos 30º e as mais 

baixas entre junho e julho alcançando temperaturas negativas onde a mínima absoluta já registrou -5º e a média 

fica em torno dos 9º. Cabe destacar, ainda, que quando se observam especificamente as áreas mais altas do 

PEPS, registram-se temperaturas sensivelmente mais baixas. O fator orográfico (relevo) representa influência 

significativa no clima da região, impedindo a circulação de massas de ar e nuvens e resultando em chuvas 

orográficas, além da formação de neblina ou névoa. 

A correlação entre temperatura e precipitação indica que nos meses mais quentes a concentração de chuvas é 

mais intensa na região de Visconde de Mauá, sendo janeiro o mês com maior intensidade de chuvas (268mm), 

e o período do final de abril até setembro aquele que registra os menores índices. Cabe destacar, ainda, que as 

mínimas pluviométricas ocorrem em junho e agosto variando entre 25 mm e 11 mm, respectivamente.  

Vegetação: O PEPS abriga ao longo de seu extenso gradiente altitudinal algumas fitofisionomias com distintas 

arquiteturas e desenvolvimento estrutural. A fisionomia florestal dominante é a Floresta Ombrófila Densa (FOD) 

Montana, que ocorre entre os 500 e 1500 metros de altitude, ocupa em torno de 83,5% da área do PEPS e sua 

parte mais preservada encontra-se na vertente do Rio Paraíba do Sul. Há presença de um pequeno trecho com 

a FOD Submontana. A Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada principalmente pela presença da 

araucária, ocupa 4,46 % da área da UC e pode ser encontrada nos vales da Grama e do Rio Marimbondo em 

áreas de altitude elevada, quase sempre acima de 1500 m.  

Ainda estão presentes no território protegido pelo PEPS, fragmentos de FOD Altomontana acima dos 1500 m de 

altitude até 2000 m, onde encontra com a formação campestre nativa dos campos de altitude, que ocorre acima 

de 1800 m de altitude na região alta da Serrinha do Alambari e Fazenda Marimbondo e no Pico do Gorilinha. 

Existem também afloramentos rochosos, como o Pico da Pedra Selada (1755m), que abrigam vegetação rupícola 

com muitas espécies herbáceas, como bromélias e orquídeas, especificas deste ambiente.  

Algumas áreas no entorno de propriedades privadas apresentam trechos com certo nível de perturbação e outros 

em recuperação ambiental. Algumas plantações de pinheiro e eucalipto também são registradas no interior e 

entorno do PEPS. Embora seja uma UC de tamanho reduzido, quando comparado com outros parques 

fluminenses, o PEPS é o único que se encontra na Serra da Mantiqueira, e um dos únicos a abrigar 

remanescentes bem conservados de florestas montanas, altomontanas e campos de altitude. Levando em 
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A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

consideração a forte pressão que estes sistemas sofrem em função da crescente especulação imobiliária na 

região, estes remanescentes podem ser considerados estratégicos para a manutenção deste ambiente.  

No PEPS podem ser encontradas algumas espécies exóticas, como o pteridium (Pteridófita), formando moitas 

de grande porte, sendo necessárias ações de manejo, já que esta espécie é invasora e altamente inflamável. 

Foram registradas mais de 450 espécies vegetais, com duas espécies novas, outras espécies com primeira 

ocorrência no Estado e sete espécies ameaçadas de extinção. Considerando que as áreas dos campos de 

altitude não foram amostradas devido às condições climáticas instáveis, e considerando o aumento do esforço 

amostral oriundo de novas pesquisas, é provável que a riqueza de espécies chegue a mais do que o dobro da 

atual. 

Fauna: Destaca-se por sua elevada riqueza de espécies, que inclui um alto número de táxons endêmicos da 

Mata Atlântica e diversas espécies consideradas ameaçadas de extinção em âmbito estadual, nacional e 

mundial. Essa expressiva biodiversidade é em grande parte explicada pela heterogeneidade de ambientes 

presentes no PEPS que, por sua vez, é consequência do extenso gradiente altitudinal abrangido pela UC.  

As campanhas de campo para elaboração do plano de manejo revelaram a ocorrência de pelos menos trinta e 

cinco (35) espécies de répteis e anfíbios, com destaque para presença de quatro (4) espécies endêmicas da 

Serra da Mantiqueira e uma considerada quase ameaçada de extinção em âmbito mundial, Scinax trapicheiroi. 

Informações disponíveis na literatura para áreas próximas indicam que a riqueza herpetológica do PEPS deve 

ser ainda mais expressiva, hipótese que para ser corroborada depende de mais esforço amostral. Embora a 

maior parte das sessenta e três (63) espécies de mamíferos com ocorrência comprovada dentro da área do PEPS 

sejam espécies de larga distribuição, deve ser ressaltada a presença de pelo menos vinte (20) espécies 

endêmicas da Mata Atlântica, como o Callicebus nigrifrons, Sooretamys angouya e Platyrrhinus recifinus. Além 

disso, foram registradas, respectivamente, dez (10), oito (8) e nove (9) espécies de mamíferos ameaçadas de 

extinção em âmbito estadual, nacional e global, incluindo Blarinomys breviceps, Brachyteles arachnoides e 

Chrysocyon brachyrurus. A avifauna se sobressai como o grupo de vertebrados com maior número de espécies 

registradas no PEPS. No total, trezentas e vinte e duas (322) espécies tiveram sua ocorrência comprovada dentro 

da UC. Destas, treze (13) espécies são consideradas ameaçadas de extinção (dez em âmbito estadual, sete 

nacional e cinco mundial). O número de espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica registradas no PEPS (96) 

deixa clara sua importância para conservação da biodiversidade, correspondendo a nada menos que 45% do 

total de aves endêmicas deste bioma. Ainda, dentro de um contexto conservacionista, cabe destacar que a 

presença de um elevado número de espécies de aves, entre as quais diversas endêmicas da Mata Atlântica e 

ameaçadas, justificam o reconhecimento do PEPS como uma “Área Importante para Conservação das Aves” em 

escala global de acordo com os critérios estabelecidos por Bencke et al. (2006). Por esses mesmos atributos, a 

avifauna do PEPS é uma fonte de potencialidades para educação ambiental, turismo e outras atividades ligadas 

à prática da observação de aves. As principais ameaças a fauna do PEPS incluem destruição e modificação do 

habitat, através da extração ilegal de palmito (Euterpe edulis) e incêndios, caça (com foco em mamíferos de 

médio e grande porte), captura para o tráfico ilegal de animais silvestres (com foco em passeriformes), 

atropelamento e introdução de espécies exóticas, como Callithrix sp. e Sus scrofa. Estas ameaças, atuando 

isoladamente ou sinergicamente, já foram responsáveis por extinções regionais de espécies como Tapirus 

terristris, Aburria jacutinga e Tinamus solitarius. Dessa forma, é altamente recomendado a implementação de 

projetos que visem a reintrodução dessas e outras espécies com ocorrência pretérita comprovada na região. 

Uso Público: O PEPS possui atualmente dois atrativos abertos para visitação pública, o Poço do Marimbondo e 

o Pico da Pedra Selada. O Poço do Marimbondo é um poço natural com água cristalina que, em dias de sol, 

assume uma coloração azulada, sendo muito procurado por banhistas durante o verão e por apreciadores da 

natureza durante todo o ano. Localizado no final da Estrada do Vale do Pavão, o acesso ao atrativo é feito por 

uma trilha com cerca de 500 metros de percurso (ida e volta). O local não possui estrutura e nem controle do 

fluxo de visitantes, portanto não há horário de funcionamento. A trilha existe desde antes da criação do PEPS e 

devido à pontos de intenso declive e erosão, alguns trechos receberam manutenção emergencial, como 

fechamento de atalhos, implantação de degraus e guarda-corpo, bem como setas de sinalização rústica. Até o 

momento não há sinalização no local que indique que o atrativo está na área do PEPS, nem outras informações 

sobre o atrativo. A trilha para o Pico da Pedra Selada tem o acesso e parte do percurso em propriedade particular. 

No início da trilha tem um espaço utilizado como estacionamento e uma estrutura em alvenaria que pertence ao 

proprietário da área, utilizada para o comércio esporádico de alimentos e bebidas e disponibilizado banheiro aos 

visitantes. Por ser área particular, os proprietários cobram em média R$ 8,00 por pessoa para estacionamento e 

entrada na trilha. A trilha possui aclive intenso e extensão de 2,5 km. Não é mantida pela equipe do PEPS por 

tratar-se de propriedade particular, mas apresenta o traçado bem definido, bancos para descanso em dois pontos, 

bem como degraus que facilitam a subida de alguns trechos de aclive acentuado. Há um trecho de erosão crítica 

próximo ao pico. O local possui também sete vias de escalada com graus diferentes de dificuldade e capacidade 

técnica.  O PEPS possui outros atrativos em sua área que ainda estão sendo estudados e planejados para serem 

abertos à visitação pública, como o Pico do Gorilinha, Prainha do Vale da Grama, Bosque do Visconde, Mirante 

da Rampa de Voo Livre, entre outros. A Sede Administrativa também atende aos visitantes de segunda a sexta 

das 08 às 18 horas e finais de semana e feriados das 09 às 17 horas.  
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Relevância: O PEPS está inserido em região de Mata Atlântica, um dos 35 hotspots de biodiversidade mundial, 

constituindo-se patrimônio nacional conforme disposto no § 4° do artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, abrigando remanescentes expressivos de floresta em estado avançado de regeneração e 

espécies de fauna e flora endêmicas e ameaçadas de extinção. Está localizado na Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, definida pela UNESCO, e em área prioritária para conservação da natureza estabelecida pelo Ministério 

do Meio Ambiente, classificada com importância biológica “Muito Alta” e prioridade de ação “Alta”. Protege topos 

de morro e nascentes importantes para o abastecimento da região e integra o Mosaico Mantiqueira de Unidades 

de Conservação, formando corredores ecológicos com diversas outras UCs da região. Tem o turismo consolidado 

e alto potencial de uso público atrelado a suas belezas cênicas, circuitos de trilhas, montanhismo, escalada, 

cachoeiras, entre outros. 

Ecossistemas: Floresta Ombrófila Densa com enclaves de Floresta Ombrófila Mista e ecossistemas 

associados, como campos de altitude. 

Plano de Manejo anterior: ( ) sim ( x ) não 

Principais problemas: 

• Propriedades não regularizadas com construções e atividades produtivas na área do PEPS; 

• Visitação desordenada; 

• Incêndios florestais; 

• Caça e captura de avifauna; 

• Extração de palmito-juçara. 
 

ACESSO À SEDE DA UNIDADE 

O acesso principal parte de Resende / RJ, subindo a serra pela RJ-163 que, a partir do bairro Capelinha, torna-

se Estrada-Parque. Esta é a opção mais prática e de maior circulação para quem vem de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte, devido ao asfaltamento. Partindo da BR-116 Rodovia Presidente Dutra, acessar a 

saída 31, sentido RJ-163 Rodovia Dr. Rubéns Tramujas Mader, na direção de Penedo/Visconde de Mauá, 

seguindo até a RJ-151, onde está localizada a sede do PEPS, na vila de Visconde de Mauá. Outro acesso 

possível é ao leste do PEPS, chegando à sede pela Serra do EME, após percorrer a RJ-161 Rodovia Joaquim 

Mariano de Souza (Estrada da Vargem Grande) a partir do bairro Cabral, de Resende / RJ, até chegar à RJ-151 

na altura da Ponte do Souza. Há ainda a possibilidade de acessar à UC via Bocaina de Minas / MG, partindo da 

Rodovia LMG-814 até a Ponte do Souza, na divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e acessando 

a RJ-151. 

Existem 04 empresas de transporte coletivo (ônibus) que operam no local em linhas e horários variados: Viação 

Resendense (Resende X Maromba – Via Mauá/ lote 10/ Maringá); São Miguel Transporte Urbano (Resende X 

Visconde de Mauá – Resende/ Mauá/ Lote 10 e Resende X Rio Preto/Via Visconde de Mauá); Viação Cidade do 

Aço (Rio x Visconde de Mauá); e JMS Tur (Resende – Maringá/MG – Mirantão). 
 

GASTOS ANUAIS COM A UNIDADE 

Descrição 2012 2013 2014 

Fundo Fiduciário – utilizado para manutenção da 

sede e despesas rotineiras. 
- R$ 18.869,01 R$ 15.128,69 

Projetos de compensação ambiental - - R$ 179.835,01 

Gastos com Equipe da UC R$ 61.783,26 R$ 352.633,91 R$ 428.880,38 

Obs.: Não foram inclusos os investimentos feitos pelo órgão que são de caráter geral e envolvem todas as UC, como a formação 

dos Guarda Parque e estruturação do SEGPAR.  
 

PESQUISAS REALIZADAS NA UNIDADE/ENTORNO* 

 2012 2013 2014 2015 

Unidade - 02 05 01 

Entorno 02 01 - 03 

Obs.: *Pesquisas autorizadas pelo Serviço de Planejamento e Pesquisa SEPES/DIBAP/Inea 
 

CHEFIA DA UNIDADE 

Nome: Rodrigo de Carvalho Rodrigues; 

Nível de Instrução: Geógrafo, Mestre; 

Tempo no cargo: 03 anos - Chefe de Unidade de Conservação; 

Vínculo com o Inea: Cargo de Confiança (DAS). 
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CHEFIA DA UNIDADE 

Observações Gerais: O conselho consultivo do PEPS foi formado em 2014, conforme Portaria Inea/DIBAP nº 45 

de 15 de agosto de 2014, é composto por 25 representações do poder público e sociedade civil e suas reuniões 

são bimestrais.  
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Educação Ambiental: Os guarda-parques do PEPS, por meio do Grupo de Trabalho (GT) de Educação 

Ambiental, realizam palestras e oficinas com escolas e em eventos da comunidade. Em datas comemorativas 

são realizadas campanhas de sensibilização e conscientização ambiental de moradores e turistas, como: Dia de 

combate ao tráfico de animais silvestres; Dia da água; Dia da Mata Atlântica; entre outras. Em 2015, juntamente 

com outros dois Parques Estaduais, o PEPS foi contemplado com o Projeto de Educação Ambiental em Unidade 

de Conservação (EdUC), que tem por objetivo promover atividades de educação ambiental a fim de orientar a 

visitação pública, divulgar pontos de interesse turístico, reduzir os conflitos com a comunidade residente no 

entorno, ampliar a gestão participativa e promover eventos educativos, assegurando a sustentabilidade 

socioambiental destas UCs. Uma das ações de destaque conduzida pelos GT de Educação Ambiental é o 

programa Guarda-Parque Mirim, que teve sua primeira turma formada em 2015. 

Fiscalização: Atualmente a UC tem um GT de Fiscalização formado por 05 Guarda Parques, que realizam 

atividades de monitoramento do perímetro do PEPS e atendimento de denúncias. O monitoramento é feito por 

meio da circulação da equipe em viaturas e tem por objetivo observar a área do parque e seu entorno. Sempre 

que necessário, e de acordo com a demanda, aproveitam esse momento para fazer atendimentos e 

esclarecimento de dúvidas à comunidade. Esta atividade também reforça a presença institucional nas localidades 

no entorno do PEPS. 

O atendimento exige análise prévia, pois é comum a equipe receber denúncias cuja competência de atendimento 

é de outro órgão. Nesse caso, o GT de Fiscalização encaminha para o responsável. Quando a denúncia é 

referente a ilícitos na área de atuação do PEPS o atendimento é feito de imediato. O trabalho em muitos 

momentos é realizado em parcerias com a Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) e com o ICMBio. 

Pesquisa: Desde sua criação o PEPS já teve, dentre teses de doutorado e trabalhos de conclusão de curso, 10 

pesquisas cadastradas pelo Serviço de Planejamento e Pesquisa (SEPES). Os temas abordados variam entre 

uso público, análise da paisagem, análises do meio biológico entre outros. Contudo, o PEPS não possui um 

programa de pesquisa fomentado com indicação das demandas da UC. As pesquisas realizadas partiram de 

temas de interesse dos pesquisadores e/ou instituições. 

Acordos e parcerias: Não há parcerias e acordos oficiais. Está em andamento o firmamento de parcerias público 

privada, para o uso compartilhado do Espaço de Turismo e Meio Ambiente e Sede Administrativa do PEPS. O 

PEPS apoia algumas iniciativas como Curso de Monitores de Ecoturismo; Eventos esportivos na área da UC e 

outros eventos locais em parceria com as prefeituras municipais. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

2.3 HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E JUSTIFICATIVAS DE 

CRIAÇÃO 

A região que hoje é protegida pelo PEPS abrange, além de áreas de floresta, áreas públicas, 

propriedades rurais produtivas e propriedades de veraneio ou segunda residência. Tal 

configuração é consequência do processo histórico de ocupação e crescimento econômico 

que aconteceu de forma semelhante em diferentes locais ao longo da Serra da Mantiqueira.  

Inicialmente, a Serra da Mantiqueira, na região de Resende, foi ocupada pelos índios Puris 

(gente tímida e mansa, em português), nômades que viviam da caça, pesca e agricultura 

primária. Se concentravam ora as margens do Rio Paraíba e ora na região alta da serra. O 

domínio indígena prevaleceu até meados do século XVIII. Com o início da febre do ouro nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e, posteriormente, com o ciclo do café, 

os índios Puris foram dizimados e o domínio do homem branco foi consolidado (IBGE, 2015). 

No final do século XIX, com a exaustão e infertilidade das terras, geradas principalmente pela 

devastação dada no ciclo do café, e a carência de mão de obra após o fim da escravidão, 

essas áreas passaram a ser ocupadas por núcleos coloniais de imigrantes europeus que 

chegaram à região por meio de incentivo e promessas do governo. A proposta era que esses 

imigrantes produzissem alimentos (frutas, verduras, cereais e grãos), mas fracassou devido à 

dificuldade para escoamento da produção e a falta de apoio do governo a despeito do que 
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havia sido prometido. Algumas famílias se fixaram na região, mas a maioria migrou para o sul 

do país ou solicitou retornar para o país de origem. 

A partir de então, emigrantes de Minas Gerais compraram as terras desvalorizadas e 

introduziram as pastagens para a produção da pecuária leiteira. Até o final do século XX a 

região de Resende despontou como responsável por um terço da produção leiteira do estado 

do Rio de Janeiro (QUINTEIRO, 2008). A introdução das pastagens para criação de bovinos 

se estendeu por toda a Serra da Pedra Selada, se desenvolvendo com maior expressão nas 

áreas mais planas próximas a base dos morros devido à facilidade de manutenção da criação 

e dos pastos. A floresta foi recuada para as cristas e áreas inaproveitáveis, contudo, ainda 

assim, em alguns pontos os topos de morro foram devastados. 

Após um período de inflação entre as décadas de 1950 e 60, o preço do leite não acompanhou 

a economia, gerando um empobrecimento dos fazendeiros da região e o abandono de 

algumas áreas onde a floresta voltou a ganhar espaço. Em paralelo, começa a despontar a 

vocação turística da região de Visconde de Mauá, no entorno da Serra da Pedra Selada 

(COSTA, 2001 apud QUINTEIRO 2008). Apesar de terem evidências que, desde 1922, 

turistas vinham da Europa em busca de pontos como a Pedra Selada e Pico das Agulhas 

Negras para praticar o montanhismo, hospedando-se nas casas das famílias europeias 

fixadas na região, o turismo ganhou destaque principalmente partir da década de 1970, com 

a chegada do movimento hippie. Ainda nesse período surgem as primeiras iniciativas sociais 

em prol da conservação ambiental e do ecoturismo (COSTA 2001 apud QUINTEIRO 2008). 

Atualmente a produção leiteira ainda exerce grande importância econômica na região, porém, 

ocupa uma área muito menor em relação àquela ocupada durante o seu período áureo. Muitas 

áreas que foram abandonadas na época do enfraquecimento da atividade hoje apresentam 

florestas em diferentes estágios de regeneração, algumas já bem avançadas. Essas áreas 

formam corredores com os poucos remanescentes florestais que se mantiveram preservados 

e protegem nascentes, cursos d’água e topos de morro. 

Nas últimas décadas ocorreu significativo parcelamento do solo em Visconde de Mauá, sendo 

muitas das propriedades rurais transformadas em propriedades urbanas através de 

desmembramentos. A acelerada divisão de terras e a ocupação desordenada resultaram em 

pressão e interferência no ambiente natural, causando diversas ocupações em solo não 

edificáveis, como Áreas de Preservação Permanente (APP) dos cursos d'água e encostas. 

Embora a densidade demográfica e o uso e parcelamento de solo não sejam considerados 

impactos tão expressivos em algumas áreas, já se pode observar alguns problemas 

ambientais associados aos assentamentos urbanos desordenados (CRESCENTE FÉRTIL, 

2007). 

Percebida a necessidade de proteger o que sobrou de importantes fragmentos florestais, ao 

final do ano de 2008 a Prefeitura Municipal de Resende, incentivada e apoiada pelo então 

Instituto Estadual de Florestas, atual Inea, propôs a criação de um Parque Natural Municipal 

que abrangeria uma área com pouco mais de 2.000 hectares, tendo o pico da Pedra Selada 

no centro. Contudo, a iniciativa não teve continuidade. 

Dois anos depois a proposta volta a ser discutida pela Secretaria Estadual do Ambiente, e o 

Inea, que tem entre suas metas de governo o aumento de áreas protegidas de mata atlântica, 

realizou no dia 07 de dezembro de 2011 uma consulta pública na Câmara Municipal de 

Resende para a criação do PEPS. Na ocasião, o diretor de biodiversidade e áreas protegidas 

do Inea, André Ilha, apresentou aspectos conceituais e apontou argumentos que justificavam 

a relevância da criação da UC nesta área. Foram considerados: 

• A representatividade dos ecossistemas, considerando estudos técnicos e 

estratégias voltadas a preservação das diversidades biológica e geológica; 
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• A relevância dos serviços ambientais prestados pela UC, sobretudo no que tange 
os serviços hidrológicos, controle da erosão e assoreamento, conservação da 

diversidade biológica, conservação do patrimônio geológico e arqueológico; 

• A minimização de conflitos fundiários na definição das áreas a serem incorporadas 

no território da UC, com prioridade sobre APPs, áreas públicas e outras áreas com 

restrições legais; 

• O estabelecimento de conectividade, de modo a reduzir o efeito de fragmentação 

sobre os ecossistemas da mata atlântica; 

• A perspectiva de implantação de empreendimentos na zona de amortecimento, 

direcionados a ocupação ordenada, conciliando preservação e desenvolvimento 

econômico. 

Foram ainda considerados como subsídios para a criação do PEPS: o interesse de parte da 

sociedade local na preservação da área; alguns estudos técnico-científicos que apontaram a 

extrema riqueza dos ambientes ali existentes, tanto do ponto de vista biológico quanto do 

geológico; e o potencial turístico que a região oferece em função da gama de atrativos 

naturais. A proposta também foi subsidiada e encorajada por ser considerada uma área 

prioritária para conservação e ter reconhecimentos diversos da relevância ambiental 

internacional, como: 

• Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Unesco (UNESCO, 2015); 

• Livro “A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio 
de Janeiro e nas Restingas da Mata Atlântica” (ROCHA, 2003); 

• “Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira” (MMA, 2007). 

Na ocasião da consulta pública a maioria dos presentes demonstrou apoio à proposta. Poucos 

participantes manifestaram preocupação em relação à criação do parque, indicando 

elementos como: a importância de se manter a diversidade econômica e cultural da região 

com a valorização da tradicional produção leiteira; a necessidade de melhor controle sobre a 

ocupação irregular do solo; a possibilidade do PEPS articular com mais propriedade o conceito 

da própria Estrada-Parque Capelinha-Mauá. Também foram feitos questionamentos sobre a 

forma de gestão da nova UC. Os gestores da APA da Serra da Mantiqueira e do PNI 

destacaram a importância do novo parque no fortalecimento da gestão regional do território 

de forma integrada com as demais UC (CESAR, 2011). 

Outras duas reuniões foram realizadas pelo Inea a pedido dos moradores e produtores rurais 

nas localidades de Fumaça e Capelinha com o objetivo de prestar esclarecimentos à 

comunidade. A primeira, realizada em março de 2012, contou com a presença de apenas 06 

produtores. A segunda reunião, realizada na Capelinha, em abril de 2012, teve em torno de 

50 pessoas entre moradores e produtores rurais, os quais, em sua maioria, manifestaram 

descontentamento com a proposta de criação do parque.  

A partir daí começou uma série de iniciativas contra a criação do parque. No mesmo mês o 

Vereador de Resende Sr. Joaquim Romério de Almeida protocolou junto ao Ministério Público 

Federal um pedido de adiamento da assinatura do Decreto para que a população fosse melhor 

esclarecida. Em maio do mesmo ano as associações de moradores e turísticas envolvidas 

entraram com um pedido de redução da área do parque no Ministério Público Federal e no 

Estadual e, no mês seguinte, a Prefeitura de Itatiaia encaminhou um ofício à diretoria do Inea 

informando que o município não foi comunicado sobre a criação do parque, nem foram 

solicitadas audiências públicas para discutir este assunto, sendo que a UC também abrange 

este município. 
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Em junho de 2012, o então secretário do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos 

Minc, anunciou na Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a criação do PEPS, a única UC do Estado do Rio de Janeiro na Serra da 

Mantiqueira. O novo desenho, comparado com a proposta de 2008, vai além do maciço da 

Pedra Selada e se estende em áreas de alto valor ecológico, incluindo as florestas contíguas 

ao PNI, nos altos da APA da Serrinha do Alambari, de Penedo e margeando o rio Campo 

Belo, no município de Itatiaia (CESAR, 2011). O Decreto nº 43.640, de 15 de junho de 2012, 

oficializou a criação do PEPS com 8.036 hectares. 

A Zona de Amortecimento provisória do PEPS foi estabelecida pela Resolução Inea nº 62, em 

24 de outubro de 2012, até que a UC aprove o seu plano de manejo. Para tanto, foram 

definidas três distâncias ao longo dos limites da UC, estabelecidas de acordo com o grau de 

consolidação urbana e do estado de conservação da vegetação no entorno, sendo: 30 metros 

nas regiões onde o PEPS aproxima-se da vila de Visconde de Mauá, em área parcialmente 

limítrofe ao Lote 10; 100 metros nas regiões onde o PEPS aproxima-se da sede municipal de 

Itatiaia e do núcleo de Penedo; e 500 metros nas áreas de ocupação menos adensada, que 

apresentam uma maior cobertura florestal. Para as áreas que fazem divisa com o PNI não foi 

definida zona de amortecimento provisória, uma vez que este também possui o caráter de 

proteção integral. 

O anúncio do decreto de criação do PEPS iniciou um período prolongado de conflitos. 

Produtores rurais das áreas afetadas e do entorno, principalmente das localidades de 

Capelinha, Bagagem e Vargem Grande, se mobilizaram juntamente com políticos da região 

contra a criação da UC. O momento político de eleições municipais foi aproveitado e a 

discussão foi inflamada e incorporada nos discursos e objetivos de campanha de alguns 

candidatos. Em novembro de 2012, o PEPS ganhou a equipe de guarda-parques que, junto 

ao gestor da UC, iniciou algumas ações para redução das tensões com a comunidade, 

privilegiando o diálogo e a divulgação de informações com rigor técnico-científico. Sendo 

assim, realizaram-se reuniões de esclarecimento em alguns locais, divulgaram-se 

informativos eletrônicos com as respostas de dúvidas frequentes, entregaram-se cartilhas 

explicativas nas residências dos moradores e pontos que são referência nas comunidades, 

entre outras ações de abordagem direta.  

No ano de 2014, durante o processo de elaboração do Plano de Manejo, houve diversas 

manifestações de repúdio ao PEPS, especialmente nas oficinas participativas e nas 

campanhas de campo. Diante deste contexto, a equipe técnica de elaboração do Plano de 

Manejo, junto com a equipe do PEPS, executou diversas ações com intuito de esclarecer 

dúvidas e informar a comunidade sobre o que é uma UC, quais os benefícios que o PEPS 

pode trazer para a região, o que é um plano de manejo, dentre outras questões julgadas 

importantes para o processo. De acordo com relatos dos próprios moradores, a falta de 

informação e de diálogo no momento da criação do PEPS foram os principais causadores da 

rejeição da comunidade. 

Tais ações refletiram positivamente e amenizaram os conflitos, mas ainda atualmente, (ano 

de 2015), há certa resistência por parte de proprietários de terra e ainda muitas dúvidas sobre 

o que se pode fazer na área do PEPS, seus limites e como será o processo de regularização 

fundiária. A expectativa é que com a publicação do plano de manejo os temores e dúvidas 

reduzam ainda mais.  

2.4 ORIGEM DO NOME 

A formação rochosa que se destaca na paisagem da região por sua beleza e forma peculiar, 

denominada Pedra Selada, é o que dá nome à UC. Embora não se encontre referências 

bibliográficas que esclareçam a origem do nome, moradores locais relatam que é por sua 

semelhança com uma sela de montaria. O monumento também é chamado por alguns de 

Galinha Choca.  
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1 INTRODUÇÃO AO MÓDULO 2 

O Módulo 2 do Plano de Manejo do PEPS, intitulado “Contextualização e Análise Regional”, 

apresenta a diagnose regional onde a UC está inserida, tendo em vista o caráter estratégico 

do planejamento, partindo do geral para o específico. 

Sendo assim, este módulo apresenta, primeiramente, uma contextualização do cenário 

internacional da conservação da natureza, com destaque para a Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica (RBMA), da qual o PEPS se integra, seguida do nacional, onde é abordada a relação 

entre a UC e o SNUC, do estadual, tratando do enquadramento no cenário e 

representatividade do PEPS entre as UCs estaduais, e, por fim, do panorama municipal. 

O Item 3, que trata da análise regional, tem caráter de diagnose, onde estão descritas as 

características socioeconômicas e ambientais da região, bem como do enquadramento da UC 

no cenário regional, incluindo aspectos geográficos, econômicos, culturais, serviços de apoio 

à UC, uso e ocupação da terra, possibilidades de cooperação, entre outros. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

O PEPS está aqui apresentado sob o contexto internacional, nacional (federal), estadual (com 

enfoque ambiental e institucional) e municipal (com destaque aos dois municípios onde está 

inserido – Resende e Itatiaia), com o sentido de estabelecer melhor compreensão sobre o 

contexto e representatividade deste importante patrimônio natural do estado do Rio de Janeiro 

na conservação ambiental brasileira e regional. 

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

O PEPS localiza-se na Mata Atlântica, um bioma de floresta tropical que abrange a costa 

leste, sudeste e sul do Brasil, leste do Paraguai e a província de Missiones, na Argentina, 

considerado um dos mais ameaçados do planeta.  

Em virtude de sua alta diversidade e intensa pressão antrópica, a Mata Atlântica constitui um 

dos 35 hotspots3 mundiais de biodiversidade identificados pela Conservation International 

(CI). Este conjunto de ambientes extremamente ameaçados ocupa 2,3 % da superfície do 

planeta, abrigando 50,0 % de todas as espécies de plantas e 43,0 % das espécies de 

vertebrados terrestres (CI, 2015). 

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) as áreas protegidas são tratadas pelo 

Centro para Monitoramento da Conservação Mundial (WCMC) do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em parceria com diversos grupos de cientistas, 

governos e organizações sem fins lucrativos, com destaque para a União Internacional para 

a Conservação da Natureza (IUCN). A IUCN, criada em 1948, é uma das mais antigas e 

importantes instituições dedicadas ao tema, contando hoje com mais de 1 mil funcionários, 

1,3 mil membros e 15 mil voluntários em 185 países (IUCN, 2016). Além de publicar relatórios 

técnicos que avaliam as condições e propõem melhorias nos processos de criação, gestão e 

monitoramento das áreas protegidas, a IUCN também elabora listas de espécies ameaçadas, 

organiza eventos (como o Congresso Mundial de Parques), financia projetos e apoia 

pesquisas em todo o mundo. Possui várias comissões, entre elas a Comissão Mundial de 

Áreas Protegidas (CMAP), ou, em inglês, World Comission on Protected Area (WCPA). 

De acordo com a IUCN (2013), as áreas terrestres e marinhas especialmente dedicadas à 

proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais 

associados cobrem aproximadamente 12 % da superfície do planeta. 

As categorias de áreas protegidas definidas pela IUCN são adotadas em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. De acordo com o Atlas de Conservação da Natureza Brasileira, elaborado 

em 2004 sob a coordenação técnico-científica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), todas as 12 categorias de manejo existentes no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) encontram equivalência no sistema 

de categorias estabelecido em 1994 pela IUCN. O Parque é denominado pela IUCN como 

categoria II, cujo objetivo principal, além de proteger a biodiversidade, é promover a educação 

ambiental e a recreação. No SNUC, Parque é uma categoria de UC de Proteção Integral, ou 

seja, admite apenas o uso indireto dos recursos naturais, e “tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico” (Lei Federal nº 9.985/2000). 

                                                

3  Hotspot de biodiversidade corresponde a regiões ou áreas com alta biodiversidade em nível mundial, que apresenta grau de 

ameaça no nível mais alto. É considerada Hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que 

tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. No Brasil há dois Hotspots: a Mata Atlântica e o Cerrado. 
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As discussões globais sobre a questão ambiental ganharam maior notoriedade somente em 

1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente Humano 

realizada em Estocolmo, Suécia. Com o crescente interesse e preocupação dos chefes de 

Estado, outros eventos de igual importância foram realizados, com destaque para a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992 (Eco 92 

ou Rio 92) e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), 

de 2012, ambas realizadas no Rio de Janeiro. Entre os principais resultados destas 

conferências estão: Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; 

Convenção sobre Diversidade Biológica; e Agenda 21. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi criada oficialmente em 1993, 

constituindo-se como o principal fórum mundial para definição de marcos legais e políticos 

sobre temas e questões relacionados à biodiversidade (188 países assinaram). No artigo 8º 

da CDB os países signatários se comprometem a (MMA, 2000): 

a. Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais 

precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica; 

b. Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e 

administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser 

tomadas para conservar a diversidade biológica; 

c. Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação 

da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar 

sua conservação e utilização sustentável; 

d. Promover a proteção de ecossistemas, habitat naturais e manutenção de 

populações viáveis de espécies em seu meio natural; 

e. Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas 

adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas; 

f. Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de 

espécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, a elaboração e 

implementação de planos e outras estratégias de gestão; 

g. Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos 

associados à utilização e liberação de organismos vivos modificados resultantes 

da biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que 

possa afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, 

levando também em conta os riscos para a saúde humana; 

h. Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem 

os ecossistemas, habitats ou espécies; 

i. Procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações 

atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de 

seus componentes. 

Durante a 8ª Conferência das Partes da CDB (COP 8), realizada em Curitiba/PR, em 2006, 

foram projetadas as metas globais de conservação para 2010, Ano Internacional da 

Biodiversidade. As metas estabelecidas, no entanto, não se concretizaram. Algumas das 

principais pressões sobre a biodiversidade continuam, e até mesmo se intensificaram 

segundo o relatório Panorama da Biodiversidade Global 3 apresentado durante a 10ª 

Conferência das Partes da CDB (COP 10), realizada na cidade de Nagoya, Japão, em 2010 

(LINO; SIMÕES, 2011). 

Neste contexto, durante a COP 10, o Plano Estratégico de Biodiversidade foi revisto, criando-

se novas metas e revisando as definidas anteriormente, agora para o período 2011 a 2020, 
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anunciado pela ONU como a Década da Biodiversidade. Denominadas de Metas de Aichi para 

a Biodiversidade, estão organizadas em cinco grandes objetivos estratégicos (MMA, 2011a): 

I. Tratar das causas fundamentais de perda de biodiversidade, fazendo com que as 

preocupações com a biodiversidade permeiem governo e sociedade; 

II. Reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover o uso sustentável; 

III. Melhorar a situação da biodiversidade, protegendo ecossistemas, espécies e 

diversidade genética; 

IV. Aumentar os benefícios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos; 

V. Aumentar a implantação, por meio de planejamento participativo, da gestão de 

conhecimento e capacitação. 

A Meta 11, inserida no objetivo Estratégico C das Metas de Aichi, refere-se a ter, até 2020, 

pelo menos 17,0 % das áreas terrestres e 10,0 % de áreas marinhas e costeiras conservadas 

por meio de sistemas de áreas protegidas.  

O documento final da COP 11, realizada em Hyderabad, Índia, entre 1 a 5 de outubro de 2012, 

estabeleceu que os fluxos internacionais de recursos destinados à biodiversidade deverão 

dobrar até 2015, devendo, ao menos, se manter neste nível até 2020. Além disso, a 

biodiversidade deverá ser incluída às prioridades e aos planos de desenvolvimento nacional 

de 75 % dos países signatários em 2015, e estes ainda deverão promover maior 

financiamento em prol da conservação e da restauração da diversidade biológica. 

Buscar a integração dos planos nacionais de ação para áreas protegidas às estratégias 

nacionais de biodiversidade e de internalização das Metas de Aichi constitui um dos 

compromissos sobre áreas protegidas aprovados na COP 11. Para que tais planos se 

efetivem, devem estar previstos em instrumentos políticos internos, incluindo os orçamentos 

nacionais e recursos bilaterais e multinacionais. 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as UCs 

também desempenham importante papel de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, 

especialmente no gerenciamento de riscos. De acordo com o Grupo de Trabalho Impactos 

das Mudanças Climáticas no Brasil, instituído no âmbito do CONAMA, a intensidade dos 

impactos em um determinado sistema dependerá do seu grau de vulnerabilidade e da sua 

capacidade de responder a esses efeitos. Essa vulnerabilidade varia de acordo com fatores 

não diretamente associados à mudança climática, que reduzem a capacidade de resiliência 

e, por conta disso, medidas de adaptação devem ser adotadas de forma integrada ao manejo 

dos recursos naturais. Ações de conservação são recomendadas como parte do planejamento 

público e uma maior efetividade na obtenção de resultados eficazes a curto e médio prazo. O 

alcance dessas medidas tem rebatimento nacional, assim como em uma determinada região, 

um estado, um município ou em uma bacia hidrográfica. 

Outro compromisso internacional assumido pelo Brasil se expressa na Agenda 21, assinada 

por 192 chefes de Estado durante a Rio 92. Um dos seus quarenta capítulos é dedicado 

exclusivamente ao tema da biodiversidade, e outro às montanhas. O capítulo 13, denominado 

“Gerenciamento de Ecossistemas Frágeis: Desenvolvimento Sustentável das Montanhas”, 

estabelece sete atividades relacionadas ao gerenciamento das montanhas, dentre as quais 

se inclui incentivar as populações locais para que apliquem medidas de conservação e 

recuperação; fortalecimento do turismo e “estabelecer reservas naturais apropriadas em 

locais e regiões ricas em espécies representativas”. No capítulo 15, “Conservação da 

Diversidade Biológica”, a Agenda 21 recomenda, entre outras estratégias, a conservação in 

situ, sendo que tais medidas devem incluir “o reforço dos sistemas de áreas protegidas” (ONU, 

1992). 
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No que se refere à Mata Atlântica, as metas em relação a conhecimento e conservação da 

biodiversidade, assumidas pelo Brasil, podem ser consideradas cumpridas. Comparando-se 

à situação nacional, o avanço foi significativo, demonstrando que os esforços da sociedade 

em defesa do bioma trouxeram resultados positivos (LINO; SIMÕES, 2011). 

2.1.1 A RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

O Programa Man and Byosfere (MaB), criado em 1972 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), reconhece as Reservas da Biosfera 

enquanto áreas de ecossistemas terrestres ou marinhos importantes em nível mundial para a 

conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável, e que devem servir 

como áreas prioritárias à experimentação e demonstração dessas práticas. As Reservas da 

Biosfera da UNESCO se integram a uma rede mundial de áreas voltadas à pesquisa 

cooperativa, à conservação do patrimônio natural e cultural e à promoção do desenvolvimento 

sustentável (UNESCO, 2015). 

Para cumprir seus objetivos, as Reservas da Biosfera devem ter dimensões, zoneamento, 

políticas e planos de ação adequados, além de um sistema de gestão participativo, 

envolvendo os vários segmentos do governo e da sociedade. Tais objetivos, que devem ser 

realizados de forma integrada, são os seguintes: 

I. Contribuir para conservação da biodiversidade, incluindo os ecossistemas, 

espécies e variedades, bem como as paisagens onde se inserem; 

II. Fomentar o desenvolvimento econômico que seja sustentável do ponto de vista 

sociocultural e ecológico; 

III. Criar condições logísticas para a efetivação de projetos demonstrativos, para a 

produção e difusão do conhecimento e para a educação ambiental, bem como 

para as pesquisas científicas e o monitoramento nos campos da conservação e 

do desenvolvimento sustentável. 

Embora as Reservas da Biosfera sejam declaradas pela Unesco, sua criação se efetiva a 

partir da iniciativa de cada país, e cabe integralmente a esse país sua administração, 

considerando os princípios do Programa MaB. Atualmente existem aproximadamente 651 

Reservas da Biosfera em cerca de 120 países. 

O Brasil tem, atualmente, 6 Reservas da Biosfera: Mata Atlântica e Cinturão Verde da Cidade 

de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço. A Lei 

do SNUC não considera as Reservas da Biosfera como UCs, mas as define em seu art. 41 

na condição de modelo internacional de gestão integrada, participativa e sustentável dos 

recursos naturais, tendo como objetivos básicos a preservação da diversidade biológica, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação 

ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

O papel aglutinador e articulador das Reservas da Biosfera é realizado por órgãos colegiados 

com participação simultânea e paritária entre entidades governamentais (federais, estaduais 

e municipais) e segmentos organizados da sociedade civil (Organizações Não 

Governamentais, comunidade científica, setor empresarial e populações locais). Essa 

estratégia de gestão tem por base os princípios de participação, descentralização, 

transparência, busca de consensos e a não superposição de atribuições com instituições 

existentes.  

A delimitação do seu território se efetiva segundo as seguintes categorias: Zonas Núcleo, 

Zonas de Amortecimento e Zonas de Transição (Figura 2.1): 

• A Zona Núcleo compreende as áreas legalmente protegidas, basicamente 

parques e outras UC de proteção integral federais, estaduais e municipais, com 

perímetro definido, cuja função principal é a proteção da biodiversidade.  
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• A Zona de Amortecimento é estabelecida no entorno das zonas núcleo, ou entre 
elas, e tem por objetivos simultâneos minimizar o impacto sobre esses núcleos e 

promover a qualidade de vida das populações da área, especialmente das 

comunidades tradicionais. Em geral, correspondem às áreas de mananciais, APA, 

áreas tombadas e outras regiões de interesse socioambiental.  

• A Zona de Transição não possui limites fixos, destinando-se prioritariamente ao 

monitoramento e à educação ambiental para integrar de forma mais harmônica as 

zonas mais internas da Reserva com áreas externas, onde predominam usos e 

ocupação mais intensivos (urbanização, agricultura, indústria).  

Figura 2.1 Ilustração idealizada de uma Reserva da Biosfera. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. Adaptado de RBMA, 2015. 

O reconhecimento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) ocorreu ao longo de 

vários anos, em fases sequenciais: Fase I em 1991, Fase II em 1992, Fase III em 1993, Fase 

IV em 2000, Fase V em 2002 e Fase VI em 2008/2009. 

A partir da Fase VI, a RBMA se estendeu numa área aproximada de 78,5 milhões de hectares 

(785.000 km²), constituindo um corredor ecológico superior a 6.750 km ao longo da costa 

brasileira e integrando a maior Reserva da Biosfera de toda a Rede Mundial do Programa 

MaB/Unesco. Ocupa atualmente áreas em 16 dos 17 estados de ocorrência de Mata Atlântica 

(Figura 2.2), totalizando 16,1 milhões de hectares de áreas marinhas e 62,3 milhões de 

hectares de áreas terrestres, nas quais ocorre expressiva diversidade de ecossistemas, 

incluindo Florestas Ombrófilas Densas, Florestas Ombrófilas Mistas (também denominada de 

Mata de Araucárias), Florestas Ombrófilas Abertas, Florestas Estacionais Semideciduais e 

Florestas Estacionais Deciduais. 

O território da RBMA também protege uma série de ecossistemas associados à Mata 

Atlântica, como manguezais, campos de altitude, vegetação rupestre, dunas, restingas, 

costões marinhos, cavernas, ecossistemas cavernícolas, e vários outros situados em ilhas 

oceânicas. 

A criação de várias UCs de proteção integral, públicas e particulares, terrestres, costeiras e 

marinhas, nos âmbitos federal, estadual e municipal, nos últimos anos, possibilitou a 

atualização das zonas núcleo da RBMA, além da inclusão de áreas de preservação 

permanente e de alta restrição de uso, consideradas de extrema e muito alta prioridade para 

conservação da biodiversidade, como remanescentes florestais, manguezais, restingas, 

dunas, estuários e recifes de corais.  
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Figura 2.2 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil na Fase IV. 

 
Fonte: RBMA, 2008. 
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O Conselho Nacional da RBMA, sediado em São Paulo, é apoiado por um Bureau e uma 

Secretaria Executiva. O sistema de gestão é descentralizado através de Colegiados Regionais 

(NE, SE, E), Comitês e Subcomitês estaduais. Conta ainda com uma ONG vinculada, o 

Instituto Amigos da RBMA, além de Postos Avançados e outras entidades associadas, 

formando a mais abrangente rede de parcerias em prol da Mata Atlântica existente no Brasil. 

Mais de 700 UCs integram a Zona Núcleo da RBMA4, dentre as quais se inclui o PEPS (Figura 

2.3). 

Figura 2.3 Área da RBMA no estado do Rio de Janeiro e UCs Federais e Estaduais localizadas em seu 

território. 

 
Fonte: SEA/INEA, 2011. 

O Comitê Estadual da RBMA do estado do Rio de Janeiro foi reestruturado pelo Decreto 

Estadual nº 42.151,de 02 de dezembro de 2009,tendo por objetivo orientar o poder público no 

estabelecimento de políticas e procedimentos para a proteção e conservação da 

biodiversidade; promover a difusão dos conhecimentos tradicionais e científicos associados; 

fomentar a gestão participativa e o desenvolvimento sustentável; atuar na cooperação 

internacional para o desenvolvimento de programas e projetos de conservação do bioma no 

estado do Rio de Janeiro; atuar como fórum de articulação entre os setores governamentais 

e não governamentais; e apontar áreas prioritárias para a implantação da Reserva da 

Biosfera, assim como difundir seus conceitos e missões. 

2.1.2 OPORTUNIDADES DE COMPROMISSOS COM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

A Mata Atlântica é o segundo bioma brasileiro mais contemplado por recursos de cooperação 

externa, logo após a Amazônia, destacando-se projetos federais e estaduais que contam com 

                                                

4  Dados disponíveis no endereço eletrônico: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi.asp. Acessado em maio de 2015. 

http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi.asp
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recursos de agências multilaterais. A contribuição de fundações e organizações não 

governamentais também é significativa (LINO; SIMÕES, 2011). 

A região onde se insere o PEPS, em especial, tem recebido atenção internacional há alguns 

anos. Em virtude de parceria com a organização alemã Partneshaft Mirantao, em 1999 foi 

elaborado o Programa Mantiqueira, que uniu diversos setores do governo e da sociedade, 

numa proposta conjunta para a gestão participativa e sustentável da Serra da Mantiqueira. 

Dando continuidade a este trabalho, em 2004,a ONG Crescente Fértil, em parceria com 

instituições locais e apoiada pelo Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, sigla 

em inglês) desenvolveu o Programa de Gestão Socioambiental na APA da Mantiqueira – 

Microbacia do Alto Rio Preto, buscando conciliar os esforços de gerenciamento e potencializar 

a diversidade visando os melhores resultados, na perspectiva da microbacia hidrográfica, à 

luz do Capítulo XIII da Agenda 21,dedicado aos frágeis ecossistemas de montanha. 

Volumosos recursos internacionais para a Mata Atlântica, oriundos pincipalmente do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW Entwicklungsbank), 

contam com a contribuição da RBMA no esforço para sua captação por parte do governo 

brasileiro. Da mesma forma, a RBMA colabora com o reconhecimento e a gestão de Sítios do 

Patrimônio Mundial nesse bioma. Dentre os programas técnico-científicos e projetos 

demonstrativos desenvolvidos pela RBMA cabe destacar:  

• Programa de Comunicação e Educação Ambiental, por meio de publicações 

(livros, relatórios e série de cadernos técnicos) e amplo material de divulgação e 

educação ambiental, como vídeos, cartazes, entre outros; 

• Programa Conservação e Pesquisa, voltado à criação e implementação de UC; 

• Programa de Recursos Florestais, que gerou o mais completo inventário dos 

aspectos ecológicos, econômicos e sociais relacionados ao uso dos recursos 

florestais na Mata Atlântica e promoveu o estabelecimento de padrões e a primeira 

certificação ambiental da erva-mate;  

• Programa de Ecoturismo, que já capacitou mais de 150 jovens de comunidades 

locais para atuar na área, apoiou a criação de várias associações de guias de 

ecoturismo (monitores ambientais) e de pousadas, promoveu intercâmbio de 

experiências e participou da elaboração das normas de certificação do turismo 

sustentável no Brasil;  

• Programa "Águas e Florestas", que promove integração de políticas de gestão, 

conservação e recuperação de recursos hídricos e florestais na Mata Atlântica e 

desenvolve projetos em bacias hidrográficas prioritárias, como a do Paraíba do 

Sul (SP/MG/RJ);  

• Programa Anuário Mata Atlântica, que reúne, sintetiza e disponibiliza informações 

de qualidade sobre o bioma com vistas ao seu monitoramento permanente e às 

ações de mobilização e educação ambiental; 

• Programa de Políticas Públicas, que, entre inúmeras outras ações, participa de 
diversas propostas no campo legal sendo desenvolvidas por iniciativa da RBMA e 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama); 

• Programa de Cooperação Internacional, desenvolvido junto com vários Grupos de 

Trabalho da UNESCO e parceiros, tais como o GT Agrobiodiversity, GT Emerging 

Ecossystems, GT Linkages in the landscape/seascape, GT Urban/MaB, GT 

Ecosystem Approach/CDB, GT Quality Economy in Biosphere Reserves, assim 

como promove a consolidação das Redes Regionais de RB, com o 1º Encontro 

das RB do Mercosul, em 2000, e a 7ª Reunião da Rede IBEROMaB, em 2002. 
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Organizações Não Governamentais (ONG) internacionais, mas com sede no Brasil, como a 

Conservação Internacional (CI-Brasil), The Nature Conservancy (TNC) e o Fundo Mundial 

para a Natureza (WWF-Brasil) por meio de diversos programas relacionados aos ambientes 

costeiros e marinhos, trabalham no apoio à criação e implantação de UCs na Mata Atlântica. 

A Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, resultado de parceria das ONGs 

Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica, desde 1999 atua no sentido de potencializar 

esforços e acelerar as ações a favor da conservação do bioma Mata Atlântica. A parceria tem 

como objetivo central mudar o cenário de fragmentação e ampliar o conhecimento sobre a 

floresta para acelerar as mudanças em favor da proteção e conservação da biodiversidade. 

A WWF-Brasil tem a Mata Atlântica como área prioritária para suas ações tendo, inclusive, 

desenvolvido um programa específico para o bioma. O Programa Mata Atlântica atua com 

linhas de ação focadas nos poucos remanescentes que se mantém: a linha de planejamento 

ecorregional, que visa nortear ações para a conservação e uso sustentável dos recursos 

naturais; a de áreas protegidas, apoiando a criação e implantação de UCs no bioma; e a de 

reabilitação da paisagem, visando um aumento da área de florestas integradas às atividades 

econômicas. O WWF tem atuado inclusive em UCs do Estado do Rio de Janeiro, como em 

um projeto de revitalização do Parque Estadual da Pedra Branca iniciado no ano de 2003 em 

parceria com a Fundação Roberto Marinho. 

O Global Environment Facility (GEF) é um mecanismo de cooperação internacional criado em 

1990 com a finalidade de prover recursos para auxiliar os países em desenvolvimento na 

implementação de projetos de proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Desde então, 

o Brasil já recebeu cerca de US$ 644 milhões, distribuídos em 402 projetos. Para o período 

de 2014 a 2018 o Brasil conta com orçamento pré-aprovado em torno de US$ 123,9 milhões 

para a apresentação de novos projetos. 

Outra aliança de significativo impacto foi constituída em 2001, resultante de parceria entre a 

Conservação Internacional, o Banco Mundial, o GEF, a Fundação MacArthur, o Governo do 

Japão e a Agência Francesa de Desenvolvimento. O Fundo de Parceria para Ecossistemas 

Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF), aprovou o Perfil do Ecossistema, que 

definiu estratégia de investimentos para o hotspot Mata Atlântica. O CEPF direcionou 8 

milhões de dólares para um ciclo de investimentos de cinco anos no Corredor Central da Mata 

Atlântica e no Corredor da Serra do Mar (LAMAS et al., 2007). 

A Fundação Ford tem atuado no Brasil em algumas iniciativas com foco no uso sustentável 

dos recursos naturais, especialmente com populações tradicionais. Anualmente a Fundação 

Ford tem premiado iniciativas ambientais de pessoas físicas, empresas, escolas, 

organizações não governamentais e outras entidades que desenvolvam trabalhos de 

conservação ambiental e da biodiversidade no território brasileiro. Um dos projetos aborda a 

expansão dos direitos das comunidades tradicionais sobre os recursos naturais, tendo como 

um dos parceiros a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Cooperações Financeiras Bilaterais realizadas entre os governos dos estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e o Governo 

Federal da Alemanha, através do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW 

Entwicklungsbank), representam o principal acordo internacional firmado para a conservação 

da Mata Atlântica. 

O KfW disponibilizou recursos para a implementação do Projeto de Proteção à Mata Atlântica 

do Estado do Rio de Janeiro (PPMA-RJ) por meio de doação operada por um Fundo de 

Disposição (conta especial do IEF/RJ, e atual Inea); um Fundo Suplementar (administrado 

pela GITEC Consult GmbH); e por pagamentos a serviços de consultoria (GITEC Consult 

GmbH). O estado do Rio de Janeiro, representando o governo brasileiro, aportou recursos 

para o projeto por meio do Tesouro do Estado, Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Urbano (Fecam), Compensações Ambientais e outros. 
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O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), criado pela Lei n° 12.114/2009 e 

regulamentado pelo Decreto n° 7.343/2010, financia projetos, estudos e empreendimentos 

que contribuam à redução dos impactos e adaptação às mudanças climáticas. Os recursos 

são oriundos do orçamento federal e doações de instituições nacionais e internacionais, 

inclusive do setor privado. Anualmente, os valores orçados para o Fundo Clima sob gestão 

do MMA têm oscilado em torno de R$ 30 milhões de reais. 

Atualmente, no Brasil, estão em preparação ou execução cerca de 370 projetos financiados 

com recursos internacionais, totalizando US$ 51,3 bilhões (LINO; DIAS, 2014). 

Apesar desse conjunto de esforços, houve nítida redução das fontes de cooperação financeira 

internacional em projetos na Mata Atlântica nos últimos anos. Prosseguem, no entanto, ações 

de captação junto a parceiros internacionais por meio do Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio), que têm sido de grande importância para a conservação do bioma. 

2.2 CONTEXTO NACIONAL 

A Constituição da República de 1934, em seu artigo 10º estabelece à União e aos Estados a 

competência de “proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, 

podendo impedir a evasão de obras de arte”. A Carta Magna de então tornou-se base para os 

seguintes dispositivos legais de proteção à natureza: Código Florestal (Decreto 

nº 23.793/1934), Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934), Código de Caça e Pesca 

(Decreto nº 23.672/1934) e Decreto de Proteção aos Animais (Decreto nº 24.645/1934). 

O Código Florestal de 1934 foi o primeiro ordenamento jurídico do Brasil a citar explicitamente 

a criação de áreas protegidas como estratégia para a conservação da natureza, 

estabelecendo quatro categorias de florestas e prevendo a criação de parques nacionais, 

estaduais e municipais - áreas onde era “rigorosamente proibido o exercício de qualquer 

espécie de atividade contra a flora e a fauna”. As categorias de floresta eram: “protetoras” e 

“remanescentes” (ambas sob regime de preservação permanente, que posteriormente dariam 

origem às Áreas de Preservação Permanente), e “modelo” e “produtivas” (ambas passíveis 

de exploração comercial). Sob suas disposições deu-se a criação do Parque Nacional de 

Itatiaia (PNI) (Decreto nº 1.713/1937), no Rio de Janeiro e Minas Gerais, do Parque Nacional 

do Iguaçu, no Paraná, e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ambos em 1939. 

Apesar da inclusão de algumas novas categorias de áreas protegidas, o mesmo modelo foi 

mantido no Código Florestal de 1965 (Lei Federal nº 4.771), que previa a criação de “Parques 

Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar 

atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das 

belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos” e de 

“Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, 

inclusive reservando áreas ainda não florestadas e destinadas a atingir aquele fim”. 

Leis e decretos criados nos anos seguintes instituíram novas categorias: Estações Ecológicas, 

Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Ecológicas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 

Reservas Extrativistas, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, entre outras com 

denominações e finalidades diversas, criadas nas esferas de governo federal, estadual e 

municipal. 

Até o ano de 1967 as gerências destas UCs eram de responsabilidade do Serviço Florestal 

do Ministério da Agricultura. Em 28 de fevereiro de 1967 o Decreto-Lei n.º 289 criou o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), e a administração e criação de UCs foi 

atribuída ao seu Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes. 

Acompanhando o movimento ambiental global que se iniciava especialmente após a 

realização da Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, o Brasil criou a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente (SEMA), em 1973, vinculada ao Ministério do Interior (Decreto 
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nº 73.030/19730). A SEMA dividiu com o IBDF a responsabilidade pela gestão e fiscalização 

das áreas protegidas brasileiras. Enquanto a primeira se preocupava em criar um sistema que 

viabilizava a legislação conservacionista, o segundo se preocupava em organizar um sistema 

baseado em situações de manejo, diferenciando-se, inclusive, nas proposições de categorias 

de UCs. 

O principal documento que viria a nortear a proposta de um sistema de UCs no Brasil com 

critérios científicos, técnicos e políticos foi publicado em 1976 com o título “Uma Análise de 

Prioridades em Conservação da Natureza na Amazônia” (WETTERBERG, et al., 1976). Além 

de discutir os conceitos e objetivos de manejo o plano também identificou 13 áreas de 

potencial interesse para criação de UCs, das quais 9 foram oficialmente criadas. Na segunda 

etapa do plano, em 1982, das 18 áreas propostas apenas 4 foram criadas. 

Em 1981,a Lei Federal nº 6.938 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

criando também o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - com a finalidade de 

assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais e os recursos naturais e 

deliberar sobre normas e padrões referentes ao meio ambiente; e o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) – formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental. Dentre os instrumentos da PNMA está a “criação 

de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 

municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 

extrativistas”. 

A Constituição Federal veio somente em 1988, dedicando um capítulo exclusivo ao tema meio 

ambiente, o capítulo VI, que em sem artigo 225º, § 1º, III estabelece o dever do Poder Público 

em “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção”. Em seu § 4º do mesmo artigo a Carta Magna também define a Mata 

Atlântica como “patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais”. 

Em meio a tantos órgãos e entidades que tratavam da questão ambiental de forma isolada, o 

Governo Federal decidiu então fundir todas estas funções em um único órgão, nascendo 

assim o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

em 22 de fevereiro de 1989, através da Lei nº 7.735. 

No mesmo ano, o Programa Nacional do Meio Ambiente solicitou revisão e atualização do 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, abrangendo três fases: 1) Revisão 

da situação conceitual e legal das Unidades de Conservação; 2) Análise da representatividade 

do atual sistema, em termos de ecossistemas protegidos; e 3) Elaboração de diretrizes e 

estratégias para a efetiva implementação do novo sistema. O Plano resultou em um 

Anteprojeto de Lei, que tramitou no Congresso Nacional por quase uma década, sofrendo 

diversas alterações, até tornar-se a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 5.738, 

de 13 de abril de 2006, estabelece política complementar para a implementação das UCs, 

possibilitando a incorporação de questões como pobreza, inclusão social e maior integração 

com políticas sociais. As diretrizes do PNAP englobam a boa governança e a necessária 

articulação das UCs com as dinâmicas socioeconômicas do entorno. A dimensão social 

incorporada no Plano considera as potencialidades dessas áreas enquanto vetores de 

intervenções positivas para a erradicação da pobreza. 
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Ao enfatizar maior envolvimento e qualificação dos atores sociais para a gestão de áreas 

protegidas, busca-se a repartição justa e equitativa dos custos e benefícios advindos da 

conservação da natureza. Dessa forma, espera-se contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida, a redução das desigualdades regionais e o exercício da cidadania na gestão das áreas 

protegidas, visando o desenvolvimento social das populações do interior e do entorno das 

UCs. 

2.2.1 O PEPS E O CENÁRIO FEDERAL 

O estado do Rio de Janeiro está totalmente inserido no bioma Mata Atlântica (Figura 2.4), o 

qual se estendia, originalmente, por aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados do 

território brasileiro, ocupando quase toda a zona costeira do país, do Rio Grande do Norte ao 

Rio Grande do Sul, com inclusões ou enclaves no Ceará e no Piauí e, em alguns pontos, 

estende-se até centenas de quilômetros pelo interior do país. 

Cerca de 120 milhões de brasileiros vivem em áreas ocupadas pelo bioma Mata Atlântica, 

onde são gerados aproximadamente 70 % do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Hoje os 

remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22 % de sua cobertura 

original e encontram-se em diferentes estágios de regeneração. Ainda assim, estima-se que 

a Mata Atlântica abriga cerca de 20.000 espécies vegetais (cerca de 35 % das espécies 

existentes no Brasil), incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (MMA, 

2015). Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica 

abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de 

mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes (MMA, 2015). 

Figura 2.4 Biomas ocorrentes no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil, 2015. 

Entre 2004 e 2007 o MMA realizou mapeamento da cobertura vegetal do país por bioma 

terrestre, no âmbito do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira (Probio), quando foi realizada caracterização do uso do solo e cobertura 

vegetal no bioma Mata Atlântica, conforme apresentado na Tabela 2.1. Constatou-se que 

restam 21,8 % de vegetação nativa florestal na área originalmente coberta pelo bioma Mata 

Atlântica, dos quais 9,1 % são de Floresta Ombrófila Densa, 5,2 % são de Floresta estacional 
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Semidecidual, 3,8 % são de Floresta Ombrófila Mista, 2,0 % são de Floresta Estacional 

Decidual, 0,25 % são de Floresta Ombrófila Aberta, e o restante é formado por dunas, 

savanas, afloramentos rochosos, ecótonos, entre outros (IESB, IGEO/UFRJ; UFF, 2007). 

Tabela 2.1 Distribuição do uso do solo e cobertura vegetal do bioma Mata Atlântica por região 

fitoecológica agrupada. 

REGIÃO FITOECOLÓGICA AGRUPADA ÁREA (km2) % 

Vegetação nativa florestal 230.900,49 21,80 

Vegetação nativa não-florestal 40.689,04 3,34 

Formações pioneiras 14.051,23 1,33 

Áreas antrópicas 751.372,78 70,95 

Água 15.364,13 1,45 

Não classificado 6.650,15 0,63 

TOTAL 1.059.027,85 100,00 

Fonte: IESB, IGEO/UFRJ; UFF, 2007. 

Os resultados do Probio diferem dos da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, pois há 

diferenças metodológicas, dos limites adotados para o bioma Mata Atlântica, escalas de 

mapeamento, entre outras. De acordo a Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2015), restam 

apenas 12,5 % de remanescentes do bioma Mata Atlântica. 

Apesar da drástica redução da Mata Atlântica, verifica-se uma elevada taxa de endemismos, 

em especial no ambiente da floresta ombrófila (MMA/SBF, 2000; BROOKS et al., 2006; 

MITTERMEYER et al., 2006; BERGALLO et al., 2009; PONTES, 2010). 

A Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências (Figura 2.5). Somente os 

remanescentes de vegetação nativa no estádio primário e nos estádios secundário inicial, 

médio e avançado de regeneração nessa área de abrangência têm seu uso e conservação 

regulados por essa Lei. A Lei da Mata Atlântica exige que os proprietários solicitem 

autorização para o corte ou supressão da vegetação, e define parâmetros e procedimentos 

que esclarecem as situações em que o corte é proibido, especialmente quando a área é de 

interesse para a conservação da natureza ou quando o proprietário ou posseiro não cumprir 

os dispositivos da legislação ambiental, como as Áreas de Preservação Permanente e a 

Reserva Legal. O Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, regulamenta a Lei da Mata 

Atlântica. 

O PEPS insere-se nos domínios da Serra da Mantiqueira, uma cadeia montanhosa que se 

inicia em Bragança Paulista/SP e segue para o leste, delineando as divisas de três estados 

brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) até o PNI, onde adentra Minas Gerais 

até a cidade de Barbacena/MG. 

A Serra da Mantiqueira é uma das maiores e mais importantes cadeias montanhosas do 

sudeste brasileiro. O nome indígena Mantiqueira pode ser traduzido por “lugar onde nascem 

as águas” ou “serra que chora”, devido à grande quantidade de nascentes e cursos d’água 

que nela se originam. Suas águas abastecem as pequenas cidades e os grandes centros 

urbanos da região e parte do estado do Rio de Janeiro, além de constituírem um importante 

contribuinte do Sistema Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. Por 

este motivo, é considerada a maior província de água mineral do planeta em quantidade e 

qualidade do recurso (MOSAICO MANTIQUEIRA, 2015). 
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Figura 2.5 Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2015. 
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A Serra da Mantiqueira tem grande diversidade de ecossistemas, como consequência de sua 

topografia que apresenta desníveis de mais de 2.000 metros, pois suas altitudes variam entre 

700 m, a cota mais baixa e 2.798,39 m no seu ponto culminante, na Pedra da Mina, divisa dos 

estados de Minas Gerais e São Paulo (MOSAICO MANTIQUEIRA, 2015). Nela são 

encontrados campos de altitude, diferentes tipos de florestas, matas de araucária e pequenas 

áreas brejosas, que abrigam um grande número de espécies endêmicas, além de várias 

espécies animais e vegetais, a exemplo da onça parda e outros felinos, do lobo guará, da 

lontra, do papagaio do peito roxo, entre outros. A Serra da Mantiqueira representa a região 

com a maior área de ocupação da Floresta de Araucária e das demais formações 

altomontanas na região Sudeste brasileira (SAFFORD, 1999). 

No que diz respeito ao contexto hídrico nacional, o PEPS insere-se na Região Hidrográfica 

Atlântico Sudeste (Figura 2.6), uma das mais populosas e industrializadas do Brasil, formada 

pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no litoral sudeste brasileiro, do norte do 

Espírito Santo ao norte do Paraná. Habitam a região cerca de 28,2 milhões de pessoas 

(14,8 % da população do país), sendo que 92 % vivem em áreas urbanas. A falta de 

ordenamento e planejamento territorial, especialmente com relação ao meio ambiente, 

resultou num quadro crítico de degradação, onde há alta demanda, baixa disponibilidade 

relativa e baixa qualidade hídrica. A região tem 214.629 km² de área, o equivalente a 2,5 % 

território nacional, e seus principais rios são o Paraíba do Sul e o Doce, com 1.150 e 853 

quilômetros de extensão, respectivamente (MMA, 2006). 

Figura 2.6 Bacias Hidrográficas Brasileiras. 

 
Fonte: MMA, 2011b. 

Em 23 de janeiro de 2007, o MMA publicou a Portaria nº 9, que reconhece as “Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira” (Figura 2.7). O PEPS está parcialmente inserido na área Ma225, 

denominada Área Tampão Itatiaia, classificada com importância muito alta e prioridade alta 

para conservação da natureza, e muito próximo da área Ma279, denominada Rio Preto/MG, 

classificada com importância extremamente alta e prioridade muito alta. Estas áreas são úteis 
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na orientação de políticas públicas, como por exemplo, no licenciamento de 

empreendimentos, rodadas de licitação dos blocos de petróleo, no direcionamento de 

pesquisas e estudos sobre a biodiversidade (editais do Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio/MMA - e do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente – FNMA/MMA), e na definição de áreas para criação de novas UCs. As próprias 

UCs já criadas são consideradas áreas prioritárias, portanto, não são destacadas na 

publicação, que tem como principal objetivo promover a conservação em áreas ainda 

desprotegidas (MMA, 2007). 

Figura 2.7 Áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 

biodiversidade brasileira com destaque para o PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. Adaptado de MMA, 2007 e Google Earth. 

2.2.2 O PEPS NO CONTEXTO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

O SNUC foi instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, na qual ficam 

estabelecidos os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UCs no Brasil. 

O SNUC é constituído pelo conjunto das UCs federais, estaduais e municipais, e tem como 

objetivos (art. 4º): 

I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 

no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 
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XI. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

O SNUC define dois grandes grupos de UC, assim denominados: Proteção Integral e Uso 

Sustentável. As UC de Proteção Integral objetivam a preservação da natureza, sendo nelas 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais - aquele que não envolve consumo, 

coleta, dano ou destruição dos recursos naturais - com exceção dos casos previstos na Lei. 

As UC de Uso Sustentável objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso de 

parcela dos seus recursos naturais, desde que este uso seja ambientalmente sustentável. 

O Quadro 2.1 sintetiza o perfil das categorias de UC que integram os dois grupos, destacando 

aspectos específicos em termos de domínio territorial, critérios de visitação, pesquisa e outros 

usos, e o sistema adotado em suas esferas de gestão participativa, por meio dos respectivos 

conselhos gestores. 

Quadro 2.1 Categorias de UCs e usos permitidos de acordo com a Lei nº 9.985/2000. 

CATEGORIA DE UC 

USOS PERMITIDOS 

DOMÍNIO 
VISITAÇÃO 
PÚBLICA 

PESQUISA 
CIENTÍFICA 

CONSELHO 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

Estação Ecológica Público Não * Sim Consultivo 

Reserva Biológica Público Não * Sim Consultivo 

Parque Nacional Público Sim Sim Consultivo 

Monumento Natural Público e 
Privado ” 

Sim Sim Consultivo 

Refúgio da Vida Silvestre Público e 
Privado “ 

Sim Sim Consultivo 

USO SUSTENTÁVEL 

Área de Proteção Ambiental Público e 
Privado ‘ 

Sim Sim  

Área de Relevante Interesse Ecológico Público e 
Privado 

Não Não  

Floresta Nacional  Público Sim Sim Consultivo 

Reserva Extrativista Público ¨ Sim Sim Deliberativo 

Reserva da Fauna Público Sim Sim  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Público Sim Sim Deliberativo 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Privado Sim Sim  

Legenda: *Exceto quando com objetivo educacional; ”Pode ser constituído por áreas particulares desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais; Nas áreas sob 

propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 

observadas as exigências e restrições legais; ^Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações 

tradicionais que a habitam quando de sua criação; ¨Uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. Adaptado de SNUC, 2000. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), o Brasil possui 

1.940 UCs (Tabela 2.2), protegendo cerca de 1.513.828 km² (considerando sobreposições), 

o equivalente a 17,8 % do território nacional. Destas UCs, 586 são de Proteção Integral, que 

protegem cerca de 528.077 km² (cerca de 35 % do território total protegido em UCs) e 1.354 

são de Uso Sustentável, as quais protegem 1.023.189 km² (cerca de 65 % do território total 

protegido em UCs). Entretanto, considerando que há diversas UCs que não mantém 
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informações atualizadas no CNUC, outras que ainda não tiveram compatibilização de 

categorias e, ainda, a sobreposição dos limites, esta é apenas uma estimativa aproximada.  

Tabela 2.2 Dados do Cadastro Nacional de UC. 

GRUPO / CATEGORIA 

ESFERA 
TOTAL 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

Nº 
ÁREA 
(km2) 

Nº 
ÁREA 
(km2) 

Nº 
ÁREA 
(km2) 

Nº ÁREA (km2) 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

IN
T

E
G

R
A

L
 

Estação Ecológica 32 74.691 58 47.513 1 9 91 122.213 

Monumento Natural 3 443 28 892 11 73 42 1.407 

Parque Nacional / Estadual / 
Municipal 

71 252.978  195 94.889 95 221 361 348.088 

Refúgio de Vida Silvestre 7 2.017 24 1.729 1 22 32 3.768 

Reserva Biológica 30 39.034 24 13.449 6 48 60 52.531 

 SUBTOTAL  143 369.164 329 158.472  114 372 586 528.007  

U
S

O
 S

U
S

T
E

N
T

Á
V

E
L

 

Floresta Nacional / Estadual / 
Municipal 

65 163.913 39 136.053 0 0 104 299.966 

Reserva Extrativista 62 124.362 28 20.208 0 0 90 144.570 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

2 1.026 29 110.090 5 176 36 111.293 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 32 100.101 185 334.898 77 25.922 294 460.922 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

16 447 24 443 8 32 48 921 

RPPN 634 4.832 147 686 1 0 782 5.517 

 SUBTOTAL 811 394.681 542 702.377 91 26.131 1.354 1.023.189 

 TOTAL GERAL 954 763.845 781 760.484 205 26.503 1.940 1.551.916 

Fonte: CNUC/MMA, 20155.  

Na categoria de UC do PEPS há um total de 361 Parques, sendo 71 Nacionais, 195 Estaduais 

e 95 Municipais, totalizando uma área de 348.088 km², correspondente a 23 % do território 

total abrangido por UCs no Brasil. Parque é a categoria de Proteção Integral com maior área 

total sob proteção e a segunda ao considerar todas as categorias de UC, ficando apenas atrás 

da APA, que abrange uma área de 460.922 km² (30,5 % da área total protegida sobre UCs). 

Com relação ao bioma Mata Atlântica há um total de 1.071 UCs, sendo 345 de Proteção 

Integral, que protegem 28.196 km², equivalente a 2,5 % da área total do bioma, e 726 de Uso 

Sustentável, que protegem 82.453 km², o equivalente a 7,4 % da área total do bioma. 

Considerando as sobreposições de área, 100.881 km², o equivalente a 9,0 % da área total do 

bioma Mata Atlântica está protegido sobre UCs. Os Parques, assim como para todo o território 

nacional, também são a segunda categoria de maior representatividade no bioma Mata 

Atlântica, com 230 UCs que protegem 23.096 ha, o equivalente a 2,1 % da área total do 

bioma. Apesar de um menor número de APAs (184), a área total protegida por esta categoria 

de UC, a menos restritiva do SNUC, é de mais de 3 vezes a área total protegida pelos Parques 

(CNUC/MMA, 2015). 

Apesar de ter atingido as Metas de Aichi da CDB de ter 17,0 % do território continental do país 

coberto por UCs, mais de 2/3 da área total de UCs está sob regime de Uso Sustentável, ou 

seja, pouco restritivas, além de enfrentarem diversos problemas que dificultam o atendimento 

dos seus objetivos de manejo. As APAs, por exemplo, somam o maior território, com 

460.922 km² (30,5 % do território total abrangido por UCs no Brasil). No que diz respeito às 

UCs Federais, o PEPS encontra-se parcialmente inserido na APA da Serra da Mantiqueira e 

confronta, em seu trecho leste, com o PNI (Quadro 2.2). 

                                                

5  Disponível em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs. Acesso em maio de 2015. 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs


 

 

 

Página 43 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 2 – Contextualização e Análise Regional 

Quadro 2.2 Unidades de conservação federais no entorno do PEPS. 

UC AC ÁREA (ha) OG MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PM 

APA da 
Serra da 
Mantiqueira 

Decreto nº 91.304 
de 03 de junho de 
1985 

421.804,5 ICMBio Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaina de Minas, Delfim 
Moreira, Itanhandu, Itamonte, Liberdade, Marmelópolis, 
Passa Quatro, Passa Vinte, Piranguçu, Pouso Alto, 
Santa Rita do Jacutinga, Virgínia e Wenceslau Brás, no 
estado de Minas Gerais; Campos do Jordão, Cruzeiro, 
Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Santo 
Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Guaratinguetá 
e Queluz, no estado de São Paulo e Resende e Itatiaia 
no estado do Rio de Janeiro 

Não 

PNI Decreto nº 1.713 de 
14 de junho de 
1937 / Decreto 
nº 87.586 de 20 de 
setembro de 1982 

28.084,1 ICMBio Itatiaia/RJ, Resende/RJ, Bocaina de Minas/MG e 
Itamonte/MG 

Sim 

Legenda: AC – Ato de Criação; OG – Órgão Gestor; PM – Plano de Manejo. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Ainda, o PEPS sobrepõe parcialmente a APA Municipal da Serrinha do Alambari e tem limites 

confrontantes com o PNM do Rio Pombo e as RPPNs Estaduais Santo Antônio, Dois Peões, 

Chalé Club Alambary, Agulhas Negras e Jardim de Mukunda, no município de Resende 

(Figura 2.8). Próximo ao PEPS localiza-se o PNM da Cachoeira da Fumaça e Jacuba, perto 

da localidade de Fumaça, margeando o rio Preto. Todas as UCs municipais são gerenciadas 

pela Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR). 

Figura 2.8 Unidades de Conservação do entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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O PNI é considerado a primeira UC do Brasil, criado em 1937 e ampliado em 1982, quando 

duplicou sua área para quase 30 mil ha por meio do Decreto nº 87.586 de 20 de setembro de 

1982. No entanto, o baixo índice de regularização fundiária e históricas precariedades na 

gestão influenciam o entendimento e avaliação por parte dos moradores da região quanto aos 

objetivos de um Parque Nacional. Apesar de ter sido criado há décadas o seu Plano de Manejo 

só foi concluído em abril de 2014. 

Conforme observa-se na Figura 2.9, o trecho do PNI limítrofe ao PEPS está em Zona Primitiva, 

à qual é caracterizada por pouca interferência humana e pela presença de espécies de fauna 

e flora de interesse conservacionista. É considerada uma zona de transição entre a Zona 

Intangível e outras zonas, devendo funcionar como tampão. De acordo com o Plano de 

Manejo do PNI o objetivo da Zona Primitiva é manter a integridade do ambiente, permitindo 

apenas a pesquisa e a visitação de baixo impacto (ICMBio, 2013). 

Figura 2.9 Zoneamento do PNI. 

 
Fonte: ICMBio, 2013. 

Criada pelo Decreto Federal nº 91.304 de 1985, a APA da Serra da Mantiqueira possui 

434.108 ha e abrangendo 27 municípios em três estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Essa, ainda, sofre o impacto do turismo, tendo como principais polos irradiadores a 

cidade de Campos do Jordão/SP e o distrito de Visconde de Mauá, no município de 

Resende/RJ, onde se localiza o PEPS. O turismo intenso vem acompanhado de 

desmembramento de propriedades rurais, desmatamentos, construções em área de 

preservação permanente, produção de esgoto doméstico, lixo, queimadas, poluição dos 

recursos hídricos, alteração da arquitetura local e forte impacto cultural. Estima-se que a 

população residente na APA da Serra da Mantiqueira seja de 300 mil pessoas. Seu Plano de 

Manejo foi iniciado em etapas, já tendo sido realizado o levantamento de dados secundários 

e o diagnóstico socioeconômico e, atualmente, encontra-se em processo de complementação 

com o diagnóstico físico e biológico e a etapa de planejamento e zoneamento da UC. 
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O PEPS integra o Corredor Ecológico da Serra do Mar, que abrange parte dos estados do Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, incluindo 110 UCs públicas e 169 RPPNs que 

somam cerca de 4,3 milhões de hectares. 

2.2.2.1 MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SERRA DA MANTIQUEIRA 

No contexto atual, Mosaicos de Unidades de Conservação6 e Corredores de Biodiversidade 

constituem importantes mecanismos para a conservação da Mata Atlântica fluminense. O 

estado do Rio de Janeiro participa dos Mosaicos Central Fluminense, Serra da Bocaina, Serra 

da Mantiqueira, Carioca e Mico-Leão-Dourado. O PEPS está inserido no Corredor Ecológico 

da Serra do Mar (CSM) e no Mosaico Mantiqueira. O Mosaico Mantiqueira (Figura 2.10) foi 

instituído pela Portaria Federal nº 351, de 11 de dezembro de 2006, com base no artigo 24° 

do SNUC. O PEPS se integrou ao Mosaico Mantiqueira formalmente em 9 de agosto de 2012, 

com o estabelecimento do novo Regimento Interno do Colegiado.  

Figura 2.10  Unidades de Conservação do Mosaico Mantiqueira. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

                                                

6  Mosaicos de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas foram instituídos pelo artigo 26 da Lei do SNUC como instrumentos 

de gestão integrada e participativa de um conjunto de UC de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas. Seu sistema de gestão integrada busca potencializar esforços e 

otimizar recursos para o fortalecimento e ampliação dos objetivos de conservação, compatibilizando biodiversidade, 

valorização da sociodiversidade e desenvolvimento sustentável no contexto regional (Costa et al., 2010). 
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O objetivo do Mosaico Mantiqueira é integrar e ampliar as várias ações já existentes para a 

conservação do patrimônio natural e cultural da região. Estende-se por uma área de 

729.138 ha abrangendo 29 UCs em 38 municípios, sendo: 24 municípios em Minas Gerais - 

Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaina de Minas, Brasópolis, Camanducaia, Delfim Moreira, 

Extrema, Gonçalves, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Liberdade, Marmelópolis, Paraisópolis, 

Passa Quatro, Passa Vinte, Piranguçu, Pouso Alto, Sapucaí Mirim, Toledo, Virgínia e 

Wenceslau Brás; 2 municípios no Rio de Janeiro - Resende e Itatiaia; e 13 municípios em São 

Paulo - Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lavrinha, Lorena, Monteiro Lobato, 

Piquete, Pindamonhangaba, Queluz, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, Santo 

Antônio do Pinhal e Taubaté. 

O Mosaico Mantiqueira faz parte do Corredor da Biodiversidade da Serra do Mar - onde 

também estão constituídos o Mosaico Bocaina e o Mosaico Central Fluminense, todos criados 

em 2006. As 5 UCs Federais, 13 Estaduais e 11 Municipais que compõem o Mosaico 

Mantiqueira estão listadas no Quadro 2.3 e apresentadas na Figura 2.10 (com exceção do 

PNM do Brejo Grande, MNM do Itaguaré, APA de Campos do Jordão e as RPPNs Ave 

Lavrinha, Mitra do Bispo, Alto Gamarra e Alto Montana, pois não foram encontrados seus 

limites em shapefile).  

Quadro 2.3 UCs federais, estaduais e municipais componentes do Mosaico Mantiqueira. 

ÓRGÃO GESTOR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

ICMBio 

Parque Nacional do Itatiaia 

Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira 

Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Rio Paraíba do Sul 

Floresta Nacional de Passa Quatro 

Floresta Nacional de Lorena 

Inea – RJ 

Parque Estadual da Pedra Selada 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Dois Peões 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Jardim de Mukunda 

FF – SP 

Parque Estadual de Campos do Jordão 

Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão 

Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú 

Área de Proteção Ambiental Sapucaí Mirim 

Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier 

Área de Proteção Ambiental de Campos do Jordão 

IEF – MG 

Parque Estadual da Serra do Papagaio 

Área de Proteção Ambiental Fernão Dias 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Ave Lavrinha 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Alto Gamarra 

Municipais 

Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari – Resende/RJ 

Parque Natural Municipal da Cachoeira da Fumaça e Jacuba – Resende/RJ 

Parque Natural Municipal do Rio Pombo – Resende/RJ 

Parque Natural Municipal do Trabiju – Pindamonhangaba/SP 

Parque Natural Municipal Augusto Ruschi – São José dos Campos/SP 

Parque Natural Municipal do Brejo Grande - Paraisópolis/MG 

Área de Proteção Ambiental de Campos do Jordão 

Monumento Natural Municipal do Itaguaré – Cruzeiro/SP 

Área de Relevante Interesse Ecológico do Município de Cruzeiro 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Mitra do Bispo - Bocaina de Minas/MG 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Alto-Montana – Itamonte/MG 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Dos quase 730.000 ha total do Mosaico, 434.108 ha correspondem à APA da Serra da 

Mantiqueira. Conforme seu Regimento Interno, qualquer UC existente em sua área de 

abrangência pode solicitar inclusão. A gestão do Mosaico Mantiqueira é conduzida de modo 

a compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada UC, considerando 

os usos nas divisas, os acessos, a fiscalização, o monitoramento e avaliação dos planos de 

manejo, a pesquisa científica, a alocação de recursos advindos da compensação referente ao 

licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental e a relação 

com a população residente na área do mosaico. O Mosaico Mantiqueira é representado por 

um colegiado que se estrutura na forma de um conselho consultivo coordenado por 4 de seus 

membros. O conselho é formado por 5 representações de UC federais, 5 de UC estaduais e 

5 de UC municipais, além de 15 representantes da sociedade civil, que podem ser RPPN ou 

organizações da sociedade civil, sendo estas últimas necessariamente indicadas pelas UC 

integrantes do Mosaico. 

2.3 CONTEXTO ESTADUAL 

Em termos político-administrativos, o PEPS está inserido na Região Hidrográfica III – Médio 

Paraíba do Sul (também denominada Região Administrativa), na qual destacam-se as 

atividades industriais, agropecuárias e turísticas (CBH-MPS, 2015). A Região Hidrográfica III 

– Médio Paraíba do Sul é representada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba 

do Sul (CBH-MPS), um dos cinco comitês estaduais, que atua na região constituída pela bacia 

do Rio Preto e pelas bacias dos rios afluentes do curso médio superior do rio Paraíba do Sul 

no Estado do Rio de Janeiro (Figura 2.11), onde encontra-se o segundo maior parque 

industrial da bacia do Rio Paraíba do Sul (CBH-MPS, 2015). 

Figura 2.11 Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul. 

 
Fonte: Detzel Consulting, adaptado de CBH-MPS, 2015. 
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Conforme Resolução N° 18/2006 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos a RH-III 

abrange integralmente os municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, 

Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores e Comendador Levy Gasparian. Outros 

municípios estão parcialmente incluídos: Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Miguel 

Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Mendes. 

O rio Paraíba do Sul percorre aproximadamente 1.150 km, desde o município de Areias, com 

sua nascente a 1.800 m de altitude, até a praia de Atafona, em São João da Barra, no norte 

fluminense. A área total da bacia é de 62.074 km², entre os estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. A bacia do Médio Paraíba do Sul possui os melhores percentuais de 

cobertura florestal de toda essa área. 

A mesorregião do Sul Fluminense, na qual o PEPS está situado, é uma das seis mesorregiões 

do estado do Rio de Janeiro (Figura 2.12). Faz divisa com as mesorregiões Centro Fluminense 

e Metropolitana e com o oceano Atlântico nas cidades de Angra dos Reis e Paraty. Integram 

essa mesorregião municípios: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, 

Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda, os quais abrigam uma população de cerca de 1 milhão de habitantes (IBGE, 2010). 

Figura 2.12 Mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro com localização aproximada do PEPS. 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles, 2015. 

A região é marcada por uma sequência de ciclos econômicos que provocaram forte impacto 

ambiental: o ciclo do café durante o século XIX, o ciclo leiteiro no século XX e o ciclo industrial 

iniciado em 1936. Hoje, apesar do predomínio das atividades industriais, especialmente metal-

mecânica, automotiva, metalúrgica, siderúrgica, cimenteira, alimentícia e energética (usinas 

termoelétricas, termonucleares e hidrelétricas), há a presença de atividades agropecuárias, 

com destaque para a criação de gado leiteiro. O turismo se destaca dentre as atividades 

econômicas na região das Agulhas Negras, onde encontra-se o PEPS, e na porção litorânea 

da mesorregião Sul Fluminense, especialmente nos municípios de Angra dos Reis e Paraty 

(BENTES, 2008). 

O PEPS integra a Região Turística das Agulhas Negras, composta pelos municípios 

fluminenses de Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis (Figura 2.13). A região tem esta 
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denominação pela presença do Pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do estado do Rio 

de Janeiro, com 2.789 m de altitude. Entre os diversos atrativos turísticos da região estão: 

vegetação preservada; cachoeiras; formações rochosas, como é o caso da Pedra Selada; 

prática de ecoturismo e esportes de aventura, especialmente o montanhismo; circuitos 

gastronômicos, com destaque para a colônia finlandesa de Penedo; entre outros (TURISRIO, 

2015). 

Figura 2.13  Regiões Turísticas do estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: TurisRio, 2015. 

A Região das Agulhas Negras é considerada, pelo Governo do Estado, como uma das seis 

áreas turísticas prioritárias, conforme o Mapa da Regionalização do Turismo, estabelecido 

pelo Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, e pelo Plano de 

Desenvolvimento Turístico Sustentável – PDTur. 

2.3.1 ENFOQUE AMBIENTAL 

O estado do Rio de Janeiro está inteiramente inserido dos domínios da floresta pluvial tropical 

costeira do Brasil, a Mata Atlântica (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996). Esta é dividida em 

várias tipologias, seguindo-se, principalmente, critérios florísticos e fitofisionômicos. 

Contribuem para modificar sua estrutura e composição fatores físicos como a altitude, tipos 

de solo e relevo. 

Em termos fitofisonômicos estão classificadas quatro áreas de contato: a floresta ombrófila 

densa ocorrendo nas encostas úmidas; a floresta ombrófila mista nas áreas de altitude 

superior a 1000 m com a marcante presença da araucária Araucaria angustifolia; as florestas 

secas estacionais do planalto mineiro e a região de refúgio ecológico com mata baixa de 

relictos do pleistoceno chamada de “campos de altitude” (VELLOZO, 1982; MARTINELLI, 

1989). 
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A classificação da vegetação potencial para o Rio de Janeiro fundamenta-se não só nas 

análises fitogeográficas, mas, principalmente, em uma classificação bioclimática e em relatos 

históricos sobre o avanço do homem sobre a floresta. A nomenclatura do Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira (IBGE, 1992) busca firmar legenda universal para o Brasil. Entretanto, 

para as classificações em escalas maiores no planejamento ambiental do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro sugerem-se novos termos. Com base nessa perspectiva, considera-se que 

o mapa de vegetação potencial, na escala 1:100.000, uma adaptação do mapa Bioclimático 

de Golfari (1980), no qual as classes das fitofisionomias foram associadas às classes do novo 

mapa bioclimático, não corresponde à utilizada pelos órgãos oficiais com base no Radam 

Brasil (1971) e IBGE (1992) (SEA/INEA, 2011). 

Para estabelecer correlação entre as classes correspondentes nos dois sistemas foram 

adicionados às categorias fitofisionômicas os dados altimétricos que tiveram cotas 

estabelecidas de acordo com a divisão proposta pelo IBGE: entre 5 m e 50 m – formações de 

terras baixas; entre 50 m e 500 m – formações submontana; entre 500 m e 1500 m – montana; 

e o que está acima de 1500 m como altomontana. O Quadro 2.4 expõe sinteticamente o perfil 

das fitofisionomias identificadas no estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 2.4 Fitofisionomias do estado do Rio de Janeiro. 

FITOFISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Formações Pioneiras Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor de depressões, 

pântanos, lagunas e lagoas, ocorrem frequentemente terrenos instáveis cobertos de 

vegetação, em constante sucessão. [...] Trata-se de uma vegetação de primeira 

ocupação de caráter edáfico, que ocupa os terrenos rejuvenescidos pelas seguidas 

deposições de areias marinhas nas praias e restingas, as aluviões flúviomarinhas nas 

embocaduras dos rios e os solos ribeirinhos aluviais e lacustres. 

Vegetação com 

Influência Marinha 

(restingas) 

As comunidades vegetais que recebem influência direta das águas do mar. 

Vegetação com 

Influência Flúviomarinha 

(Manguezal e Campo 

Salino) 

O manguezal é a comunidade de ambiente salobro, situada na desembocadura de rios 

e resgates no mar, onde, nos solos lamosos (manguinhos), cresce uma vegetação 

especializada, adaptada à salinidade das águas. 

Vegetação com 

Influência Fluvial 

(comunidades aluviais)  

Trata-se de comunidades vegetais das planícies aluviais que refletem os efeitos das 

cheias dos rios nas épocas chuvosas ou, então, das depressões alagáveis todos os 

anos, conforme a quantidade de água empoçada e, ainda, o tempo em que ela 

permanece na área. 

Floresta Ombrófila 

Densa 

Esse tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos*, justamente pelas subformas 

de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância 

que o diferenciam das outras classes de formações. Sua característica ecológica 

principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito bem a região florística 

florestal [...] 

Floresta Ombrófila 

Densa Submontana 

O dessecamento do relevo e dos planaltos com solos medianamente profundos é 

ocupado por uma formação florestal que apresenta os fanerófitos com alturas 

aproximadamente uniformes e lianas herbáceas em maior quantidade. 

Floresta Ombrófila 

Densa Montana 

Esta formação é correspondente, no sul do país, às que se situam de 500 a 1500 m, 

onde a estrutura é mantida até próximo ao cume dos relevos dissecados, quando solos 

delgados ou litólicos influenciam no tamanho dos fanerófitos que se apresentam 

menores. A estrutura de dossel uniforme (mais ou menos 20 m) é representada por 

ecótipos relativamente finos com cascas grossas e rugosas. 

Floresta Ombrófila 

Densa Altomontana 

É uma formação arbórea mesofanerofítica com aproximadamente 20 m de altura, 

localizada no cume das altas montanhas sobre solos litólicos, apresentando 

acumulações turfosas nas depressões onde ocorre a floresta. Sua estrutura é 

integrada por fanerófitos com troncos e galhos finos, folhas miúdas e coriáceas e 

casca grossa com fissuras. A florística apresentada por famílias de dispersão 

universal, embora suas espécies sejam endêmicas, revela um isolamento antigo de 

“refúgio cosmopolita”, sendo conhecido popularmente por “mata nuvígena” ou mata 

nebular. 
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FITOFISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial 

Trata-se da formação ribeirinha ou floresta ciliar que ocorre ao longo dos cursos de 

água ocupando os terraços antigos das planícies quaternárias. Esta formação é 

constituída por macro, meso e microfanerófitos de rápido crescimento, em geral casca 

lisa, tronco cônico, por vezes com forma de botija e raízes tabulares. A floresta aluvial 

apresenta com frequência um dossel emergente [...] com bastante palmeiras no 

estrato intermediário. 

Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas 

É uma formação que ocupa, em geral, as planícies costeiras, capeadas por tabuleiros 

pliospleistocênicos do Grupo Barreiras. Ocorre desde a Amazônia, estendendo-se 

através de todo o Nordeste, até as proximidades do rio São João, no estado do Rio de 

Janeiro. A partir do rio São João esta formação ocorre nos terrenos quaternários, em 

geral situados pouco acima do nível do mar nas planícies formadas pelo 

assoreamento, devido à erosão existente nas serras costeiras e nas enseadas 

marítimas. 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla 

estacionalidade climática, sendo uma tropical, com época de intensas chuvas de verão 

seguida por estiagem acentuada, e outra subtropical, sem período de seca fisiológica 

provocada pelo intenso frio do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15º C. 

É constituída por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por escamas 

(catáfilos), ou pelos, cujas folhas são esclerófilas ou membranáceas. Neste tipo de 

vegetação a porcentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal, e não nas 

espécies que perdem as folhas individualmente, situa-se ente 20 e 50 %.  

Florestal Estacional 

Semidecidual de Terras 

Baixas 

É uma formação encontrada frequentemente revestindo tabuleiros do pliopleistoceno 

do grupo Barreiras, desde o sul da cidade de Natal até o norte do estado do Rio de 

Janeiro, nas cercanias de Campos, bem como até as proximidades de Cabo Frio, já 

em terreno quaternário. É um tipo florestal caracterizado pelo gênero Caesalpinia de 

origem africana, de onde se destacam pelo inegável valor histórico a espécie C. 

echinata pau-brasil e outros gêneros brasileiros. 

Florestal Estacional 

Semidecidual 

Submontana 

Esta formação frequentemente ocorre nas encostas interioranas das serras da 

Mantiqueira e dos Órgãos e nos planaltos centrais capeados pelos areníticos de 

Botucatu, Bauru e Caiuá, dos períodos geológicos Jurássico e Cretáceo. Sua 

ocupação vai desde o Espírito Santo e sul da Bahia até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

São Paulo, norte e sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul e nas encostas 

interioranas das serras marítimas. 

Florestal Estacional 

Semidecidual Montana 

São poucas as áreas ocupadas por esta formação, estabelecida acima de 500 m de 

altitude. Situam-se principalmente na face interiorana da Serra dos Órgãos, no estado 

do Rio de Janeiro, e na Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais (Itatiaia), e do Espírito Santo (Caparaó). Outras áreas ainda 

menores ocupam os pontos culminantes dos planaltos areníticos. 

Obs.: *Fanerófitos: plantas lenhosas com as gemas protegidas e brotos de crescimento protegidos por catáfilos 

situados acima de 0,25 m do solo. Apresentam-se com dois aspectos ecoedáficos: normal climático e raquítico 

oligotrófico, subdivididos conforme suas alturas médias, em: Macro, Meso, Micro e Nanofanerófitos, Caméfitos, 

Hemicriptófagos, Geófitos, Teófitos, Lianas, Xeromórfitos (classificação baseada em Rankiaer). Fonte: SEA/INEA, 

2011. 

De acordo com SEA/Inea (2011), conforme apresentado na Figura 2.14, a região onde o PEPS 

se insere possui abrangência de Floresta Ombrófila Densa Submontana (até cerca de 500 m), 

Montana (entre 501 e 1500 m) e Altomontana (entre 1501 a cerca de 1800-2000 m), Floresta 

Estacional Semidecidual Montana e Comunidade Relíquia (campos de altitude). 

Em toda a RH III – Médio Paraíba do Sul predominam as áreas de pastagem (68 %), seguida 

de floresta (24 %) e, em menor escala, vegetação secundária em estágio inicial (3 %). A 

predominância da classe pastagem pode ser explicada pela presença significativa da indústria 

leiteira. A região se caracteriza pela existência de numerosos fragmentos florestais de 

tamanho bastante reduzido e pela concentração de 99 % das áreas comunidade relíquia do 

estado. Esta formação, que está inserida nos limites do PEPS, corresponde aos campos de 

altitude do maciço de Itatiaia, que ocorrem acima dos limites da floresta altomontana, e 

apresentam grande importância para a conservação devido ao alto grau de endemismo de 

suas populações. Esta mesma RH apresenta também 53 % das áreas de reflorestamento do 
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estado, evidenciando um provável potencial econômico para região (SEA/INEA, 2011). Na 

região onde o PEPS se insere existem também os campos hidromórficos, localizados em 

extensas áreas abertas permanentemente brejosas. Em diversos trechos onde existem 

afloramentos rochosos, como nos campos de altitude ou mesmo em topos de morros, como 

no Pico da Pedra Selada, também são registradas espécies vegetais. A vegetação de Savana 

(Cerrado) também é registrada na região, encontrados no trecho em que se situam os 

municípios de Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis (VELOSO, 1992). 

Figura 2.14 Vegetação do estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: SEA/INEA, 2015, adaptado por Detzel Consulting, 2015. 

Segundo o Atlas das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro (CASTRO, 

2015), o PEPS possui vegetação predominantemente formada por Florestas Ombrófilas 

Densa e Mista, abrangendo vegetação típica de campos de altitude, que inicia a 

aproximadamente a 1800 m de altitude, nos contrafortes da Serrinha do Alambari, em 

Resende, na divisa com PNI.  

Assim, devido à diversidade de elementos e características vegetacionais, com espécies de 

diferentes fitofisionomias ocorrendo em um mesmo ambiente, existe certa dificuldade na 

definição de limites entre as zonas de contato (ecótono) destas fisionomias. Por exemplo, 

Freitas (2010), que estudou três fragmentos florestais em área identificada como Floresta 

Estacional Semidecidual no vale do Rio Paraíba do Sul no estado de São Paulo registrou que 

94,5 % das espécies também ocorrem em Floresta Ombrófila Densa (VELOSO, 1992). 

As áreas de Floresta Atlântica no sudeste brasileiro relativamente contínuas estão restritas às 

encostas das cadeias montanhosas das Serras do Mar e da Mantiqueira (RIBEIRO et al., 

2009). Análises entre 2013-2014 realizadas pela Fundação SOS Mata Atlântica em parecia 

com o Inpe (2015) mostraram que o estado do Rio de Janeiro apresentava 20,9 % de Mata 

Atlântica remanescente em seu território, conforme mostra a Figura 2.15. Neste período o 

estado registrou desmatamento de apenas 12 ha, dando continuidade à tendência de redução 

dessa taxa (Tabela 2.3). 
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Figura 2.15 Remanescentes da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2015. 

Tabela 2.3 Remanescentes florestais da Mata Atlântica para o Rio de Janeiro. 

RIO DE JANEIRO ÁREA (ha) PORCENTAGEM 

Área do Estado 4.371.498  

Área na Lei Federal nº 11.428/2006 4.371.498 100 % 

Área florestada em 2014 819.969 18,6% 

DECREMENTO DE MATA ÁREA (ha) TAXA ANUAL / ÁREA (ha) 

2013 a 2014 12 12 

2012 a 2013 11 11 

2011 a 2012 40 40 

2010 a 2011 51 51 

2008 a 2010 247 123 

2005 a 2008 1.039 208 

2000 a 2005 628 126 

1995 a 2000 4.096 819 

1990 a 1995 140.372 28.074 

1985 a 1990 30.579 6.116 

Mangue em 2014 11.017 - 

Restinga em 2014 41.147 - 

Natural Não Florestal 22.108  

TOTAL NATURAL (2013-2014) 915.357 20,9 % 

Área avaliada em 2013 887.896,29 97 % 

Área avaliada em 2014 906.203,43 99 % 

Obs.: dinâmica entre o período 2013-2014. Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2015. 
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Os remanescentes da Serra da Mantiqueira são importantes fragmentos florestais de Mata 

Atlântica do sudeste brasileiro, com riquezas ainda a serem descobertas nas áreas 

preservadas. Um dos últimos remanescentes florestais contínuos no sudoeste fluminense que 

ainda não estava protegido legalmente como UC se encontra, atualmente, no interior do 

PEPS. Área pouco estudada e que apresenta um grande patrimônio biológico de flora. 

2.3.1.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O estado do Rio de Janeiro conta atualmente com 260 UCs, sendo 62 de Proteção Integral e 

198 de Uso Sustentável. A categoria mais representativa no estado do Rio de Janeiro é a 

RPPN, com 137 UCs, seguida da APA com 55 e dos Parques com 47. A maioria das UCs são 

gerenciadas pelo próprio Inea (101). Com relação a Parques Estaduais, o PEPS compõe o 

pequeno grupo representado por apenas 11 UCs, equivalente a 4,2 % de todas as UCs do 

estado do Rio de Janeiro. Os dados são apresentados na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 Cadastro de Unidades de Conservação no estado do Rio de Janeiro. 

GRUPO / CATEGORIA FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

Estação Ecológica 2 1 0 3 

Monumento Natural 1 0 4 5 

Parque 5 11 31 47 

Refúgio de Vida Silvestre 0 0 1 1 

Reserva Biológica 3 3 0 6 

TOTAL PROTEÇÃO INTEGRAL 11 15 36 62 

USO SUSTENTÁVEL 

Floresta 1 0 0 1 

Reserva Extrativista 1 0 0 1 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 0 1 0 1 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 5 13 37 55 

Área de Relevante Interesse Ecológico 1 0 2 3 

Reserva Particular do Patrimônio Natural * 65 72 0 137 

TOTAL USO SUSTENTÁVEL 73 86 39 198 

TOTAL 84 101 75 260 

Obs.: * Embora o SNUC tenha definido as RPPN como UC de Uso Sustentável, o estado do Rio de Janeiro, por 

meio do Decreto nº 40.909/2007, definiu como Proteção Integral. Fonte: CNUC/MMA, 20157. 

2.3.1.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DO ENTORNO DO PEPS 

Entre as UCs Estaduais que fazem limite imediato com o PEPS estão as RPPNs Santo 

Antônio, Jardim de Mukunda, Dois Peões, Chalé Club Alambary e Reserva Agulhas Negras 

(Quadro 2.5). Todas foram instituídas pelo Inea, portanto são reconhecidas pelo Estado, 

contudo a gestão é feita pelos proprietários. 

Quadro 2.5 Unidades de Conservação estaduais do entorno do PEPS. 

UC ATO DE CRIAÇÃO ÁREA (ha) MA PM 

RPPN Santo Antônio 
Portaria INEA/RJ/PRES nº 80 de 01 de 
dezembro de 2009 

538,6 Resende/RJ Sim 

RPPN Reserva 
Agulhas Negras 

Portaria INEA/RJ/PRES nº 167, de 17 de 
setembro de 2010 

16,1 Resende/RJ Não 

                                                

7  Disponível em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs. Acesso em maio de 2015. 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
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UC ATO DE CRIAÇÃO ÁREA (ha) MA PM 

RPPN Jardim de 
Mukunda 

Portaria INEA/RJ/PRES nº 227, de 11 de 
maio de 2011 

21,7 Resende/RJ Não 

RPPN Dois Peões 
Portaria INEA/RJ/PRES nº 345, de 28 de 
maio de 2012 

60 Resende/RJ Não 

RPPN Chalé Club 
Alambary 

Portaria INEA/RJ/PRES nº 356, de 19 de 
julho de 2012 

2,46 Resende/RJ Não 

Legenda: MA – Municípios Abrangidos; PM – Plano de Manejo. Fonte: Detzel Consulting, 2015.  

De acordo com o Plano de Manejo da RPPN Santo Antônio (INEA, 2013), a UC possui 

538,6 ha (a segunda maior do estado do Rio de Janeiro) localizada na Serrinha do Alambari, 

no município de Resende/RJ, instituída pela Portaria INEA/RJ/PRES nº 80 de 01 de dezembro 

de 2009. Seu Plano de Manejo foi aprovado pela Resolução Inea nº 91 de 29 de agosto de 

2014. De acordo com seu zoneamento, a UC é dividida em Zona Silvestre, Zona de Proteção 

e Zona de Transição, sendo que todas possuem contato direto com o PEPS (Figura 2.16).  

Figura 2.16 Zoneamento da RPPN Santo Antônio. 

 
Fonte: INEA, 2013. 

A Zona Silvestre constitui a maior parte da UC, e é formada por áreas inalteradas com objetivo 

de conservação da biodiversidade, podendo ocorrer pesquisas, estudos, monitoramento, 

proteção e fiscalização, além de infraestrutura destinada à proteção e à fiscalização. A Zona 

de Proteção é formada por áreas naturais ou que tenham recebido grau mínimo de 

intervenção humana, podem ocorrer pesquisa, estudos, monitoramento, proteção, 

fiscalização, assim como infraestrutura estritamente voltada às atividades de proteção. Na 

Zona de Transição são permitidas as atividades de pesquisa, fiscalização e proteção, sendo 

composta pelas áreas do perímetro da UC e um trecho em torno da Trilha do Divisor de Águas, 

tradicionalmente utilizada pelos antigos moradores da região. Sendo assim, a RPPN Santo 

Antônio não permitirá a visitação para fins de uso público, inclusive na Trilha do Divisor de 

Águas, que tem um trecho dentro do PEPS (INEA, 2013). 

A RPPN Jardim de Mukunda abrange 21,7 ha do distrito de Bagagem, no município de 

Resende/RJ, instituída pela Portaria INEA/RJ/PRES nº 227, de 11 de maio de 2011. A UC 

ainda não possui Plano de Manejo. 

A RPPN Dois Peões é uma UC estadual de 60 ha localizada na Serrinha do Alambari, no 

município de Resende/RJ, instituída pela Portaria INEA/RJ/PRES nº 345, de 28 de maio de 

2012. A UC ainda não possui Plano de Manejo. 

A RPPN Chalé Club Alambary possui 2,46 ha e está localizada na Serrinha do Alambari, no 

município de Resende/RJ. Foi instituída pela Portaria INEA/RJ/PRES nº 356, de 19 de julho 

de 2012. A UC ainda não possui Plano de Manejo. 
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A RPPN Reserva Agulhas Negras é uma UC estadual de 16,1 ha localizada na Serrinha do 

Alambari, no município de Resende/RJ, instituída pela Portaria INEA/RJ/PRES nº 167, de 17 

de setembro de 2010. A UC ainda não possui Plano de Manejo. 

2.3.2 ENFOQUE INSTITUCIONAL 

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), criado pela Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, 

é o órgão responsável pela gerência de todas as UCs do estado do Rio de Janeiro. O Inea 

está submetido a regime autárquico especial e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA), com a função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos 

hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. 

O Decreto nº 41.628 de 12 de janeiro de 2009 estabeleceu a estrutura organizacional através 

da fusão de três órgãos: Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA), 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

O Inea possui uma Superintendência Regional em cada uma das dez (10) regiões 

hidrográficas do Estado, as quais tem autonomia, inclusive, para expedir licenças ambientais 

para atividades de pequeno e médio potencial poluidor. O Sistema Estadual de Meio 

Ambiente, coordenado pela SEA, é composto pelas seguintes instituições: 

I. Instituto Estadual do Ambiente (Inea): criado com a missão de proteger, conservar 

e recuperar o meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável; 

II. Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA): órgão colegiado diretamente 

vinculado ao Secretário, que tem como atribuições elaborar as normas ambientais 

e outros atos complementares necessários ao funcionamento do licenciamento 

ambiental, aplicar penalidades aos infratores da legislação ambiental, mediante 

apreciação dos Autos de Constatação lavrados pelos órgãos fiscalizadores, e dar 

solução final aos processos de licenciamento ambiental, dentre outras; 

III. Conselho Estadual de Meio Ambiente (Conema): órgão deliberativo e normativo 

com atribuição de estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Controle 

Ambiental; 

IV. Fundo Estadual de Controle Ambiental (Fecam): fundo de natureza contábil que 

tem por objetivo financiar projetos de apoio à execução da Política Estadual de 

Meio Ambiente. A maior parte dos recursos provém da arrecadação de multas e 

indenizações por infração à legislação ambiental estadual e de royalties de 

petróleo. 

A Lei Estadual nº 5.100/07, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 41.844/09, instituiu o 

ICMS-Ecológico (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), dispondo sobre a 

repartição da parcela de 25 % da arrecadação do ICMS com os municípios, incluindo o critério 

de conservação ambiental para efeito de cálculo da partilha. Os critérios determinados por lei 

para a repartição do ICMS Ecológico levam em conta proteção de ecossistemas, recursos 

hídricos e saneamento, sendo dimensionados nas seguintes proporções: 45 % para unidades 

de conservação; 30 % para qualidade da água; e 25 % para gestão dos resíduos sólidos. Os 

repasses são calculados a cada ano com base no Índice Final de Conservação Ambiental 

(IFCA), indicando o percentual do ICMS Ecológico que cada município receberá. Os seguintes 

fatores são considerados para o cálculo do IFCA: 

I. Mananciais de Abastecimento: área de drenagem do município em relação à área 

de drenagem total da bacia com captação para abastecimento público de 

municípios localizados fora da bacia; 

II. Tratamento de Esgoto: percentual da população urbana atendida pelo sistema de 

tratamento de esgoto e o nível de tratamento; 
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III. Destinação do lixo: no caso de ser um aterro sanitário licenciado existe um 

adicional na pontuação que leva em consideração os seguintes aspectos: vida útil 

do aterro; existência de tratamento avançado de percolado, captação e queima de 

gases, e geração de energia; município-sede de consórcio intermunicipal; 

municípios que realizam prévia reciclagem de, pelo menos, 20 % do total de 

resíduos sólidos urbanos gerados em seu território; 

IV. Remediação de vazadouros (lixão): possuem vazadouros remediados; se fazem 

a captação e queima de gases; ou estão tomando medidas concretas para a 

remediação; 

V. Unidades de Conservação: a parcela da área municipal ocupada por UC, a 

categoria de manejo, nível de conservação e de implementação. As UC municipais 

e as de proteção integral são as que geram os maiores benefícios, uma vez que 

9 % dos recursos são destinados exclusivamente a elas. 

O estado do Rio de Janeiro realiza outras ações ambientais junto aos seus 92 municípios de 

forma descentralizada dispondo, para isso, nove superintendências e um escritório regional. 

A seguir, são destacadas algumas dessas ações: 

I. Municipalização do licenciamento ambiental com o fortalecimento do modelo de 

gestão tripartite (União-Estado-Município). Por meio de convênios, o estado 

transfere aos municípios a competência pelo licenciamento de atividades, via de 

regra, de baixo potencial poluidor; 

II. Apoio e desenvolvimento de projetos com recursos do Fundo Estadual de 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam), da ordem de R$ 250 

a R$ 300 milhões por ano; 

III. Aplicação de cerca de R$ 40 milhões por ano de recursos oriundos da cobrança 

pelo uso da água, recolhidos ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi); 

IV. Apoio à implantação e à manutenção de UC com aplicação de cerca de R$ 200 

milhões, oriundos de condicionantes de licenciamento ambiental de obras e 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, conforme estabelecido pela 

Lei nº 9.985/2000, que instituiu o SNUC; 

V. Criação de RPPNs pertencentes ao grupo de Proteção Integral, em parceria com 

a Associação Patrimônio Natural (APN); 

VI. Programa de Apoio à Criação e Implantação de Unidades de Conservação 

Municipais (ProUC), que objetiva aumentar a área protegida do estado, auxiliou 

11 municípios na criação de seis UCs de Proteção Integral e cinco UCs de Uso 

Sustentável, totalizando 41.588 ha. O Programa também contribuiu para a 

adequação de outras quatro UCPI e três UCUS, que equivalem a 70.651 ha. 

As UCs também são criadas e implantadas para constituir opção de atrativo turístico, fomentar 

o desenvolvimento local, ampliar o desenvolvimento por meio da geração de novos empregos 

e colaborar para a redução das desigualdades regionais. A atividade turística tem entre seus 

fundamentos a preservação dos recursos naturais e culturais. A implantação de UC deve 

abranger ações de proteção e recuperação ambiental, planos de manejo, melhoria de serviços 

e equipamentos, e adequação das áreas protegidas para o uso público.  

O Programa de Regionalização – Roteiros do Brasil, que integra o Plano Nacional do Turismo 

(PNT) define turismo como fator de construção da cidadania e da integração social, no qual a 

faceta econômica integra o desenvolvimento sustentável. São denominadas Zonas de 

Ecoturismo as áreas de tombamento, reservas ecológicas, unidades de conservação e áreas 

de proteção ambiental (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 
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O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS/RJ) é o instrumento 

de planejamento do turismo no estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo principal é orientar o 

crescimento sustentável do setor, estabelecendo as bases para a definição de ações, as 

prioridades e a tomada de decisão. O PDITS/RJ busca desenvolver o turismo a partir de 

preceitos como a valorização cultural, o cuidado ambiental e a participação das comunidades, 

além de propiciar a geração de emprego e renda para a população fluminense. Um dos cinco 

componentes do PDITS (orientados pelo Prodetur Nacional) é a Gestão Ambiental, que conta 

com 6,74 % dos investimentos financeiros previstos. Neste contexto, em 27 de maio de 2010 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou o Decreto nº 42.483, que estabelece 

diretrizes para o uso público nos Parques Estaduais administrados pelo Inea. Em 2012, o 

Inea, com verbas do Funbio, iniciou o projeto “Fortalecimento e implantação da gestão do uso 

público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro”. 

2.4 CONTEXTO MUNICIPAL 

O PEPS encontra-se inserido nos municípios de Resende e Itatiaia, na região noroeste do 

estado do Rio de Janeiro, no principal eixo macroeconômico do Brasil, a cerca de 170 km da 

capital Rio de Janeiro, 270 km do município de São Paulo e 440 km de Belo Horizonte. Com 

8.036 ha de área total, o PEPS tem 6.302,72 ha (78,4 % da área da UC) inseridos em 

Resende, o equivalente a 5,8 % da área total do município. Em Itatiaia, o PEPS ocupa 

1.732,90 ha (21,6 % da área da UC), o equivalente a 7,0 % do território municipal. 

Ambos os municípios se localizam na Serra da Mantiqueira, com altitudes que variam de 300 

a 2.790 m aproximadamente, e são banhados pelo rio Paraíba do Sul, um dos mais 

importantes do estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Resende e Itatiaia são integrantes 

da Região Turística das Agulhas Negras, a 2ª região mais visitada do estado, atrás somente 

da capital, conforme aponta o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, 

do Ministério do Turismo, já mencionado. Ainda, são definidos pela Embratur como municípios 

turísticos, de acordo com a Deliberação Normativa nº 432, de 28 de novembro de 2002, ou 

seja, “aqueles consolidados, determinantes de um turismo efetivo, capaz de gerar 

deslocamentos e estadas de fluxo permanente”. A vocação turística da região é reconhecida 

nacionalmente e internacionalmente pelos seus relevos montanhosos, cachoeiras, rios 

cristalinos, fauna e flora. 

2.4.1 MUNICÍPIO DE RESENDE 

O município de Resende é um importante polo industrial, automotivo, metalúrgico, de energia 

nuclear, turístico e sede do segundo maior complexo militar do mundo, a Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). Os atrativos turísticos estão concentrados principalmente nas 

regiões montanhosas do município, ao norte, junto às Serras da Mantiqueira e da Pedra 

Selada, onde estão os maiores e mais importantes remanescentes florestais, com destaque 

para a vila de Visconde de Mauá. A Lei Orgânica Municipal de Resende, de 1988, dedica o 

capítulo III ao meio ambiente, incumbindo ao município o estabelecimento de territórios a 

serem especialmente protegidos. Em seu artigo 172° a Lei criou o Parque Municipal da 

Cachoeira da Fumaça e o Parque da Serrinha (que posteriormente viria a se tornar APA). 

Também definiu, em seu artigo 176°, que serão protegidos em caráter especial: I - o rio 

Paraíba; II - o rio Preto; III - o rio Pirapitinga; IV - a serra da Mantiqueira; V - a cachoeira da 

Fumaça; VI - Parque Municipal da Serrinha. 

A Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR) foi criada pela Lei Municipal 

N° 2.524 de 07 de setembro de 2005 e alterada pela Lei Municipal N° 2.539 de 29 de 

dezembro de 2005, constituindo-a como entidade ambiental municipal integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). A Lei dispõe também sobre a organização do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende e o Fundo Municipal (Funcam). 
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O Plano Diretor do Município de Resende teve sua última versão instituída pela Lei nº 3000, 

de 22 de janeiro de 2013. Conforme apresenta o artigo 73°, entre suas premissas o Plano 

descreve que, no “tratamento das zonas inseridas ou próximas a Unidades de Conservação, 

o Município deverá orientar-se pela legislação de criação e plano de manejo das respectivas 

Unidades”. No artigo 201°, define como um dos seus instrumentos a “criação de unidades de 

conservação da natureza e elaboração de seus respectivos planos de manejo”.  

O PEPS não foi incluído formalmente no macrozoneamento de Resende. Ocupa parcialmente 

as seguintes Zonas Rurais (Figura 2.17): (i) Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 1: Zona 

de Consolidação de Atividade Turística; (ii) ZEE 2: Zona de Promoção do Ecoturismo; (iii) ZEE 

3: Zona de Consolidação do Turismo Ecológico; (iv) ZEE 4: Zona de Atividades Tradicionais, 

Pastoris e Silviculturais; (v) ZEE 5: Zona de Pecuária Leiteira. 

Figura 2.17 PEPS inserido no contexto de macrozoneamento municipal de Resende, RJ. 

 
Fonte: Croqui adaptado de mapa de Macrozoneamento do Município de Resende, Lei do Plano Diretor, 2013. 

Assim sendo, o PEPS encontra-se em área totalmente rural, onde cada uma das zonas 

apresenta características que diferem pouco entre si, variando entre áreas de turismo 

consolidado, áreas propícias ao ecoturismo e áreas de atividades agropecuárias, onde podem 

ser desenvolvidas atividades com bases sustentáveis, ou seja, compatíveis com os objetivos 

de conservação do PEPS. 

O Plano Diretor do Município de Resende cria ainda as Zonas de Superposição, como a Zona 

de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), a qual “compreende as áreas de preservação 
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permanente, áreas preservadas, mas não protegidas legalmente, áreas preferenciais para a 

recuperação ambiental visando à consolidação ou implantação de corredores verdes, áreas 

de risco e áreas livres existentes e potenciais para destinação de uso público”. As ZEIAs estão 

delimitadas sobre algumas das UCs de Resende e nas APPs, conforme Figura 2.18. 

Figura 2.18 ZEIAS de Resende/RJ. 

 
Legenda: 1 - APA Federal da Serra da Mantiqueira; 2 - APA Municipal da Serrinha do Alambari; 3 - APA Municipal 

de Engenheiro Passos; 4 - PNI; 5 - Parque Natural Municipal da Cachoeira da Fumaça e Jacuba; 6 - RPPN Jardim 

de Mukunda; 7 - RPPN Fazenda Santo Antônio; e 8 - RPPN Agulhas Negras. Fonte: Adaptado do Plano Diretor do 

Município de Resende, 2013. 

O município de Resende possui 12 UCs em seu território. São 4 parques, 3 APAs e 5 RPPNs, 

sendo 2 federais (PNI e APA da Mantiqueira), 6 estaduais (PEPS, RPPN Santo Antônio, RPPN 

Dois Peões, RPPN Chalé Club Alambary, RPPN Reserva Agulhas Negras e RPPN Jardim 

Mukunda) e 4 municipais (PNM do Rio Pombo, PNM da Cachoeira da Fumaça e Jacuba, APA 

Municipal da Serrinha do Alambari e APA de Engenheiro Passos), conforme apresentado na 

Figura 2.18, e Quadro 2.6. Entretanto, as UCs municipais não constam no CNUC. 

Quadro 2.6 Unidades de Conservação Municipais de Resende/RJ. 

UC AC OG ÁREA (ha) MA PM 

PNM do Rio 
Pombo 

Lei nº 2.723, de 18 de 
dezembro de 2009 

Agência do Meio Ambiente 
do Município de Resende 
(AMAR) 

6,7 Resende/RJ 
Não 

PNM da 
Cachoeira da 
Fumaça e 
Jacuba 

Decreto Municipal 
197/88 e 
recategorizado pelo 
Decreto nº 3.177 de 
30 de abril de 2009 

Agência do Meio Ambiente 
do Município de Resende 
(AMAR) 

363 Resende/RJ 

Não 

APA Municipal 
da Serrinha do 
Alambari 

Lei Municipal nº 1.726, 
de 16 de agosto de 
1991 

Agência do Meio Ambiente 
do Município de Resende 
(AMAR) 

5.500 Resende/RJ 
Sim 
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UC AC OG ÁREA (ha) MA PM 

APA de 
Engenheiro 
Passos 

Lei Municipal nº 2.860, 
de 13 de julho de 2011 

Agência do Meio Ambiente 
do Município de Resende 
(AMAR) 

2.636 Resende/RJ 
Não 

Legenda: UC – Unidade de Conservação; AC – Ato de Criação; OG – Órgão Gestor; MA – Municípios Abrangidos; 

PM – Plano de Manejo. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A Lei Municipal N° 2.326 de 31 de dezembro de 2001, da Prefeitura de Resende, estabelece 

o Plano Diretor de Ecodesenvolvimento da APA da Mantiqueira no Perímetro do Município de 

Resende. 

As UCs federais, estaduais e municipais existentes no território de Resende somam 

aproximadamente 43.044,5 ha, o equivalente a 39,3 % da área total do município. As 

primeiras UCs criadas no município de Resende foram as indicadas na própria Lei Orgânica 

de 1988: Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça e o Parque da Serrinha. No mesmo ano 

foi instituído o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento Integrado da Serrinha do Alambari, 

reunindo representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, além da sociedade civil, 

com objetivo de criação de uma APA na Serrinha do Alambari. 

Criada em 1991 pela Lei Municipal nº 1.726, a APA da Serrinha do Alambari apresenta cerca 

de 5.500 ha e abrange as localidades de Capelinha e Serrinha, no município de Resende, 

sendo que, nesta última, se encontra a sede do Grupamento Ambiental da Guarda Civil 

Municipal de Resende, atualmente com 12 integrantes. O Plano Diretor para o 

Ecodesenvolvimento da APA da Serrinha do Alambari foi oficializado pela Lei Municipal nº 

1.845, de 20 de maio de 1994, após quase 3 anos, executando reuniões técnicas e com a 

comunidade. Suas zonas e respectivo ordenamento são definidas de acordo com a altitude, 

cursos d’água e vias (Figura 2.19). 

Figura 2.19 Zoneamento da APA da Serrinha do Alambari. 

 
Fonte: Projeto Serrinha – Capelinha: Gestão Participativa, citado por Menandro, 2008. 

De acordo com o zoneamento da APA da Serrinha do Alambari a maior parte do trecho 

confrontante e inserido no PEPS está classificado como Zona de Vida Silvestre (ZVS), ao 
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norte e oeste, onde também confronta com o PNI, e uma pequena parte como Zona 

Residencial de Recreio 1 (ZRR-1), ao nordeste. A ZVS é destinada a garantir a perenidade 

dos recursos hídricos, da biodiversidade e das belezas cênicas, onde é vedado o 

parcelamento do solo, a edificação, as atividades que importem na alteração antrópica da 

biota e o uso, com exceção da visitação e estudos ecológicos com prévia autorização do 

Conselho da APA. Já a ZRR-1 é destinada a atividades turísticas, de modo a permitir o uso 

sustentado da biota e assegurar a manutenção dos ecossistemas naturais, onde não é 

permitido o desmembramento de propriedades em lotes menores que 10 mil m² e testadas 

menores que 40 m, e as edificações devem respeitar determinados critérios, como: taxa de 

ocupação máxima de 7,5 %; dois pavimentos mais mansarda com 40 % da área do 2º 

pavimento; altura máxima de 9 m; e afastamento mínimo de 10 m (RESENDE, 1994). 

O PNM da Cachoeira da Fumaça e Jacuba está localizado no distrito de Rio Preto, em 

Resende/RJ, na divisa com o estado de Minas Gerais. Foi instituído pela Lei Orgânica 

Municipal de 1988 em seu artigo 172° e pelo Decreto Municipal 197/88, e recategorizado pelo 

Decreto nº 3177 de 30 de abril de 2009. Abrange uma área de 363 ha e tem como principal 

atrativo a Cachoeira da Fumaça, no Rio Preto. A vegetação predominante é a floresta 

ombrófila densa. A UC ainda não possui Plano de Manejo.  

O PNM do Rio Pombo (antigo PNM da Serrinha) está localizado na Serrinha do Alambari, no 

município de Resende/RJ, e foi instituído pela Lei Orgânica Municipal 1988 em seu artigo 172° 

e recategorizado pelo Decreto Municipal nº 3178 de 30 de abril de 2009 e pela Lei Municipal 

nº 2723 de 18 de dezembro de 2009. Possui 6,7 ha inteiramente dentro da APA da Serrinha 

do Alambari. A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa. A UC ainda não possui 

Plano de Manejo. A APA de Engenheiro de Passos é uma UC municipal localizada no distrito 

homônimo, criada pela Lei Municipal nº 2.860, de 13 de junho de 2011, com área de 2.636 ha, 

e ainda não possui Plano de Manejo. 

Uma iniciativa municipal de destaque com relação às UCs foi a Lei nº 4.502, de 9 de junho de 

2009, que cria a categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM). 

Um diferencial dessa lei é o fato de possibilitar RPPNMs em áreas decretadas como urbanas, 

desde que sua condição ambiental assim a justifique. Entre os incentivos concedidos aos 

proprietários de RPPNM, estão a isenção de IPTU e o recebimento de recursos oriundos de 

compensações ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). No entanto, 

nenhum reconhecimento de reserva privada municipal foi requerido até o momento. 

Com objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de 

danos ao meio ambiente e educação ambiental no município foi criado pela Lei 2.268 de 9 de 

abril de 2001 o Fundo Municipal de Conservação Ambiental (Funcam). Sua gestão compete 

à AMAR, com o acompanhamento do Conselho do Meio Ambiente (Comar), sendo vedada 

sua utilização para pagamento de pessoal ou para finalidades diversas aos seus objetivos 

legais. 

Recursos provenientes do ICMS Ecológico, embora não vinculados a nenhum fundo ou 

programa específico do orçamento municipal, contribuem para a arrecadação do município. 

No caso de Resende, o recurso previsto em 2014 foi de R$ 3.073.703, dos quais R$ 1.077.126 

referentes à existência de UCs federais e estaduais (PNI, APA da Serra da Mantiqueira e 

PEPS) e R$ 204.811 referentes às UCs municipais. (RIO DE JANEIRO, 2014). 

2.4.2 MUNICÍPIO DE ITATIAIA 

O município de Itatiaia é um dos mais jovens do Estado do Rio de Janeiro, desmembrado de 

Resende em 6 de julho de 1988 pela Lei nº 1.330. A região era habitada por índios Tamoios, 

Puris e Coroados, e em meados do século XVIII começou a ser ocupada por mineiros que, 

diante do esgotamento das minas de ouro, teriam descido definitivamente a serra procurando 

terras onde pudessem se instalar (DRUMMOND, 1997). 
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A economia já foi baseada na cultura do café e da cana-de-açúcar, na pecuária, na exploração 

do carvão, e atualmente baseia-se no turismo, com destaque para a Colônia Finlandesa de 

Penedo e as localidades de Maringá e Maromba no alto da Serra da Mantiqueira. 

Na década de 1920 imigrantes finlandeses, alemães e suíços, fugindo da crise da recessão 

europeia, se instalaram na região atraídos pelo clima agradável e pela promessa de terra farta 

e gratuita. Os finlandeses fundaram uma colônia na localidade de Penedo, antiga Fazenda 

Penedo, com o propósito de criar uma comunidade naturalista, mas com a precária qualidade 

do solo resultante das intensas práticas da cafeicultura e déficit hídrico não conseguiram 

colocar em práticas seus desejos. Muitos retornaram para a Finlândia e os que ficaram 

investiram na diversificação das atividades, fabricando saunas e explorando a hotelaria e o 

artesanato. Os alemães e suíços se instalaram em Maringá e Maromba, na parte alta da Serra 

da Mantiqueira, onde formaram núcleos coloniais para produção de frutas e legumes. 

Dificuldades no escoamento da produção e acesso à região levaram a iniciativa ao fracasso, 

quando então começaram a intensificar a atividade turística em vista da grande procura de 

visitantes em busca de descanso e lazer. Há registros de hospedagem de turistas nas casas 

das famílias Büttner e Bühler de 1922. A partir da década de 1950, com a inauguração da 

Rodovia Presidente Dutra e a construção da Hidroelétrica do Funil, quando indústrias como a 

Xerox, Michelin e Cremogema se instalaram na região, o turismo conhece um novo ritmo que 

passa a definir o perfil do município (ROCHA, 2005). 

De acordo com o Caderno de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (FECOMÉRCIO, 2010), o 

município de Itatiaia é um dos principais destinos turísticos do estado, motivado pelos atrativos 

naturais da Serra da Mantiqueira, pelo PNI e pela gastronomia, hotelaria e comércio de 

Penedo. 

Em estudos desenvolvidos por Bergallo et al. (2009), Itatiaia foi município com maior índice 

de Valor de Conservação da Flora do estado do Rio de Janeiro. Este índice considera três 

grandes grupos botânicos (briófitas, bromélias e leguminosas) em relação ao endemismo 

(Mata Atlântica, estado do Rio de Janeiro e municípios) e status de ameaça das espécies 

(vulnerável, em perigo, criticamente em perigo e extinta). Os fragmentos florestais na região 

de Itatiaia e Resende, no interior e entorno do PNI, PEPS e outras UC, foram classificados 

dentre aqueles com maior índice de importância no estado, por serem considerados com 

vulnerabilidade extremamente elevada, sendo, portanto, prioritários para conservação 

(BERGALLO et al., 2009). 

O Plano Diretor de Itatiaia em vigor foi instituído pela Lei Complementar nº 002, de 28 de 

dezembro de 1998, modificado pela Lei Complementar nº 010, de 17 de dezembro de 2007, 

com outras diversas leis complementares que realizaram alterações ao longo dos últimos 

anos. No entanto, o Plano Diretor encontra-se atualmente em processo de revisão. De acordo 

com o macrozoneamento desta última versão ainda em discussão o PEPS faz limites com as 

Macrozonas de Urbanização Restrita, Rural, Urbana Consolidada e Urbana não Consolidada 

e com Áreas Recreacionais (Figura 2.20). 

O município de Itatiaia possui em seu território 4 UCs: PNI, APA da Mantiqueira, PEPS e 

Parque Municipal Turístico-Ecológico de Penedo; embora este último ainda não tenha sido 

enquadrado nas categorias do SNUC. São 2 UCs Federais, 1 Estadual e 1 Municipal. Com 

relação ao ICMS Ecológico, a arrecadação prevista em 2014 para o município foi de 

R$ 4.859.137, dos quais R$ 4.716.689 referentes às UC federais, em especial o PNI (RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

As UCs federais, estaduais e municipais existentes no território de Itatiaia somam 

aproximadamente 14.579,26 ha, o equivalente a 59,5 % da área total do município. 

O PNI possui 7.951 ha no município de Itatiaia, o que corresponde a 32,4 % da área total do 

município. A sede administrativa da UC está situada em sua parte baixa, no município de 

Itatiaia, onde estão os atrativos de uso mais intensivo, como o centro de visitantes, poços e 
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cachoeiras. Em virtude do limitado processo de regularização fundiária, nessa área também 

se localizam hotéis e sítios de veraneio particulares. 

O Parque Municipal Turístico-Ecológico de Penedo foi criado pela Lei Municipal nº 143, em 

14 de junho de 1995, com 2.561 ha. 

Figura 2.20 PEPS inserido no contexto de macrozoneamento municipal de Itatiaia, RJ. 

 
Fonte: Itatiaia, 2012. Adaptado por Detzel Consulting, 2015. 
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3 ANÁLISE REGIONAL 

Este capítulo apresenta a localização geocartográfica do PEPS, aspectos gerais sobre a 

história, cultura, socioeconomia e outros temas regionais. 

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O PEPS está inserido nos municípios de Resende (78,43 %) e Itatiaia (21,57 %), ambos no 

estado do Rio de Janeiro na região geográfica denominada Médio Paraíba, no principal eixo 

macroeconômico do Brasil, a 167 km ao sul da cidade do Rio de Janeiro, junto a via de 

principal ligação entre o município fluminense e a cidade de São Paulo. A região do Médio 

Paraíba é composta pelos municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, 

Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. 

O território de Resende, com 1.095 km² circunda o território de Itatiaia, com 245 km², fazendo 

divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais. O município de Resende é limitado pelos 

municípios de Queluz, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, no estado de São 

Paulo; Barra Mansa, Porto Real e Quatis no estado do Rio de Janeiro; além de Itanhandu, 

Itamonte, Bocaina de Minas e Passa-Vinte, no estado de Minas Gerais. Itatiaia, cujo território 

é formado pelo desmembramento do município de Resende, apresenta sua área circundada 

por este e pelo município de Bocaina de Minas (IBGE, 2014). 

Juntos, os municípios em estudo têm seus pontos extremos situados nas coordenadas 

geográficas 22°14’35’’ de latitude norte, 22°38’27’’ de latitude sul, 44°14’12’’ de longitude leste, 

e 44°48’38’’ de longitude oeste e tem como atrativos físicos em seus territórios os picos da 

Pedra Selada, inserido no PEPS, o pico das Agulhas Negras, inserido no PNI, além das áreas 

preservadas da Serra da Mantiqueira. 

3.2 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

3.2.1 BREVE HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DE RESENDE E ITATIAIA 

A história dos municípios de Resende e Itatiaia são comuns. Itatiaia, inicialmente Distrito de 

Campo Belo, foi um povoado elevado a Distrito de Resende em 1842 que assim continuou 

até 1988, quando emancipou-se como Município. Desse modo, ambas têm suas histórias 

fundadas no desbravamento das terras e caminhos, para as Minas Gerais. 

De mero caminho para as minas, a região passou a ocupar um importante papel na economia 

brasileira no séc. XIX. O café chegou na parte paulista do Vale do Paraíba nos fins do século 

XVIII e as plantações foram se expandindo para o território fluminense, substituindo a pujante 

Mata Atlântica. Resende, titulada como vila desde 1742 e cidade desde 1801, já era 

reconhecida em 1860 como uma das mais importantes povoações deste Vale, por sua 

localização estratégica. Com o esgotamento do solo, a falta de adubação, as práticas 

agrícolas inadequadas ao clima tropical, o plantio “morro abaixo”, o encarecimento da mão-

de-obra (não mais escrava) e o envelhecimento da mesma, e as pragas foram as principais 

causas do fim das plantações de café na região (ALMEIDA; SANTOS, 2013). 

No início da década de 1890 teve início, em Resende, a prática da exportação de leite para o 

Rio de Janeiro. Embora associada à grande lavoura de exportação, a pecuária fomentava a 

diversidade, o pequeno comércio, o mercado interno e certo número de liberdades civis, 

quase constituindo uma sociedade alternativa em meio às ostentações do café. Inicialmente, 

as pastagens da região eram predominantemente compostas pelo capim-gordura Melinis 

minutiflora que foi a base da alimentação do rebanho por muitos anos. Nessas propriedades, 

adquiridas por baixo custo, principalmente pelos mineiros, expandiu-se a pecuária leiteira que 

se consolidou tendo como marco significativo a fundação da Cooperativa de Leite, em 1940 

(ARDHIS, 2001). 
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O Núcleo Colonial de Visconde de Mauá, que deu origem à vila de mesmo nome, hoje 

conhecida pelo turismo, surge a partir do estímulo dado pelo governo federal, na passagem 

do século XIX ao XX à imigração, como forma de compensar as dificuldades enfrentadas, 

após o fim da escravatura, com a mão de obra. Para a região vieram, principalmente, mas 

não exclusivamente, colonos suíços e austríacos, que deviam trabalhar no plantio de frutas 

de clima temperado. Apesar do estímulo inicial, o governo não implantou a infraestrutura e os 

serviços necessários ao bom desenvolvimento das diversas colônias na região e os imigrantes 

acabaram por se dispersar pelo país. No entanto, alguns dos que restaram no Núcleo 

Visconde de Mauá passaram a se dedicar à hotelaria, por volta dos anos 1910-20, 

contribuindo à formação da rotina turística que hoje se constitui em importante atividade 

sociocultural e econômica na região (WHATELY, 1987). 

A inauguração da nova rodovia Rio-São Paulo, a Via Dutra, em janeiro de 1951, foi 

determinante para o esvaziamento das cidades de Areias, Bananal e São José do Barreiro, 

entre outras, antes situadas na margem do principal acesso entre as duas maiores cidades 

do país. A construção da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, em Volta Redonda, e da 

Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, em Resende, também contribuíram de forma 

expressiva para o fortalecimento do novo eixo Rio-São Paulo, em detrimento da região hoje 

conhecida por suas “cidades mortas”. 

De 1964 a 1975 a urbanização foi acentuada em Resende, mas a Cooperativa continua sendo 

o grande suporte da remanescente atividade pecuária tradicional. Em julho de 1986, a 

Cooperativa tinha 1470 associados que produziam 115.325 litros de leite/dia, e se destacava 

como sendo a segunda maior bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro (ARDHIS, 2001).  

O processo de industrialização que segue em constante incremento vem acompanhado da 

compra de grandes extensões de terra, antes destinadas às atividades agropecuárias. Em 

2013 o município de Resende consolida-se como polo industrial, com especial presença de 

multinacionais do segmento automotivo. A economia rural torna-se a cada dia menos 

significativa. Itatiaia, emancipada em 1989, segue o mesmo caminho, abrindo-se à instalação 

de indústrias automotivas e de outros setores. 

3.2.2 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE RESENDE E ITATIAIA 

Patrimônio histórico são os bens de ordem imaterial ou material, cuja conservação seja de 

interesse de um povo por estar veiculado a fatores históricos. Tal amparo faz-se por meio do 

tombamento por um órgão competente (IPHAN, Estados ou Municípios), o qual protege um 

bem de uma possível descaracterização ou até destruição. A riqueza cultural que os 

municípios de Resende e Itatiaia apresentam deve-se principalmente à sua localização 

geográfica, que remete aos idos das primeiras ocupações durante o Brasil Colônia, por 

ocasião das expedições às Minas Gerais em busca de pedras preciosas, com aberturas de 

novas rotas de comércio e nos povos que migraram para a região.  

3.2.2.1 BENS IMATERIAIS 

Segundo IPHAN (2014), patrimônio cultural imaterial é representado por legados que são 

deixados para as futuras gerações, os quais abrangem itens culturais como: comidas e 

bebidas típicas, danças, manifestações religiosas, festividades tradicionais, folclores, entre 

outros. Conforme dados extraídos das Prefeituras Municipais de Resende e Itatiaia e do Plano 

de Manejo do PNI, a população de Resende tem como formas de manifestação cultural: a 

Mazurca do Cacete; o grupo de maracatu Raiz de Valor; Associação Cultural Boi-Bumbá; a 

Cachaça Capelinha; o evento Exapicor Família. Itatiaia tem as seguintes manifestações 

culturais: Amigos da Dança Folclórica de Penedo; Festival de Dança Corpo em Movimento; 

Arte na Praça; Paixão de Cristo. 
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3.2.2.2 BENS MATERIAIS 

O patrimônio cultural material é representado por bens edificados e os objetos que tiveram 

significado na formação da identidade cultural de uma sociedade. Eles são classificados de 

acordo com sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e 

das artes aplicadas (IPHAN, 2014). Com dois séculos de ocupação europeia, nas 

proximidades de importantes núcleos habitacionais que datam do início da ocupação 

portuguesa, os municípios de Resende e Itatiaia apresentam vasto acervo cultural que revela 

a história não só de suas ocupações, mas de toda a região do Médio Paraíba, desde as partes 

litorâneas até o conjunto da Serra da Mantiqueira. Assim, esses municípios encontram em 

seus territórios muitos traços de período de ocupação da região. Os bens materiais são 

visíveis e estão representados por meio de igrejas, capelas, casarões, estradas, vilarejos, 

fazendas, entre outros espalhados pelos distritos sedes e demais distritos sendo que, 

especialmente, o distrito de Visconde de Mauá é considerado um dos locais de riqueza 

histórico-cultural mais procurados à visitação por quem deseja conhecer a cultura e a história 

da região. 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

3.3.1 RESENDE 

O município de Resende conta com uma população estimada em 119.769 habitantes, 

conforme o último censo do IBGE de 2010. Seu PIB, de R$ 3.786.140,00, o coloca na 80ª 

posição entre os municípios brasileiros (IBGE, 2005), sendo seu PIB per capita de 

R$ 32.246,00 (IBGE, 2005). Resende hoje é o segundo município do Sul Fluminense em 

arrecadação de ICMS e o sexto do Estado. Seu IDH-M é de 0,768, o 5º do estado do Rio de 

Janeiro.  

O acesso à Resende pode ser feito, além da BR-116 (Via Dutra), que liga o Rio de Janeiro à 

São Paulo, pelas BR-393, BR-354, RJ-163, RJ-155 e outras estradas secundárias. O 

município também conta com a Rede Ferroviária Federal S/A, atualmente explorada pela MRS 

Logística. As estações portuárias mais próximas são os portos do Rio de Janeiro, Angra dos 

Reis, Sepetiba (Rio de Janeiro) e Niterói. A cidade conta ainda com um aeroporto próprio que, 

embora momentaneamente desativado, está autorizado a operar com aeronaves de até 50 

passageiros. 

A respeito da agropecuária, as cadeias produtivas identificadas no município são: pecuária 

leiteira, fruticultura, olericultura, cafeicultura, pecuária de corte e cereais. Como principais 

entraves nesse setor, coloca-se a gestão das propriedades, produção e comercialização, que 

refletem em baixa competitividade. Além disso, em alguns setores há a incidência da 

sazonalidade da produção e, em outros, o comprometimento de grande parte da produção 

devido a problemas de armazenamento (por ausência ou inadequação de estruturas), 

obrigando a comercialização a preços desfavoráveis ou entrega imediata dos produtos e 

impedindo, dessa forma, a obtenção de melhores preços pela comercialização na entressafra. 

Visando enfrentar estas dificuldades, o município tem convênio com a Emater-RJ. 

O turismo é uma das atividades que se destaca na economia do município, embora seja difícil 

isolar seus resultados, em vista da inexistência de dados específicos. Estima-se que existam 

46 pousadas e hotéis no município, sendo metade destes no trecho resendense da região de 

Visconde de Mauá. Há, ainda, três pousadas na Serrinha do Alambari e três hotéis em 

Engenheiro Passos. Já o número de visitantes regionais pode ser inferido a partir de dados 

parciais. Nesse sentido, vale destacar que o PNI, sozinho, recebe cerca de 100 mil visitantes 

por ano, dos quais 15 % dirigem-se à região do Planalto, cujo acesso se dá pelo distrito de 

Engenheiro Passos, em Resende. Resende apresenta atrativos naturais e culturais 

expressivos, como: Visconde de Mauá; Pico da Pedra Selada; Cachoeira da Fumaça; 

Capelinha; Vargem Grande; e Serrinha do Alambari, além do Centro Histórico da cidade. 
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Quanto ao grau de desenvolvimento, o IFDM8 de Resende calculado em 2010 foi 0,8362, o 

que indica que o município se encontra em situação de alto desenvolvimento. O IFDM das 

áreas de saúde e emprego e renda encontram-se classificados como alto desenvolvimento, 

com 0,9027 para saúde e 0,8259 para emprego e renda; e desenvolvimento moderado para 

educação, com IFDM de 0,7800. Na comparação aos outros municípios fluminenses, 

Resende encontra-se no mesmo intervalo (0,7-0,8) do IFDM de 43,5 % dos municípios do 

estado e apresenta índice superior ao da capital. Em relação ao acesso de serviços básicos 

de habitação e infraestrutura urbana, os dados do Censo de 2010 para o município indicam 

elevados percentuais de atendimento: acesso à rede de água geral – 96,3 %, esgotamento 

sanitário adequado – 95 %, energia elétrica - 98,9 %, atendimento por coleta de lixo – 98,7 %. 

Embora ainda não atendam à totalidade da população, o fornecimento de serviços básicos 

evoluiu em relação aos dados do censo de 1991. 

3.3.1.1 REGIÃO DE VISCONDE DE MAUÁ  

A região conhecida como Visconde de Mauá é formada pelos aglomerados urbanos de 

Visconde de Mauá, Lote 10, Maringá e Maromba. Tais aglomerados ou “vilas” distribuem-se 

pelos municípios de Resende (Vila de Visconde de Mauá e Lote 10), Itatiaia (Maringá e 

Maromba) e Bocaina de Minas-MG (“Maringá Minas” e Jardim Iracema). Distribuídas ao longo 

do rio Preto, são intercaladas pelos chamados “vales”, com características rurais e de 

veraneio. 

Com forte expressão turística, motivada pela beleza cênica, rica biodiversidade e cultura 

tradicional decorrente da colonização alemã da década de 1920, esta região recebeu posterior 

influência mineira dedicada à produção leiteira e movimentos alternativos dos anos 1970. A 

Vila de Visconde de Mauá está voltada para as atividades de restaurante e serviços aos 

moradores locais, e compreende o ponto com maior densidade demográfica da região. Nos 

vales do Pavão, das Cruzes, Grama, Gávea, da Cachoeira e do Alcantilado prevalece um 

ambiente rural com fazendas, sítios e casas de veraneio, além de alguns hotéis, pousadas e 

restaurantes. 

Nas últimas décadas ocorreu significativo parcelamento do solo, sendo transformadas muitas 

das propriedades rurais em propriedades urbanas através de desmembramentos. A acelerada 

divisão de terras e a ocupação desordenada resultaram em pressão e interferência no 

ambiente natural, causando diversas ocupações em solo não edificáveis, como áreas de 

preservação permanente dos cursos d'água e encostas. Embora a densidade demográfica e 

o uso e parcelamento de solo não sejam considerados impactos tão expressivos em algumas 

áreas, já se pode observar alguns problemas ambientais associados aos assentamentos 

urbanos desordenados (CRESCENTE FÉRTIL, 2007). 

No aspecto econômico, a região caracteriza-se pela vocação turística, principalmente pelo 

ecoturismo, motivado pela presença de riquezas naturais e pelos atrativos do clima de 

montanha. O turismo é considerado pelos moradores como um fator favorável, gerador de 

emprego e renda na região (CRESCENTE FÉRTIL, 2007). Atualmente a maioria dos 

estabelecimentos comerciais e de serviços para atender o turismo está localizada em 

Maromba e Maringá. São hotéis, pousadas, restaurantes e lojas de artesanato. O comércio 

local voltado ao turista predomina em Maringá, Maromba e Visconde de Mauá. No Lote 10, 

área mais densamente ocupada e diretamente vizinha ao PEPS, encontram-se habitações e 

comércios voltados para a população residente. 

                                                

8  O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - IFDM é um estudo anual do Sistema Firjan que acompanha o desenvolvimento 

de mais de cinco mil municípios brasileiros em três áreas: emprego e renda, educação e saúde. Ele é feito, exclusivamente, 

com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do trabalho, educação e saúde. O índice varia de 

0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular 

(0,4001 a 0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto desenvolvimento (0,8001 a 1). 
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Outra atividade econômica de destaque é a criação das trutas, surgida nos anos 1990 para 

atender à demanda turística. É também ainda expressiva a comercialização de produtos 

artesanais, como licores, geleias, chocolates e tecelagem. Por outro lado, os pequenos 

produtores rurais estão em declínio. Há um baixo índice de ocupação agrícola das terras, 

sendo a produção destas voltada quase exclusivamente para o abastecimento de hotéis, 

pousadas e restaurantes ou à venda de produtos para os veranistas e turistas. 

A região guarda uma particularidade desafiadora: pertence a três municípios e dois estados, 

abriga um parque nacional e uma área de proteção ambiental federal (APA). A beleza de suas 

paisagens, aliada às suas peculiaridades ambientais e administrativas, têm sido fator de 

constante inspiração e mobilização da sociedade local que, ao longo dos anos, estabeleceu 

parcerias diversas, nacionais e internacionais, na busca do desenvolvimento sustentável 

(CRESCENTE FÉRTIL, 2007). 

3.3.1.2 OUTROS DISTRITOS DE RESENDE 

O atual município de Resende formou-se pela incorporação de diversos distritos (Figura 3.1), 

que por sua vez originaram-se dos antigos povoados surgidos em consequência da abertura 

dos caminhos para Minas e da economia cafeeira. Alguns permanecem sob esta 

administração municipal, como Engenheiro Passos. Outros, como Itatiaia e Porto Real, 

tornaram-se municípios autônomos.  

Figura 3.1 Divisão Territorial do Município de Resende. 

 
Fonte: Adaptado do Plano Diretor do Município de Resende. Legenda: 1º Distrito – Centro; 2º Distrito – Agulhas 

Negras; 3º Distrito – Bulhões; 4º Distrito – Visconde de Mauá; 5º Distrito – Pedra Selada; 6º Distrito – Fumaça; 7º 

Distrito – Engenheiro Passos. 

O distrito de Fumaça guarda a particularidade de ter surgido como aldeamento indígena, 

último reduto da presença dos habitantes originários da região, cuja presença hoje se nota 
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apenas na toponímia. Os remanescentes dos índios Puris que sobreviveram às doenças 

adquiridas dos europeus e dos sucessivos ataques teriam sido ali reunidos na segunda 

metade do séc. XIX formando uma “aldeia”. No entanto, ao longo dos anos foram sendo 

aprisionados para o trabalho na produção agrícola até desaparecerem completamente9. 

3.3.2 ITATIAIA 

Conforme censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, Itatiaia possuía população de 

28.783 habitantes, sendo 96,63 % urbana, distribuída predominantemente pelo distrito sede 

próximo à porção sul do PEPS. Segundo IBGE (2014), seu PIB a preços correntes é de 

R$ 1.809.642, revelando PIB per capita de R$ 62.199,83, com IDH-M de 0,737,16° entre os 

municípios do Rio de Janeiro. 

Em relação aos acessos, Itatiaia é atravessada pela rodovia Presidente Dutra, trecho da BR-

101, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, principais polos macroeconômicos 

do país. O município, porém, não apresenta demais infraestruturas viárias, como portos, 

aeroportos e ferrovias. 

Quanto à produção do município, quando se analisa a distribuição do PIB pelos setores da 

economia, verifica-se que o setor terciário apresenta predominância na geração de receitas 

(71,5 %). Conforme informações disponíveis pelo Plano de Manejo do PNI (2013), dos 882 

estabelecimentos vinculados ao setor terciário, 709 estão relacionadas ao comércio, 

alimentação e atividades imobiliárias diversas, denotando a forte vocação que o município 

tem com atividades turísticas, principalmente.  

Neste quesito, vale menção às regiões de Penedo e Maringá/ Maromba, que atraem diversos 

visitantes das sedes urbanas de Resende e Itatiaia, bem como de municípios do entorno, 

como Volta Redonda, Porto Real, entre outros. A região de Penedo, por sua vez, possuí 

população de aproximadamente 4.700 habitantes, segundo censo de 2010. Além das belezas 

naturais, Penedo apresenta variada rede de hotéis, pousadas e restaurantes, além de bares 

direcionados a frequentadores da vida noturna. Em Maringá/ Maromba, o turismo vincula-se 

ao familiar e de casais, com diversos restaurantes e focado aos atrativos rurais e naturais. 

Conforme descrito no tópico referente ao município de Resende, além dessas duas regiões, 

Itatiaia também abriga o PNI que, conforme descrito, recebe cerca de 100 mil visitantes por 

ano. 

Quanto ao grau de desenvolvimento o IFDM de Itatiaia, calculado em 2010, foi 0,7291, 

indicando que o município se encontra em situação de desenvolvimento moderado. O IFDM 

de todas as áreas de desenvolvimento de Itatiaia se encontra na faixa de desenvolvimento 

moderado, sendo 0,7408; 0,7373; 0,7092 para educação, saúde e emprego e renda, 

respectivamente. Em comparação, Itatiaia aparece com o 20° índice no ranking dos 

municípios fluminenses. 

Quanto às demais características de infraestrutura urbana, em Itatiaia, 91,3 % dos domicílios 

são atendidos pela rede oficial de abastecimento de água; 99,7 % dos domicílios contam com 

banheiros ou sanitário, porém apenas 67 % são ligados à rede geral de esgoto ou pluvial; e 

97,7 % contam com coleta comum de resíduos sólidos, segundo dados disponibilizados pelo 

IBGE no ano de 2010, e disponíveis no Plano de Manejo do PNI. 

3.3.2.1 PENEDO 

A particularidade de Penedo em relação a outras localidades se traduz pela pressão 

imobiliária que condomínios residenciais, hotéis e pousadas causam na região do sopé da 

serra. Penedo notabiliza-se por ser uma região com diversos atrativos turísticos. Possui 

                                                

9  Disponível em http://www.resende.rj.gov.br/historia/. Acesso em 15 de maio.  

http://www.resende.rj.gov.br/historia/
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diversas pousadas, hotéis, restaurantes, casas de show, entre outras formas de hospedagem 

e equipamentos turísticos dessa ordem. A pressão imobiliária se evidencia na ocupação dos 

vazios urbanos que a localidade apresenta, constando que diversas sub-ocupações em área 

de relativa vulnerabilidade ambiental e social deixaram de existir para dar espaço a 

residências de veraneio e empreendimentos hoteleiros.  

Segundo censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, a região que compõe a localidade de 

Penedo apresentou população com 4.693 indivíduos, dividindo-se em igual proporção de 

gêneros. O censo mostra, ainda, que Penedo apresenta 2.434 domicílios, dividindo-se em 

domicílios ocupados e não ocupados. 

Eminentemente urbana, Penedo apresenta quantidade considerável de serviços, sobretudo 

destinados ao turismo, como restaurantes e instalações de hospedagem. A região conta com 

boas estruturas urbanas, como postos de combustível, postos de atendimento da polícia 

militar, serviços mecânicos, museu, entre outros equipamentos. 

Como principais atrativos turísticos, se destaca o shopping Pequena Finlândia, também 

conhecido como shopping do Papai Noel, que abriga diversas lojas notabilizando-se pela 

arquitetura das construções e por abrigar a edificação temática da casa do Papai Noel. Além 

do shopping, Penedo abriga o Clube Finlândia, entidade cultural sem fins lucrativos fundada 

em 1943 para preservar a cultura finlandesa; e o Museu Finlandês, que exibe diversos itens 

da memória do povo colonizador da região (Figura 3.2). O vale de Penedo é cortado pelo rio 

das Pedras, que forma em seu curso pequenos lagos naturais e cachoeiras como a Cachoeira 

de Deus, Três Cachoeiras, Três Bacias e a Cachoeira do Tangará, atraindo turistas de outras 

regiões. 

Figura 3.2 Pontos turísticos da localidade de Penedo. 

  
Legenda: A – Museu Finlandês Eva Hilden; B – Shopping Pequena Finlândia. Fonte: Detzel Consulting, 2015.  

Sendo um dos locais com melhores estruturas urbanas dentre as localidades do entorno ao 

PEPS, Penedo possui rede de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água oriunda 

de nascentes da região e coleta de resíduos comuns e recicláveis. 

3.4 SERVIÇOS DE APOIO DISPONÍVEIS À UC 

A infraestrutura pode ser definida como a relação de atividades e estruturas, físicas ou 

políticas, da economia de um determinado local que servem de base ao desenvolvimento das 

demais atividades da economia / sociedade. Em seu conjunto, inserem-se rodovias, ferrovias, 

hidrovias, portos, aeroportos, rodoviárias, redes de distribuição de água e tratamento de 

esgoto, usinas geradoras de energia, sistemas de distribuição de energia, telecomunicações, 

saúde, educação, entre outras. A relação da qualidade da infraestrutura de um dado local com 

o desenvolvimento é bastante próxima, sendo que, em locais deficitários, os produtos tendem 

a encarecer no mercado interno e externo, além de reduzir as condições de atendimento às 

necessidades básicas da população local. Neste contexto, o presente tópico irá abranger as 

principais características dos municípios de Resende e Itatiaia e, mais precisamente, da 

região do PEPS e seu entorno. 
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3.4.1 SANEAMENTO 

As condições de saneamento são importantes indicadores das condições de vida e ambientais 

de um determinado local cuja análise mostra, direta ou indiretamente, como a sociedade é 

influenciada por fatores econômicos, políticos, ambientais e de saúde, sob enfoque local, 

regional e/ ou nacional. Tendo como base dados do ano de 2010, disponibilizados pelo IBGE 

e descritos no documento Plano de Manejo do PNI (2013), percebe-se que nos municípios de 

Resende e Itatiaia, 96,3 % e 91,3 % dos domicílios são atendidos pela rede oficial de 

abastecimento de água, respectivamente. Em relação às condições sanitárias, em Resende, 

99 % contam com banheiro ou sanitário e, em 91 % do total são ligados à rede geral de esgoto 

ou pluvial. Em Itatiaia, por sua vez, 99,7% dos domicílios contam com banheiro ou sanitário, 

porém apenas 67 % são ligados à rede geral de esgoto ou pluvial. Em relação à coleta de 

resíduos sólidos, ambos os municípios apresentam índices satisfatórios, sendo cerca de 98 % 

do total de domicílios com coleta de resíduos para Resende e Itatiaia. Os dados descritos 

anteriormente encontram-se a seguir relacionados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Número de domicílios particulares por abastecimento de água, condição sanitária e coleta de 

lixo para os municípios de Resende e Itatiaia no ano de 2010. 

MUNICÍPIO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONDIÇÃO SANITÁRIA COLETA DE LIXO 

Ligado à 
rede 
geral 

Poço ou 
nascente 

Outras 
formas 

Com 
banheiro ou 

sanitário 

Com 
banheiro ou 

sanitário 
ligado à rede 

geral 

Sem 
banheiro ou 

sanitário 

Lixo 
coletado 

Outro 
destino 

Resende 37319 765 658 38689 35292 54 38248 495 

Itatiaia 8557 195 616 9344 6272 24 9154 214 

Fonte: Plano de Manejo do PNI, 2013. 

3.4.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Resende, para atender à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, os municípios de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real, juntamente com o 

governo do estado do Rio de Janeiro, constituíram o Consórcio Sul Fluminense II. Entre suas 

premissas está a criação de um aterro sanitário na região das Agulhas Negras e a remediação 

do aterro sanitário de Resende, em Bulhões (Figura 3.3). Como medida provisória, pretende-

se transportar os resíduos do aterro de Resende para o município de Barra Mansa, onde se 

encontra um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), licenciado pelo Governo do Estado. 

Figura 3.3 Aterro Sanitário de Bulhões – Resende/RJ. 

 
Fonte: http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/resende/galeria-07-11-09.php. Acesso em junho de 2015. 

http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/resende/galeria-07-11-09.php
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Em relação à coleta seletiva, conforme consta no site da Prefeitura, Resende conta com as 

ações do Programa Municipal de Coleta Seletiva, realizado em parceria com a Associação de 

Catadores Recicla Resende (ACRR), que atende semanalmente 31 bairros e 19 escolas 

municipais. Segundo informações referentes a abril de 2014, são recolhidos 2.550 quilos por 

dia e os recursos obtidos com a venda do material, revertidos para a própria associação. Já 

Itatiaia não possuí programa de coleta seletiva. 

3.4.3 ENERGIA ELÉTRICA 

Os municípios de Resende e Itatiaia são ambos atendidos pela Ampla Energia e Serviços S.A. 

Segundo descrição do site da holding, criada em 2004 e controlada pelo Grupo Endesa, é 

uma concessionária de distribuição de energia elétrica pertencente ao Grupo Enel. A 

organização atende cerca de 2,8 milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais em 

66 municípios do estado do Rio de Janeiro, que representam 73 % do território, com cobertura 

de 32.188 km². Na área rural no entrono do PEPS que inclui as localidades de Campo Alegre, 

Rio Preto, Capelinha, Serrinha e Penedo, a distribuição da energia elétrica é feita pela 

Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende (CERES).  

Resende e Itatiaia também abrigam o lago da represa da Usina Hidrelétrica do Funil (Figura 

3.4), localizada sobre o rio Paraíba do Sul, na divisa entre os dois municípios, a cerca de três 

(3) km da área urbana de Itatiaia, a cinco (5) km da área urbana de Resende, e a quatro (4) 

km do limite sul do PEPS. Seu funcionamento data de 1969, com capacidade de 216 MW e 

integra o Sistema Furnas de Geração e Transmissão.  

Figura 3.4 Barragem da Usina Hidrelétrica do Funil, localizada na divisa dos municípios de Resende e 

Itatiaia. 

 
Fonte: Fórum Defesa Brasil. Disponível em: http://static.panoramio.com/photos/original/529835.jpg. Acesso em 

junho de 2015. 

3.4.4 TRANSPORTE 

Em relação à infraestrutura de transporte ferroviário, Resende e Itatiaia são alimentadas pela 

linha que atende ao trecho Barra do Piraí – Manoel Feio, sob administração da concessionária 

MRS Logística, que controla, opera e monitora a Malha Sudeste da rede ferroviária federal. 

Não existem, porém, linhas ferroviárias que passem no PEPS ou em seu entorno.  

http://static.panoramio.com/photos/original/529835.jpg
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Quanto aos aeroportos mais próximos, estes se localizam na cidade do Rio de Janeiro e na 

região da Grande São Paulo: 

• Aeroporto Internacional Tom Jobim / Galeão (192 km) - Av. Vinte de Janeiro, s/nº, 
Ilha do Governador, Rio de Janeiro / RJ; 

• Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont (204 km) - Praça Ver. Miguel Ângelo, 

s/n, Centro, Rio de Janeiro / RJ; 

• Aeroporto Internacional de São Paulo (287 km) - Rod. Hélio Schmidt, s/nº - 

Cumbica, Guarulhos / SP. 

Com base nesses aeroportos, a rodovia Presidente Dutra, também conhecida como rodovia 

BR-116, é a principal via de acesso aos municípios de Resende e Itatiaia. A rodovia Presidente 

Dutra, administrada pela concessionária CCR Nova Dutra, refere-se ao trecho da BR-116 que 

liga a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, os dois maiores centros urbanos do 

país. Sua extensão é de aproximadamente 402 km, sendo 171 km no estado do Rio de 

Janeiro e 231 km no estado de São Paulo, sendo toda ela bem sinalizada e com ótimas 

condições de uso.  

Quanto às empresas de ônibus interestaduais que possuem trajeto passando por Resende 

e/ou Itatiaia, tem-se a seguinte relação: Auto Viação 1001 Ltda., Empresa de Transportes 

Andorinha S/A., Empresa Gontijo de Transportes Ltda., Expresso Kaiowa Ltda., Expresso 

União Ltda., Pluma Conforto e Turismo S/A., Transmatur Transporte Turismo, União 

Transporte Interestadual de Luxo S/A (UTIL), Viação Cidade do Aço Ltda., Viação Cometa 

S/A., Viação Esmeralda Transportes Ltda., Viação Itapemirim S/A., Viação Nossa Senhora da 

Penha S/A., Viação Penedo Ltda., Viação Progresso e Turismo S/A., Viação Salutaris e 

Turismo S/A., e Viação Sampaio Ltda. Já as que realizam o transporte de passageiros 

especificamente na região do PEPS, existem quatro companhias que operam em linhas e 

horários variados: Viação Resendense, São Miguel Transporte Urbano, Viação Cidade do 

Aço, e JMS Tur. 

Sobre a conservação das estradas que fazem a ligação direta com a UC (Figura 3.5), com os 

levantamentos de campo realizados nos meses de março e abril de 2015, notou-se que 

embora com pouco tempo de uso, alguns trechos são marcados por buracos, pela presença 

de vegetação encobrindo placas e partes da pista (Figura 3.6). 

Pela ausência de áreas de escape e pelo mal estado de conservação dos mirantes. Em 

relação a demais estradas vicinais, são em sua maioria vias de terra possuindo brita em 

alguns trechos (Figura 3.7), com elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão, no 

período seco, porém transitável com veículos comuns (sem tração 4x4). 

Figura 3.5 Estradas no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Trecho da RJ-163; B – Trecho asfalto da RJ-151. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 3.6 Trechos com vegetação encobrindo placas de sinalização na RJ-163. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.7 Estradas vicinais no entorno do PEPS. 

  

  
Legenda: A e B – Trechos sem asfalto da RJ-151; C – Estrada de ligação das localidades da Capelinha até Vargem 

Grande/ Pedra Selada; D – trecho sem asfalto da RJ-161, próximo à localidade de Bagagem. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 

3.5 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

DECORRENTES 

Dentre os dois municípios onde se localiza o PEPS, as características de ocupação, a 

superfície territorial, e a forma de apropriação determinam características diferenciadas 

quanto ao uso e ocupação do solo. 

A B 
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Em Resende, o PEPS ocupa cerca de 5,76 % da área do município. Sua delimitação visa 

proteger as áreas de maior altitude e declividade, porém pouco impacta no total do território. 

Dentre as atividades do município, a distribuição do PIB por setor da economia mostra que 

apenas 10,7 % refere-se às atividades agropecuárias, porém estas ocupam maior superfície 

territorial. 

Em Itatiaia, por sua vez, a área do PEPS compreende 7,07 % da área do município. Além do 

PEPS, Itatiaia também abriga o PNI, primeiro Parque Nacional do país, e que abrange os 

municípios de Itatiaia e Resende no estado do Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte 

no estado de Minas Gerais. Proporcionalmente, o PNI integra 33,07 % da área do município 

e, somado à área do PEPS, atinge cerca de 40,14 % do território do município de Itatiaia. 

No entorno do PEPS predominam atividades vinculada à pecuária, sobretudo leiteira, 

ocupando vastas áreas. Nestas áreas, para o preparo das terras é comum a ocorrência de 

queimadas intencionais que, embora não admitidas pelos moradores, podem ser visualizadas 

por imagens de satélite, principalmente no extremo sul do parque, próximo ao núcleo sede de 

Itatiaia. Todavia, conforme informações obtidas junto a moradores da região, após 

visualização de aerofotografias antigas foi possível identificar vastas áreas do entorno do 

PEPS que possuíam atividades agropecuárias e silviculturais a cerca de cinquenta (50) anos 

atrás, onde atualmente nota-se vegetação secundária em estágio avançado de regeneração. 

Outras atividades comuns ao entorno do PEPS são aquelas vinculadas ao turismo, 

principalmente ao turismo rural, que atrai visitantes das sedes dos municípios de Resende e 

Itatiaia, e dos municípios do entorno, como Volta Redonda e Porto Real. Nesse caso, nota-se 

que existe preocupação por alguns grupos de moradores da região de Visconde de Mauá, 

sobretudo aqueles que não têm seus meios de vida atrelados ao número de visitantes, e que 

a tempo habitam a região em busca de tranquilidade e contato com a natureza. 

O crescimento da visitação à região tem superado a capacidade de controle da atividade 

turística por parte das administrações locais e das unidades de conservação. Em decorrência 

disso, já é possível notar as consequências do turismo desordenado, pela má utilização do 

espaço, gerando degradação ambiental com a poluição de mananciais, o acúmulo de lixo em 

locais inadequados, processos erosivos por falta de manutenção das trilhas, caça e coleta 

criminosa de vegetação nativa, incêndios florestais, entre outros.  

Além disso, em regiões como Visconde de Mauá e Penedo, a visitação desordenada de 

turistas acaba promovendo especulação imobiliária e adensamentos populacionais em locais 

onde antes não havia construções.  

Ainda em termos de utilização do espaço, como parte integrante dos ciclos econômicos da 

região, existem espaços destinados às plantações de pinus Pinus sp. e eucaliptos Eucalyptus 

sp., sendo o segundo visualizável em diversos trechos dos PEPS, principalmente na região 

entre as localidades de Bagagem e Pedra Selada, e no trecho mais oriental do parque. 

3.6 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES 

A AMAR é o órgão municipal responsável pela gestão das UC municipais de Resende, mas 

alguns outros órgãos municipais, estaduais e federais atuantes contribuem direta e 

indiretamente para sua implementação efetiva, cabendo destacar os seguintes: 

I. Programas de planejamento, coordenação e promoção do desenvolvimento 

territorial desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento; 

II. Ações conjuntas de fiscalização desenvolvidas nas UC e nas comunidades do 

entorno, em parceria com o Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas 

de Resende, o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal Civil de Resende, 

com o Inea-PEPS por meio do seu corpo de Guarda-Parques e com o ICMBio-

PNI; 
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III. Manutenção de áreas verdes e conservação de estradas realizadas por 

funcionários municipais e por empresa contratada pela Secretaria de Obras; 

IV. Atividades de Educação Ambiental realizadas nas escolas com apoio do Centro 

de Referência em Educação Ambiental de Resende (CREAR) e da Secretaria de 

Educação de Itatiaia. 

O Quadro 3.1 sintetiza as instituições governamentais e não governamentais, quanto às suas 

atribuições e atividades relevantes que, direta ou indiretamente, contribuem para a gestão das 

UC municipais, incluindo o PEPS. 

Quadro 3.1 Instituições governamentais e não governamentais que contribuem direta ou indiretamente à 

gestão do PEPS. 

INSTITUIÇÃO/ 

ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

Conselho Nacional 

de Meio Ambiente 

(CONAMA) 

Órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA responsável 

por estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos, o licenciamento de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela 

União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios, 

supervisionado pelo referido Instituto. 

Definição de normas relativas 

à proteção, conservação e 

gestão da biodiversidade, no 

âmbito das UC municipais. 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 

extensão universitária e monitoramentos científicos. 

Prestação de serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas de 

interesse da UC. 

Universidade 

Federal Rural do 

Rio de Janeiro - 

UFRRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 

extensão universitária e monitoramentos científicos. 

Prestação de serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas de 

interesse da UC. 

Universidade 

Federal 

Fluminense - UFF 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 

extensão universitária e monitoramentos científicos. 

Prestação de serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas de 

interesse da UC. 

Universidade 

Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ) 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 

extensão universitária e monitoramentos científicos. 

Prestação de serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas de 

interesse da UC. 

Instituto Marechal 

José Pessoa 

Colegiado consultivo, com atribuições para formular 

estratégias e diretrizes de longo prazo para o crescimento 

ordenado e o desenvolvimento sustentável; consolidar e 

estimular as atividades da Indústria, do Comércio, Serviços 

e do Turismo; propor estratégias de estímulo ao produtor 

rural de forma a equilibrar o desenvolvimento municipal e 

fixar o homem ao campo; articular estratégias e diretrizes 

de planejamento regional consolidando Resende como polo 

irradiador de desenvolvimento sustentável. 

Formula e acompanha 

estratégias e diretrizes de 

longo prazo para o 

crescimento ordenado e o 

desenvolvimento sustentável 

municipal. 

Grupamento 

Ambiental da 

Guarda Municipal 

Vinculado à Guarda Municipal, protege o patrimônio 

ambiental de Resende em áreas urbanas, rurais e nas 

Unidades de Conservação, atuando de forma preventiva e 

repressiva no combate às infrações ambientais. 

Atua de forma independe ou 

integrada ao PEPS no 

cumprimento da legislação 

ambiental e na proteção do 

patrimônio público. 

ICMBio e Inea por 

meio do 

MOSAICO 

MANTIQUEIRA 

O Mosaico Mantiqueira de Unidades de Conservação busca 

compatibilizar, integrar e otimizar as atividades 

desenvolvidas em cada UC, considerando os usos no 

entorno, acesso, fiscalização, monitoramento, avaliação dos 

planos de manejo, pesquisa científica, alocação de recursos 

advindos da compensação referente ao licenciamento 

ambiental de empreendimentos com significativo impacto 

ambiental e relação com a população residente na área do 

mosaico. 

Promove ações em parceria 

com outras UC integrantes do 

Mosaico. 
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INSTITUIÇÃO/ 

ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

Academia Militar 

das Agulhas 

Negras (AMAN) 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é uma 

Unidade do Exército Brasileiro e uma escola de ensino 

superior localizada no município de Resende. Em sua área 

de aproximadamente 67 km², possui população aproximada 

de 12.000 habitantes. Sua área divide-se em área urbana e 

rural, requerendo sistemas de gestão ambiental adequado a 

cada realidade. 

Utilização de trilhas do parque 

para treinamento, e ações 

cívicas sociais em 

comunidades do entorno da 

UC. 

 

Associação 

Brasileira de 

Integração e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que tem como principais metas promover eventos, debates 

e desenvolver ações na busca do desenvolvimento 

sustentável do Brasil. Também presta consultoria 

estratégica para auxiliar seus clientes na compreensão do 

ambiente em que farão suas ações e investimentos. 

Promove ações em busca do 

desenvolvimento sustentável. 

Associação 

Comercial de 

Visconde de Mauá 

Localizado no centro da vila de Visconde Mauá, a 

Associação Comercial de Visconde de Mauá (ACVM) foi 

criada pela chef Monica Rangel, e recebe o Concurso 

Gastronômico de Visconde de Mauá, que reúne cozinheiros 

locais e grandes chefs nacionais e internacionais.  

Auxílio aos moradores e 

comerciantes da região 

através da participação de 

políticas públicas, desde a 

concepção à pressão sobre a 

esfera pública. 

Associação de 

Moradores E 

Amigos De 

Maringá, Maromba 

E Vale Do Pavão 

E Das Cruzes 

A Associação de Moradores e Amigos de Maringá, 

Maromba e Vale do Pavão e das Cruzes (ASSOMAR), foi 

formada em abri de 2008, com cerca de 40 moradores das 

vilas de Maringá, Marimba, Pavão e Cruzes, e com diretoria 

formada por 20 membros das diferentes localidades.  

Entre suas ações, a 

ASSOMAR busca informar os 

moradores sobre os 

acontecimentos da região, 

além de participar ativamente 

das ações de tomadas de 

decisão pelo poder público. 

Associação de 

Voo Livre Agulhas 

Negras 

Fundada em 2008, a Associação de Voo Livre Agulhas 

Negras (AVLAN) é um clube destinado aos praticantes de 

voo livre. Atualmente, conta com 82 associados, tem sede 

na localidade de Capelinha e é responsável pela realização 

anual da Copa ZoAr de Parapente. 

Tem como objetivo divulgar e 

profissionalizar o esporte, 

promover a confraternização 

dos praticantes e priorizar a 

prática segura. 

Associação dos 

Produtores Rurais 

de Visconde De 

Mauá 

A Associação dos Produtores Rurais de Visconde de Mauá 

(APROVIM) é uma entidade responsável pela orientação e 

apoio no plantio, trato, e venda de produtos orgânicos. 

Conforme relata Ana Rita Nogueira, presidente da 

Associação, em entrevista ao jornal Beira Rio (15/03/2015), 

os produtos comercializados possuem certificação pelo 

Sistema Participante de Garantia da Associação de 

Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (Abio), 

que garante a organicidade dos produtos comercializados.  

Durante os domingos, 

promove a Feira de Produtos 

Orgânicos na Aldeia dos 

Imigrantes, em Visconde de 

Mauá. Durante a feira, realiza-

se venda de suco verde, 

pães, doces caseiros e juçaí, 

além de sessões de yoga e 

um brechó, mantido por 

entidades em benefício de 

animais de rua. 

Associação Pró-

Bem-Viver de 

Visconde de Mauá 

Com sede na vila de Visconde de Mauá, a “Associação Pró-

Bem-Viver Visconde de Mauá é uma entidade sem fins 

lucrativos, de caráter de organização socioambiental de 

interesse público, fundada em 3 de janeiro de 2005,cujos 

objetivos estão voltados exclusivamente para promoção de 

atividades profissionalizantes, culturais e de melhoria de 

qualidade de vida dos habitantes da Região da bacia do Rio 

Preto; da Vila de Visconde de Mauá e adjacência” (Projeto 

de lei 3665/ 2006 do então Deputado Estadual Noel de 

Carvalho). 

A Associação Pró-Bem-Viver 

Visconde de Mauá mantém 

atualmente dois projetos: 

Comissão de Meio Ambiente 

da Pró-Bem-Viver: 

Compostagem Comunitária; 

Ensino Musical e 

Instrumental: Banda 

Corporação Musical de 

Visconde de Mauá. Além 

desses a Associação Pró-

Bem-Viver Visconde de Mauá 

é responsável pela Escola de 

Bioarquitetura – Ebiobambu. 

Associação 

Turística e 

Comercial da 

Fundada em 1986, a Associação Turística e Comercial da 

Região de Visconde de Mauá (MAUATUR) tem por objetivo 

reunir e representar moradores, empreendedores e 

empresários da região de Visconde de Mauá, integrantes 

No ano de 2012, a MAUATUR 

dedicou-se a execução do 

projeto "Fortalecimento do 
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INSTITUIÇÃO/ 

ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

Região de 

Visconde de Mauá 

dos municípios de Resende e Itatiaia no estado do Rio de 

Janeiro, e Bocaina de Minas, no estado mineiro; 

estabelecendo convênios com objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da região. 

Associativismo na Região de 

Visconde de Mauá". 

Centro Cultural 

Visconde de Mauá 

Como fonte de cultura para visitantes e moradores da 

região de Visconde de Mauá, o Centro Cultural Visconde de 

Mauá (CCVM), de iniciativa de Márcia Patrocínio com apoio 

de Juan Lerena, é um local de exposição de manifestações 

artísticas nas áreas de Artes Plásticas, Música, Teatro, 

Literatura, Arte-Educação e Educação Ambiental. 

Em seu espaço divulgam-se 

obras de artistas locais que 

representam as 

peculiaridades da região, 

ressaltando a importância da 

identidade local. 

Centro de Estudos 

da Microbacia do 

Alto Rio Preto 

Localizado na região de Maringá, no município de Bocaina 

de Minas, o Centro de Estudos da Microbacia do Alto Rio 

Preto (CEMARP) é uma ONG que trabalha promovendo 

mutirões de limpeza no rio Preto e programas de educação 

ambiental voltados para a sua preservação. 

Promoção de atividades 

vinculadas à Educação 

Ambiental. 

Centro de 

Referência de 

Educação 

Ambiental do 

Município de 

Resende 

O Centro de Referência de Educação Ambiental do 

Município de Resende (CREAR) foi instituído através do 

Decreto nº 45, de 4 de abril do ano 2000, da Prefeitura 

Municipal de Resende, e sua premissa básica visa à 

Educação Ambiental, através de capacitação de 

professores da rede pública e privada promovendo a 

discussão acerca de questões relacionadas ao meio 

ambiente no município de Resende, através do diálogo com 

as secretarias de Meio Ambiente e de Educação, e 

comunidade local. 

Elaborar diretrizes de 

Educação Ambiental. 

Crescente Fértil A Crescente Fértil é uma organização da sociedade civil 

fundada no ano de 1994 que atua, sobretudo, nas áreas de 

Meio Ambiente e de Comunicação, participando do 

fortalecimento de processos participativos, em especial nas 

Unidades de Conservação e comunidades de montanha da 

Serra da Mantiqueira. 

Atividades vinculadas à 

comunicação e integração da 

população junto à esfera 

pública. 

Empresa de 

Assistência 

Técnica de 

Extensão Rural do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

A Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do 

Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RJ) é a empresa 

responsável pelo planejamento, coordenação e execução 

dos programas de assistência técnica e extensão rural, 

visando à difusão de conhecimento técnico, econômico e 

social, para aumento da produção e da produtividade 

agropecuária e melhoria das condições de vida do meio 

rural do Estado do Rio de Janeiro. 

Também é sua função 

elaborar e propor planos, 

programas e projetos relativos 

às obras públicas e de 

saneamento e acompanhar as 

ações referentes à sua 

execução. 

Federação de 

Esportes de 

Montanha do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Fundada no ano 2000, a Federação de Esportes de 

Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) promove 

manutenção de vias de escalada e trilhas de acesso, atua 

junto a conselhos consultivos de parques e áreas de 

conservação (a exemplo do PEPS), trabalha junto com o 

programa de Acesso as Montanhas para garantir o direito 

de atingir áreas de escalada, e zela pela difusão e prática 

da ética do esporte. 

Promoção dos esportes de 

montanha e Educação 

Ambiental. 

Grupo 

Excursionista 

Agulhas Negras 

O Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) é uma 

entidade não governamental fundada em 1962 com objetivo 

de difundir o montanhismo como forma de educação 

ambiental e lazer, além de ações de utilidade pública, 

através de caminhadas, escaladas, formação de guias 

especiais para busca, resgate e salvamento de pessoas 

desaparecidas; prevenção e combate a incêndios florestais. 

Realiza cursos de 

montanhismo e meio 

ambiente e incentiva seus 

sócios a participarem como 

voluntários junto às Unidades 

de Conservação. 

Instituto Agulhas 

Negras 

O Instituto Agulhas Negras (INAN) é uma organização não 

governamental, que busca participar de ações de 

conservação e preservação do meio ambiente. 

Promover ações de 

conscientização ambiental e 

conservação do meio 

ambiente. 
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INSTITUIÇÃO/ 

ÓRGÃO 
ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

Sindicato Rural de 

Resende 

O Sindicato Rural de Resende (extensões de base: Itatiaia 

e Porto Real) é uma organização política e social de direito 

privado, constituído para defender os interesses da classe 

rural em seus respectivos municípios. 

Trata, principalmente, da 

organização do produtor, 

prestando assistência a sua 

atividade. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.7 POTENCIALIDADE DE COOPERAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL 

O PEPS está inserido em uma região turística reconhecida internacionalmente e em uma área 

de grande relevância ambiental com diversas UCs em seu entorno. Essas características 

atraem a atenção de instituições, favorecendo a formação de parcerias que agregam na 

gestão do parque. Atualmente o PEPS não tem parcerias que tenham sido estabelecidas 

formalmente, contudo mesmo com o pouco tempo de existência e devido ao esforço e 

articulação da gestão da UC, possuí diversos parceiros informais com grande potencial para 

a consolidação de parcerias e cooperações institucionais.  

O primeiro deles que merece destaque por ter cooperado desde a criação da UC, é o PNI, 

que vem atuando de forma integrada com o PEPS no que se refere principalmente ao combate 

de incêndios florestais e operações de fiscalização. Vislumbra-se ainda grande potencial a 

curto e médio prazo para cooperação em temas como gestão do território e fortalecimento do 

uso público, já que possuem áreas limítrofes e de interesse comum. 

Outras duas parcerias que já acontecem informalmente, mas que tem potencial para ampliar 

a cooperação entre as partes é o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende e 

o 23º Corpo de Bombeiros de Resende. Ambos atuam na proteção do território 

respectivamente no combate a ilícitos ambientais e ao fogo, e tem dado apoio ao PEPS por 

meio de demandas pontuais. A parceria pode ser formalizada e viabilizar planos de ação 

conjuntos e protocolos de procedimentos.  

Ainda em curto prazo tem-se a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos de Resende, a 

AMAR, o CREAR, o DER, MauaTur, Universidades e o SEBRAE, que já realizam ações com 

o PEPS, mas possuem potencial e condições para estabelecerem parcerias bem definidas de 

colaboração mútua em prol dos objetivos da UC. 

No Quadro 3.2 serão ainda apontadas algumas instituições com potencial para parcerias a 

médio e longo prazo, como ONGs internacionais, órgãos públicos e associações. Outras 

possibilidades que não serão identificadas no quadro, mas que vale menção são as empresas 

privadas da região. Apesar de ainda ser pouco comum esse tipo de parceria entre poder 

público e privado nas unidades de conservação, devido à vocação industrial da região, tem-

se boas oportunidades para a captação de recursos para a realização de projetos. 

3.7.1 INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NO TURISMO DA REGIÃO DO PEPS 

Pelo forte perfil turístico, a região de inserção do PEPS tem recebido atenção internacional há 

alguns anos. Em virtude de parceria com a organização alemã Partneshaft Mirantão, em 1999 

foi elaborado o Programa Mantiqueira, que uniu diversos setores do governo e da sociedade, 

numa proposta conjunta para a gestão participativa e sustentável da Serra da Mantiqueira. 

Dando continuidade a este trabalho, em 2004,a ONG Crescente Fértil, em parceria com 

instituições locais e apoiada pelo Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, sigla 

em inglês) desenvolveu o Programa de Gestão Socioambiental na APA da Mantiqueira – 

Microbacia do Alto Rio Preto, buscando conciliar os esforços de gerenciamento e potencializar 

a diversidade visando os melhores resultados, na perspectiva da microbacia hidrográfica, à 

luz do Capítulo XIII da Agenda 21,dedicado aos frágeis ecossistemas de montanha. 
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O processo permitiu definir, de forma participativa, 85 diretrizes prioritárias para a gestão 

integrada da região, nos seguintes temas: Saúde, Esporte, Lazer, Cultura, Resíduos Sólidos, 

Meio Ambiente, Uso do Solo, Saneamento, Água, Abastecimento, Mata Ciliar, Trabalho, 

Estradas, Segurança, Ação Social, Produção, Comércio, Sustentabilidade Econômica Local, 

Educação e Transportes. O Programa resultou no estabelecimento de um Conselho Gestor e 

do Centro de Gestão Integrada, cuja institucionalização foi marcada pelo Decreto Municipal 

1.609,de 18 de maio de 2007,que estabeleceu seus objetivos, listados a seguir: Proporcionar 

espaço físico para sediar e promover a gestão socioambiental integrada da região, de forma 

compartilhada e conjunta entre órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 

organizações representativas da sociedade civil e do segmento empresarial, integrantes do 

Conselho Gestor regional; Aprimorar, desenvolver e implementar o Plano de Gestão 

Socioambiental da Microbacia Hidrográfica do Alto Rio Preto; Planejar, adotar e executar 

programas e projetos destinados a promover e acelerar o desenvolvimento sustentável e a 

conservação ambiental, previstos no Plano de Gestão Socioambiental da Microbacia 

Hidrográfica do Alto Rio Preto; Promover a integração das ações, dos programas e projetos 

desenvolvidos pelos órgãos governamentais e empresas privadas, consorciados ou não, 

destinados à recuperação, conservação e preservação ambiental. 

O Centro de Gestão funcionou até 2011, juntamente com o Conselho Gestor, constituindo 

base física administrativa onde estiveram disponíveis requerimentos de serviços e 

autorizações municipais, material informativo, legislação para consulta, mapas, espaço para 

reuniões e cursos, além de outras possibilidades construídas pelas instituições que integraram 

a gestão regional integrada.  

No ano de 2010 iniciaram-se as obras de melhoria e readequação da estrada RJ-163, que 

liga a região à Via Dutra (BR-116). Dois anos depois, em 2012, com a primeira fase da obra 

concluída com a denominação de “Estrada-Parque”, já se apresentam alguns impactos 

advindos da facilidade do acesso. Por um lado, a obra facilita o trânsito dos moradores da 

região aos centros urbanos no eixo da Via Dutra e, com isso, a muitos serviços como saúde, 

educação e entretenimento. Por outro, a facilidade de acesso pressiona o mercado imobiliário 

da região, estimulando a ocupação de áreas irregulares e de risco. O acelerado processo de 

parcelamento para o uso e ocupação irregular do solo constitui a principal pressão antrópica, 

associada a práticas insustentáveis para a implantação de projetos turísticos sem 

planejamento ou licenciamento ambiental, o que favorece o aumento da degradação 

ambiental com fragmentação e perda de habitats, redução da cobertura vegetal e da 

diversidade biológica, impermeabilização do solo, assoreamento e contaminação dos cursos 

hídricos. Além disso, o aumento da visitação sem qualquer controle piora a qualidade de vida 

da população residente, especialmente no que se refere ao aumento do barulho, do trânsito, 

do lixo e de outros fatores de alto impacto na cultura local. Dentre as condicionantes para o 

asfaltamento da estrada foram construídas três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 

atendendo as localidades de Maromba, Maringá, Vila de Mauá e Lote 10, contribuindo para a 

despoluição do rio Preto.  

Fato marcante para a região e para a gestão do PEPS foi a inauguração do Espaço de 

Turismo e Meio Ambiente e Sede Administrativa do PEPS, em junho de 2015. O novo prédio 

ocupa o terreno onde funcionou, por décadas, a resfriadeira do leite produzido na região e, 

mais recentemente, de 2007 a 2011, o já mencionado Centro de Gestão Integrada da 

Microbacia do Alto Rio Preto. 

3.7.2 INSTITUIÇÕES COM POTENCIAL DE APOIO AO PEPS  

O Quadro 3.2 apresenta instituições com potencial para apoiar o PEPS em sua gestão com 

programas de cooperação e projetos que possam fortalecer a UC e seu entorno. 
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Quadro 3.2 Parceiros potenciais para apoio e cooperação na gestão do PEPS. 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é uma Unidade do Exército Brasileiro e uma escola 

de ensino superior localizada no município de Resende. Em sua área de aproximadamente 67 km², 

possui população aproximada de 12.000 habitantes. Sua área divide-se em área urbana e rural, 

requerendo sistemas de gestão ambiental adequado a cada realidade. 

Utilização de trilhas do parque para 

treinamento, e ações cívicas sociais 

em comunidades do entorno da UC. 

Aliança para Conservação 

da Mata Atlântica 

A Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, criada em 1999, por meio da parceria entre a 

Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica, busca potencializar esforços e acelerar as ações 

prol conservação do Bioma para mudar o cenário de fragmentação, ampliar o conhecimento e criar 

novos padrões de atuação no cenário do movimento ambientalista em favor da proteção e 

conservação da biodiversidade. 

Financiamento e apoio aos projetos e 

programas a conservação e gestão 

das UC. 

Associação Turística e 

Comercial da Região de 

Visconde de Mauá 

Fundada em 1986, a Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR) 

tem por objetivo reunir e representar moradores, empreendedores e empresários da região de 

Visconde de Mauá, integrantes dos municípios de Resende e Itatiaia no estado do Rio de Janeiro, e 

Bocaina de Minas, no estado mineiro; estabelecendo convênios com objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da região. 

No ano de 2012, a MAUATUR 

dedicou-se a execução do projeto 

"Fortalecimento do Associativismo na 

Região de Visconde de Mauá". 

Associação Turística e 

Comercial da Região de 

Visconde de Mauá 

Fundada em 1986, a Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR) 

tem por objetivo reunir e representar moradores, empreendedores e empresários da região de 

Visconde de Mauá, integrantes dos municípios de Resende e Itatiaia no estado do Rio de Janeiro, e 

Bocaina de Minas, no estado mineiro; estabelecendo convênios com objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da região. 

No ano de 2012, a MAUATUR 

dedicou-se a execução do projeto 

"Fortalecimento do Associativismo na 

Região de Visconde de Mauá". 

Centro Cultural Visconde de 

Mauá 

Como fonte de cultura para visitantes e moradores da região de Visconde de Mauá, o Centro Cultural 

Visconde de Mauá (CCVM), de iniciativa de Márcia Patrocínio com apoio de Juan Lerena, é um local 

de exposição de manifestações artísticas nas áreas de Artes Plásticas, Música, Teatro, Literatura, 

Arte-Educação e Educação Ambiental. 

Em seu espaço divulgam-se obras de 

artistas locais que representam as 

peculiaridades da região, ressaltando 

a importância da identidade local. 

Centro de Estudos da 

Microbacia do Alto Rio Preto 

Localizado na região de Maringá, no município de Bocaina de Minas, o Centro de Estudos da 

Microbacia do Alto Rio Preto (CEMARP) é uma ONG que trabalha promovendo mutirões de limpeza no 

rio Preto e programas de educação ambiental voltados para a sua preservação. 

Promoção de atividades vinculadas à 

Educação Ambiental. 

Centro de Referência de 

Educação Ambiental do 

Município de Resende 

O Centro de Referência de Educação Ambiental do Município de Resende (CREAR) foi instituído 

através do Decreto nº 45, de 4 de abril do ano 2000, da Prefeitura Municipal de Resende, e sua 

premissa básica visa à Educação Ambiental, através de capacitação de professores da rede pública e 

privada promovendo a discussão acerca de questões relacionadas ao meio ambiente no município de 

Resende, através do diálogo com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação, e comunidade 

local. 

Elaborar diretrizes de Educação 

Ambiental. 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Comitê Estadual da Reserva 

de Biosfera da Mata 

Atlântica (CERBMA-RJ) 

O CERBMA-RJ tem por objetivo orientar o poder público no estabelecimento de políticas e 

procedimentos para a proteção e conservação da biodiversidade; promover a difusão dos 

conhecimentos tradicionais e científicos associados; fomentar a gestão participativa e o 

desenvolvimento sustentável; atuar na cooperação internacional para o desenvolvimento de 

programas e projetos de conservação do bioma, no estado do Rio de Janeiro; atuar como fórum de 

articulação entre os setores governamentais e não governamentais; e apontar áreas prioritárias para a 

implantação da Reserva de Biosfera, assim como difundir seus conceitos e missões. 

Desenvolvimento de parceria e apoio 

a projetos por meio da criação de 

Postos Avançados nas UC estaduais. 

Companhia de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro -– 

TURISRIO 

Seu objetivo é promover o turismo e as atividades correlatas, em consonância com a política de 

desenvolvimento econômico e social do estado e o Plano Diretor de Turismo. Entre suas atribuições 

figuram propostas para a formulação da política de estímulo ao desenvolvimento do turismo no estado, 

identificar, selecionar e divulgar seus produtos turísticos, bem como as oportunidades para 

investimentos no setor, além de prestar assistência técnica aos municípios e empresários. 

Apoio na implementação de políticas 

no setor turístico promovendo um 

turismo em consonância com os 

objetivos das UC. 

Conservação Internacional - 

CI 

A CI é uma organização privada, sem fins lucrativos, dedicada à conservação e utilização sustentada 

da biodiversidade. Atualmente, trabalha com foco no tripé conservação da biodiversidade, serviços 

ambientais e bem-estar humano em mais de 40 países distribuídos por quatro continentes. A 

organização utiliza uma variedade de ferramentas científicas e econômicas, associadas a estratégias 

de política e comunicação ambiental que contribuem para a promoção de um modelo de 

desenvolvimento chamado de Economia Verde, ou seja, aquele que tem por base a manutenção ou a 

ampliação do capital natural. 

Desenvolvimento de programas e 

projetos de pesquisa por meio de 

parcerias orientadas para a 

implementação efetiva das UC. 

Crescente Fértil A Crescente Fértil é uma organização da sociedade civil fundada no ano de 1994 que atua, sobretudo, 

nas áreas de Meio Ambiente e de Comunicação, participando do fortalecimento de processos 

participativos, em especial nas Unidades de Conservação e comunidades de montanha da Serra da 

Mantiqueira. 

Atividades vinculadas à comunicação 

e integração da população junto à 

esfera pública. 

Crescente Fértil A Crescente Fértil é uma organização da sociedade civil fundada no ano de 1994 que atua, sobretudo, 

nas áreas de Meio Ambiente e de Comunicação, participando do fortalecimento de processos 

participativos, em especial nas Unidades de Conservação e comunidades de montanha da Serra da 

Mantiqueira. 

Atividades vinculadas à comunicação 

e integração da população junto à 

esfera pública. 

Departamento de Recursos 

Minerais -– DRM 

Órgão estadual responsável pela política mineral, fiscalização e controle das atividades minerárias no 

estado do Rio de Janeiro. 

Apoio ao Inea na fiscalização e 

controle da exploração minerária no 

estado. 

Departamento Nacional de 

Produção Mineral -– DNPM 

Licenciamento de pesquisas e prospecção mineral. Licenciamento e controle das 

atividades minerárias em consonância 

com o planejamento das UC. 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Empresa Brasileira de 

Turismo – EMBRATUR 

A Embratur é a autarquia especial do Ministério do Turismo responsável pela execução da Política 

Nacional de Turismo, no que diz respeito a promoção, marketing e apoio à comercialização dos 

destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. 

Apoio nacional e internacionalmente 

às UC na divulgação de seus 

atrativos, bem como dar subsídios à 

administração na obtenção de 

recursos voltados para a gestão 

turística das UC estaduais. 

Empresa de Assistência 

Técnica de Extensão Rural 

do Estado do Rio de Janeiro 

A Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RJ) é a 

empresa responsável pelo planejamento, coordenação e execução dos programas de assistência 

técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento técnico, econômico e social, para 

aumento da produção e da produtividade agropecuária e melhoria das condições de vida do meio rural 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Também é sua função elaborar e 

propor planos, programas e projetos 

relativos às obras públicas e de 

saneamento e acompanhar as ações 

referentes à sua execução. 

Empresa de Assistência 

Técnica de Extensão Rural 

do Estado do Rio de Janeiro 

A Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RJ) é a 

empresa responsável pelo planejamento, coordenação e execução dos programas de assistência 

técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento técnico, econômico e social, para 

aumento da produção e da produtividade agropecuária e melhoria das condições de vida do meio rural 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Também é sua função elaborar e 

propor planos, programas e projetos 

relativos às obras públicas e de 

saneamento e acompanhar as ações 

referentes à sua execução. 

Federação de Esportes de 

Montanha do Estado do Rio 

de Janeiro 

Fundada no ano 2000, a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) 

promove manutenção de vias de escalada e trilhas de acesso, atua junto a conselhos consultivos de 

parques e áreas de conservação (a exemplo do PEPS), trabalha junto com o programa de Acesso as 

Montanhas para garantir o direito de atingir áreas de escalada, e zela pela difusão e prática da ética do 

esporte. 

Promoção dos esportes de montanha 

e Educação Ambiental. 

Federação de Esportes de 

Montanha do Estado do Rio 

de Janeiro 

Fundada no ano 2000, a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) 

promove manutenção de vias de escalada e trilhas de acesso, atua junto a conselhos consultivos de 

parques e áreas de conservação (a exemplo do PEPS), trabalha junto com o programa de Acesso as 

Montanhas para garantir o direito de atingir áreas de escalada, e zela pela difusão e prática da ética do 

esporte. 

Promoção dos esportes de montanha 

e Educação Ambiental. 

Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA) 

Unidade do MMA, com a missão de contribuir como agente financiador por meio da participação social 

para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), por meio da execução de 

recursos públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional. 

Contribuição como agente financiador 

da gestão das UC estaduais. 

Grupamento Ambiental da 

Guarda Municipal 

Vinculado à Guarda Municipal, protege o patrimônio ambiental de Resende em áreas urbanas, rurais e 

nas Unidades de Conservação, atuando de forma preventiva e repressiva no combate às infrações 

ambientais. 

Atua de forma independe ou integrada 

ao PEPS no cumprimento da 

legislação ambiental e na proteção do 

patrimônio público. 

Grupamento Ambiental da 

Guarda Municipal 

Vinculado à Guarda Municipal, protege o patrimônio ambiental de Resende em áreas urbanas, rurais e 

nas Unidades de Conservação, atuando de forma preventiva e repressiva no combate às infrações 

ambientais. 

Atua de forma independe ou integrada 

ao PEPS no cumprimento da 

legislação ambiental e na proteção do 

patrimônio público. 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Grupo Excursionista 

Agulhas Negras 

O Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) é uma entidade não governamental fundada em 1962 

com objetivo de difundir o montanhismo como forma de educação ambiental e lazer, além de ações de 

utilidade pública, através de caminhadas, escaladas, formação de guias especiais para busca, resgate 

e salvamento de pessoas desaparecidas; prevenção e combate a incêndios florestais. 

Realiza cursos de montanhismo e 

meio ambiente e incentiva seus sócios 

a participarem como voluntários junto 

às Unidades de Conservação. 

Instituto Agulhas Negras O Instituto Agulhas Negras (INAN) é uma organização não governamental, que busca participar de 

ações de conservação e preservação do meio ambiente. 

Promover ações de conscientização 

ambiental e conservação do meio 

ambiente. 

Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos recursos 

Naturais Renováveis – 

Ibama 

Cabe ao Ibama propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental; o zoneamento e a avaliação 

de impactos ambientais; o licenciamento ambiental, nas atribuições federais; a implementação do 

Cadastro Técnico Federal; a fiscalização ambiental e a aplicação de penalidades administrativas; a 

geração e disseminação de informações relativas ao meio ambiente; o monitoramento ambiental, 

principalmente no que diz respeito à prevenção e controle de desmatamentos, queimadas e incêndios 

florestais; o apoio às emergências ambientais; a execução de programas de educação ambiental; a 

elaboração do sistema de informação e o estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos 

recursos faunísticos, pesqueiros e florestais; dentre outros. 

Apoio ao Inea em ações e programas 

de fiscalização e controle, educação 

ambiental e na regulamentação de 

atividades do entorno das UC 

estaduais. 

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio 

O ICMBio é o órgão executivo do SNUC, responsável pela criação, implantação, gestão, fiscalização e 

monitoramento das UC federais, assim como promover e executar programas de pesquisa, proteção, 

preservação e conservação da biodiversidade.  

Apoio à gestão do Mosaico 

Mantiqueira e à execução de projetos 

específicos para a implementação das 

UC estaduais. 

Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN  

Órgão do Ministério da Cultura que tem a missão de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Preservação e monitoramento do 

patrimônio cultural existente nas UC e 

entorno. 

Ministério do Meio Ambiente 

– MMA 

O MMA define e promove princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do 

meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a 

inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas públicas, de 

forma transversal e compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de 

governo e sociedade. 

Estabelece e apoia parcerias e 

programas visando a conservação da 

biodiversidade no estado do Rio de 

Janeiro. 

Sebrae RJ  O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é um agente de capacitação e de 

promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. É 

responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo diretrizes e prioridades de atuação. 

As unidades estaduais desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes 

nacionais.  

Apoio ao empresariado local, 

fortalecimento do turismo regional. 

Articulação institucional.  

Secretaria de Estado do 

Ambiente -–SEA 

Órgão estadual que formula e coordena a política de meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Apoio de forma integrada e 

cooperativa às ações e programas 

municipais para o cumprimento da 

missão e dos objetivos das UC 

estaduais. 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Secretaria Municipal de 

Turismo - Itatiaia 

Entre suas atribuições estão a realização de Ações, Atividades e Projetos que visam estruturar a 

atividade turística e preparar Itatiaia para se tornar modelo de gestão pública em turismo e referência 

no cenário nacional e internacional de cidade turística econômica, social e ambientalmente 

sustentável. 

Apoiar o PEPS e comunidades do 

entorno, no município de Itatiaia, no 

sentido de promover atividades 

turísticas compatíveis com o contexto 

da UC. 

Secretaria Municipal de 

Turismo e Eventos -– 

Resende 

Planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades de atração de investimentos nas 

áreas de turismo desenvolvidas pelo Município.  

Apoiar o PEPS e comunidades do 

entorno, no município de Resende, no 

sentido de promover atividades 

turísticas compatíveis com o contexto 

da UC. 

Sindicato Rural de Resende O Sindicato Rural de Resende (extensões de base: Itatiaia e Porto Real) é uma organização política e 

social de direito privado, constituído para defender os interesses da classe rural em seus respectivos 

municípios. 

Trata, principalmente, da organização 

do produtor, prestando assistência a 

sua atividade. 

TNC do Brasil A ONG The Nature Conservancy (TNC do Brasil) atua em mais de 35 países, desenvolvendo 

programas e projetos voltados para a conservação ambiental e sustentabilidade financeira de áreas 

protegidas junto aos governos e ONG parceiras. 

Desenvolvimento de programas e 

projetos de pesquisa por meio de 

parcerias orientadas para a 

implementação efetiva das UC. Apoio 

técnico para a implantação de 

programas de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA). 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ, em 

especial o Departamento de 

Comunicação 

Socioambiental 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão universitária e monitoramentos 

científicos. Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 

desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas de interesse das UC, 

estruturação de programa de estágio 

em atividades de pesquisa em campo 

(conservação da biodiversidade, 

gestão ambiental e comunicação). 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro -– 

UNIRIO 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão universitária e monitoramentos 

científicos. Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 

desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas de interesse das UC, 

estruturação de programa de estágio 

em atividades de pesquisa em campo 

(conservação da biodiversidade e 

gestão ambiental). 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro -– UFRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão universitária e monitoramentos 

científicos. Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 

desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas de interesse das UC, 

estruturação de programa de estágio 

em atividades de pesquisa em campo 

(conservação da biodiversidade e 

gestão ambiental). 

Universidade Federal 

Fluminense – UFF 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão universitária e monitoramentos 

científicos. Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 

desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas de interesse das UC, 

estruturação de programa de estágio 

em atividades de pesquisa em campo 

(conservação da biodiversidade e 

gestão ambiental). 

Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro -– UFRRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão universitária e monitoramentos 

científicos. Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 

desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas de interesse das UC, 

estruturação de programa de estágio 

em atividades de pesquisa em campo 

(conservação da biodiversidade e 

gestão ambiental). 

World Wildlife Fund/Fundo 

Mundial para a Vida 

Selvagem -– WWF 

O WWF-Brasil é uma ONG brasileira, participante de uma rede internacional e comprometida com a 

conservação da natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro. Sua atuação está 

relacionada a busca para que as soluções ou prioridades em termos de conservação sejam adotadas, 

gerando produtos para audiências específicas e articulando ações de políticas públicas a partir dos 

resultados obtidos em seus projetos ou diagnósticos; é comprometido com o fortalecimento do 

movimento ambientalista brasileiro e com o engajamento da sociedade na conservação da natureza. 

Desenvolvimento de programas e 

projetos de pesquisa por meio de 

parcerias orientadas para a 

implementação efetiva das UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Módulo 3 do Plano de Manejo do PEPS diz respeito à diagnose da UC, onde estão relatados 

os resultados dos estudos temáticos específicos sobre os meios físico, biológico e antrópico. 

A diagnose do PEPS foi obtida a partir de levantamentos bibliográficos e estudos de campo, 

e teve como fornecer informações suficientes para embasar o planejamento estratégico da 

UC. 

O diagnóstico do Meio Físico apresenta a caracterização do clima; os aspectos geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos, com um capítulo exclusivo para a geodiversidade tendo em 

vista sua relevância para a UC; a avaliação da aptidão agrícola; a hidrografia, incluindo a 

identificação de nascentes; e, por fim, uma avaliação dos principais impactos às 

características físicas da UC. 

O diagnóstico da Vegetação do PEPS identificou os biomas e ecossistemas inseridos na UC, 

incluindo a caracterização das fitofisionomias, fitossociologia e florística, e a identificação dos 

principais impactos à flora. 

Os estudos de diagnose também incluíram a identificação e análise da Fauna da UC, com 

análises regionais e levantamentos primários e secundários para composição da lista de 

espécies da ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna. Para este tema realizaram-se 

análises sobre a distribuição ambiental das espécies, identificação de espécies de relevante 

interesse para a conservação, espécies endêmicas, exóticas, bandeira e invasoras, além da 

avaliação das principais pressões sobre cada classe. 

O diagnóstico do Meio Antrópico incluiu os fatores socioeconômicos, como demografia, 

educação, saneamento, economia, entre outros; uso e ocupação do solo; patrimônio histórico 

e cultural; incêndios florestais; uso público, onde foram identificados os atrativos de visitação 

do PEPS; educação ambiental; fiscalização; pesquisas científicas; atividades conflitantes; 

acessos à UC; situação fundiária; e aspectos institucionais. Este item também inclui, dentre 

outros temas, a declaração de significância e as potencialidades da UC, e a análise integrada. 
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2 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

2.1 CONTEXTO GERAL 

O Brasil pelas suas dimensões continentais possui uma diversificação climática bem ampla, 

influenciada pela sua localização geográfica, sua significativa extensão costeira, seu relevo 

diversificado e a dinâmica das massas de ar sobre seu território (SIMIELLI, 2012). Esse último 

fator possui grande relevância, pois atua diretamente sobre as temperaturas e os índices 

pluviométricos nas diferentes regiões do país. As massas de ar que interferem mais 

diretamente no território nacional são a Equatorial, tanto continental como atlântica; a Tropical, 

também continental e atlântica; e a Polar atlântica, proporcionando as diferenciações 

climáticas. 

Nesse sentido, são verificados no país desde climas superúmidos quentes, provenientes das 

massas Equatoriais, como é o caso de grande parte da região Amazônica, até climas 

semiáridos muito fortes, próprios do sertão nordestino. 

O clima de uma dada região é condicionado por diversos elementos, dentre eles pode-se citar 

temperatura, chuvas, umidade do ar, ventos e pressão atmosférica, os quais, por sua vez, são 

condicionados por fatores como altitude, latitude, condições de relevo, vegetação e 

continentalidade. Os principais tipos climáticos existentes no Brasil, segundo IBGE (2006), 

estão apresentados na Figura 2.1. 

Figura 2.1 Tipos Climáticos do Brasil. 

 
Fonte: IBGE, 2006. 
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Ainda segundo IBGE (2006), a Região Sudeste apresenta 14 subtipos climáticos regionais, 

que podem ser agrupados em três grandes conjuntos, de acordo com as temperaturas médias 

e o regime pluviométrico (volume anual e distribuição sazonal). 

O primeiro grupo caracteriza-se por climas quentes, subdivididos em cinco variações em 

função da distribuição pluvial: dos superúmidos (sem estação seca) aos semiáridos (com até 

6 meses secos), localizados basicamente no norte do estado de Minas Gerais, triângulo 

mineiro, oeste e norte paulista, litoral e norte fluminense, além de praticamente todo o território 

capixaba, à exceção da região serrana. 

O segundo grupo, denominado de subquente, apresenta temperaturas médias ligeiramente 

inferiores, pelo efeito da altitude, mas com características pluviométricas semelhantes, 

variando do superúmido até áreas com 4 e 5 meses secos, localizados principalmente no 

centro-sul mineiro e centro-oeste paulista.  

Nas latitudes mais altas e nas áreas mais elevadas, encontram-se os subtipos climáticos do 

terceiro grupo: os mesotérmicos, cujas temperaturas são mais brandas e a distribuição 

sazonal das chuvas mais uniforme que, ao contrário dos grupos anteriores, apresentam 

período seco menos prolongado. 

No que diz respeito às temperaturas, a Região Sudeste apresenta bastante diversidade, 

especialmente devido à sua posição latitudinal, cortada pelo Trópico de Capricórnio, sua 

topografia bastante acidentada e à influência dos sistemas de circulação perturbada. A 

temperatura média anual situa-se entre 20º C, no limite de São Paulo e Paraná, e 24º C, ao 

norte de Minas Gerais, enquanto nas áreas mais elevadas das serras do Espinhaço, 

Mantiqueira e do Mar, a média pode ser inferior a 18º C, devido ao efeito conjugado da latitude, 

altitude e frequência das correntes polares (SIMIELLI, 2012). 

No verão, principalmente no mês de janeiro, é comum ocorrer médias das máximas de 30ºC 

a 32ºC nos vales dos rios São Francisco e Jequitinhonha, na Zona da Mata de Minas Gerais, 

na baixada litorânea e a oeste do estado de São Paulo. 

No inverno, a média das temperaturas mínimas varia de 6º C a 20º C, com mínimas absolutas 

de -4º a 8º C, sendo que as temperaturas mais baixas são registradas nas áreas mais 

elevadas. Vastas extensões de Minas Gerais e São Paulo registram ocorrências de geadas, 

após a passagem das frentes polares. 

Com relação ao regime de chuvas, são duas as áreas com maiores precipitações: uma 

acompanhando o litoral e a serra do Mar, onde as chuvas são trazidas pelas correntes do sul; 

e outra, do oeste de Minas Gerais ao município do Rio de Janeiro, em que as chuvas são 

trazidas pelo sistema de oeste. A precipitação anual nestas áreas é superior a 1.500 mm. Na 

serra da Mantiqueira estes índices ultrapassam 1.750 mm e, no alto do Itatiaia, 2.340 mm. 

Na serra do Mar, em São Paulo, chove em média mais de 3.600 mm. Próximo de 

Paranapiacaba e Itapanhaú foi registrado o máximo de chuva do país (4.457,8 mm, em um 

ano). Nos vales dos rios Jequitinhonha e Doce são registrados os menores índices 

pluviométricos anuais, em torno de 900 mm. 

O máximo pluviométrico da região Sudeste normalmente ocorre em janeiro e o mínimo em 

julho, enquanto o período seco, normalmente centralizado no inverno, possui uma duração 

desde seis meses, no caso do vale dos rios Jequitinhonha e São Francisco, até cerca de dois 

meses nas serras do Mar e da Mantiqueira. 

2.2 CONTEXTO LOCAL 

De acordo com a classificação climática do IBGE (2006), o PEPS está inserido em área com 

a seguinte diversificação climática: Mesotérmico Brando onde as temperaturas variam, em 

média, entre 10 e 15º C, considerados os tipos Super-úmido sem seca, Super-úmido subseca, 

Úmido com 1 a 2 meses secos, e Úmido com 3 meses secos; Mesotérmico Mediano onde a 
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temperatura média é inferior a 10º C com tipo Super-úmido sem seca; e o Subquente onde a 

temperatura média situa-se entre 15 e 18º C, Úmido com 1 a 2 meses secos e Úmido com 3 

meses secos, conforme Figura 2.2. 

Figura 2.2 Tipos Climáticos Presentes no PEPS. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Complementando, FNMA (2003 apud CARREÑO, 2012) afirma que, para essa região da 

Serra da Mantiqueira, as áreas abaixo de 1600 m apresentam verões brandos e sem uma 

estação seca muito definida, e as áreas acima dessa cota apresentam verões brandos e 

chuvosos, com elevados índices de umidade/pluviosidade, mas com uma estação seca 

definida, um inverno seco e frio. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS 

A seguir são apresentados aspectos relacionados aos elementos climáticos que abrangem a 

região do PEPS. 

2.3.1 TEMPERATURA 

Quanto às temperaturas verificadas na região do PEPS, o Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) apresenta os seguintes dados para o distrito de Visconde de Mauá, em Resende/RJ, 

onde está localizada a sede da UC (Tabela 2.1). 

De acordo com o INMET, as maiores temperaturas registradas em Visconde de Mauá 

concentram-se no período entre novembro e março, que corresponde, no geral, aos meses 
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de verão. Por outro lado, os meses de junho e julho, no inverno, são aqueles que apresentam 

as menores temperaturas. 

Tabela 2.1 Médias de temperaturas registradas para o distrito de Visconde de Mauá/RJ. 

MÊS 

TEMPERATURA 

MÁXIMA 

ABSOLUTA (°C) 

TEMPERATURA 

MÁXIMA (°C) 

TEMPERATURA 

MÍNIMA (°C) 

TEMPERATURA 

MÍNIMA 

ABSOLUTA (°C) 

Jan 30 25 15 8 

Fev 32 25 14 10 

Mar 30 24 14 11 

Abr 28 21 11 5 

Mai 26 18 9 0 

Jun 24 16 7 -9 

Jul 23 16 5 -5 

Ago 24 17 5 2 

Set 24 19 8 4 

Out 26 21 10 6 

Nov 27 23 12 5 

Dez 29 24 13 9 

MÉDIA 32 20 11 9 

Fonte: INMET, 2015. 

Cabe destacar que, quando se observam especificamente as áreas mais elevadas da região, 

percebem-se temperaturas sensivelmente mais amenas. Com efeito, no Planalto do Itatiaia, 

a temperatura média anual histórica é de 11,4°C, com máxima absoluta de 21,4°C e mínima 

absoluta de -6,4°C (FNMA, 2003 apud CARREÑO, 2012). A porção oeste do PEPS, no alto 

dos vales do Pavão, Grama e das Cruzes, provavelmente é a que possui as menores 

temperaturas da UC, em função, principalmente, do fator climático altitude, que ultrapassa 

2.000 m. A ausência de estações de monitoramento nessa área inviabiliza quaisquer 

afirmações categóricas acerca das condições climáticas locais. 

2.3.2 PRECIPITAÇÃO 

De acordo com CPRM (2000d), a precipitação é um dos elementos climáticos mais 

importantes para a realização de estudos climatológicos de qualquer região, especialmente 

no que tange às consequências do excesso de precipitação, em casos de chuvas intensas. 

Chuvas intensas são aquelas que registram grande volume de água precipitado em um curto 

espaço de tempo, em determinada área. Essas chuvas podem causar prejuízos materiais e, 

no caso do PEPS, podem também representar riscos para a segurança de visitantes nos 

pontos turísticos, especialmente nas trilhas, cachoeiras e nas áreas em que o solo apresenta 

erodibilidade elevada. 

Segundo CPRM (2000d), o estado do Rio de Janeiro, localizado na borda oriental da América 

do Sul, na zona tropical, sob a trajetória preferencial das correntes perturbadas, possui boa 

frequência de chuvas ao longo do ano, porém, com distribuição espacial determinada por dois 

fatores: a orografia e o mecanismo dinâmico.  

O paralelismo das escarpas das serras do Mar e da Mantiqueira, opondo-se frontalmente à 

direção dos ventos das correntes de circulação atmosférica perturbada, exerce uma sensível 

influência nesse caso. Ou seja, as precipitações pluviométricas crescem na proporção direta 

da altitude (CPRM, 2000d). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Neste sentido, as serras do Mar e da Mantiqueira são bem mais pluviosas que o litoral e o 

Vale do Paraíba do Sul. CPRM (2000d) afirma que nenhuma outra formação serrana do 

território nacional exerce tanta influência no sentido do acréscimo de precipitações quanto 

elas. Nas situações de chuvas generalizadas por toda a região, quase sempre os índices mais 

elevados se dão nas referidas serras, ressaltando o papel orográfico na pluviosidade dessa 

área. 

De uma maneira geral, a Serra do Mar, por ser, na maioria das vezes, a primeira a ser atingida 

pelas correntes perturbadas de origem subpolar, é mais pluviosa que a Serra da Mantiqueira. 

Todavia, chuvas de frentes semiestacionárias ou quentes podem levar à Mantiqueira 

precipitações mais copiosas que na Serra do Mar, bem como as de frentes frias de orientação 

quase N/S (CPRM, 2000d). No geral, a Serra da Mantiqueira recebe em média entre 2.000 a 

2.500 mm de chuva durante o ano.  

A análise da distribuição da pluviosidade na área do PEPS foi realizada a partir de dados do 

Projeto Atlas Pluviométrico, e pode ser visualizada na (Figura 2.3). 

Figura 2.3 Isoietas de Precipitação Anual do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O Projeto Atlas Pluviométrico, desenvolvido pelo CPRM10, é uma ação dentro do programa 

de Levantamentos da Geodiversidade e tem como objetivo reunir, consolidar e organizar as 

informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. O Atlas, 

uma vez apresentado em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), permite o 

                                                

10  Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-do-Brasil-1351.html. 

Acesso em maio de 2015. 

http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-do-Brasil-1351.html
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conhecimento do comportamento das precipitações anuais, trimestrais, mensais e diárias 

máximas anuais, do número de dias chuvosos, da Precipitação Máxima Provável (PMP) e das 

relações intensidade-duração-frequência.  

No que diz respeito ao monitoramento climatológico, a área do PEPS e seu entorno contam 

com 10 estações, segundo AGEVAP (2013), sendo 4 estações pluviométricas (P); 3 estações 

climatológicas (C), sendo duas dessas dotadas de equipamentos telemétricos (CT); 3 

estações pluviográficas (Pr), sendo duas dotadas de equipamentos telemétricos (PrT). Essas 

estações realizam medições de dados climatológicos, registros contínuos de chuvas e 

medição de chuvas acumuladas.  

De acordo com a (Figura 2.4), a correlação entre temperatura e precipitação indica que nos 

meses mais quentes a concentração de chuvas é mais intensa na região de Visconde de 

Mauá (Estação Visconde de Mauá), sendo janeiro o mês com maior intensidade de chuvas 

(268 mm), e o período do final de abril até setembro aquele que registra os menores índices. 

Cabe destacar, ainda, que as mínimas pluviométricas ocorrem em junho e agosto variando 

entre 25 mm e 11 mm, respectivamente. 

Figura 2.4 Gráfico Climático (clinograma) de Visconde de Mauá/RJ. 

 
Fonte: Inmet. Acesso em: abril de 2015. 

Ainda sobre a precipitação na região do PEPS, o Inea, através do Sistema de Monitoramento 

MetInfo, monitora, em tempo real, as condições hidrometeorológicas de Visconde de 

Mauá/Rio Preto. Através desse monitoramento, o Centro de Informação e Emergências 

Ambientais (CIEM), ligado à Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e ao próprio Inea, emite 

boletins hidrometeorológicos constantes, com informações sobre a previsão de chuvas para 

as 24 horas subsequentes, bem como os registros das últimas 24 horas, com a descrição 

hidrometeorológica contendo o total de chuva acumulado no mês, a média mensal registrada, 

o nível máximo dos rios e a porcentagem sobre a cota de transbordo desses rios. 

Esse monitoramento hidrometeorológico tem grande importância para o Sistema de Alerta de 

Cheias do Inea, visando adotar ações preventivas já nos primeiros sinais de transbordamento 

dos corpos hídricos, minimizando os riscos de perdas materiais e humanas. Outra utilidade 

do monitoramento está diretamente relacionada às atividades turísticas do PEPS e seu 

entorno imediato, uma vez que, de posse das informações sobre precipitação e vazante dos 

rios, a gestão da UC pode alertar os visitantes, especialmente aqueles que buscam atrativos 

como trilhas e cachoeiras, que estão mais suscetíveis às intempéries climáticas. 
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2.3.3 INCIDÊNCIA SOLAR 

A radiação solar, ou incidência solar, é a designação dada à energia emitida pelo Sol, em 

particular aquela que é transmitida sob a forma de radiação eletromagnética. Cerca de metade 

desta energia é emitida como luz visível na parte de frequência mais alta do espectro 

eletromagnético e o restante na do infravermelho próximo e como radiação ultravioleta (Figura 

2.5).  

Figura 2.5 Incidência solar em Resende/RJ (Estação Resende / INMET). 

 
Fonte: Inmet. Acesso em: setembro de 2015. 

A radiação ultravioleta da luz solar é crucial para a síntese de vitamina D na pele e em outros 

aspectos fisiológicos da vida humana. Entretanto, em excesso pode ocasionar uma variedade 

de efeitos patológicos, como queimaduras, mudanças de pigmentação da pele, alterações 

imunológicas e neoplasias (INMET, 2015). 

Pelo gráfico, observa-se maior incidência de radiação solar entre os meses de janeiro, 

fevereiro e março, diminuindo gradativamente, com os menores índices nos meses de 

inverno. 

2.3.4 UMIDADE RELATIVA DO AR 

Resumidamente, a umidade relativa do ar representa o quanto de água na forma de vapor 

existe na atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na 

temperatura observada.  

A umidade do ar é mais baixa principalmente no final do inverno e início da primavera, no 

período da tarde, entre 12 e 16 horas. A umidade fica mais alta sempre que chove, devido à 

evaporação que ocorre posteriormente e quando a temperatura diminui (orvalho). A umidade 

também costuma ser mais elevada em áreas florestadas ou próximas aos rios ou represa. 
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Dentre os problemas decorrentes da baixa umidade do ar (abaixo de 30 %) estão: 

complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, sangramento 

pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em 

equipamentos eletrônicos, aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. 

A Figura 2.6 apresenta o perfil médio da umidade relativa do ar no período de janeiro de 2015 

a dezembro de 2015, segundo dados da Estação Meteorológica de Resende (INMET). 

Figura 2.6 Umidade relativa do ar em Resende/RJ (Estação Resende / INMET). 

 
Fonte: Inmet. Acesso em: setembro de 2015. 

Observa-se que a umidade relativa do ar no ano de 2015 manteve-se, quase sempre, na faixa 

entre 60 e 80 %. O menor valor registrado foi 50 % em janeiro e o maior foi de 91 %, no dia 

07/09/2015. Em nenhum mês do ano a umidade relativa do ar ficou abaixo de 30 %, estágio 

em que começam as classificações de criticidade quanto à baixa umidade. 

2.3.5 VENTO 

Segundo Varejão-Silva (2006), o vento é a componente horizontal do vetor velocidade do ar 

e é caracterizado através do conhecimento da sua direção e do módulo de sua velocidade. O 

seu comportamento está relacionado com as condições atmosféricas, representadas pela 

temperatura e a pressão, e com as características geométricas do terreno, considerando 

movimentações nas proximidades da interface entre o solo e a atmosfera. 

De acordo com dados do Windfinder, empresa especializada em observações e previsões de 

vento, ondas, marés e condições meteorológicas relacionadas ao vento para esportes como 

kitesurf, windsurf, surf, vela ou parapente, entre 08/2013 e 08/2015 a região de Visconde de 

Mauá apresenta a seguinte condição de ventos (Figura 2.7). Observa-se que houve, no 

período analisado, uma predominância de ventos na direção nordeste-sudoeste. A média 

anual da velocidade do vento foi de 13 km/h com um pico no mês de fevereiro, provavelmente 

relacionado a algum evento climático atípico.  
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Figura 2.7 Estatísticas de vento para Visconde de Mauá/RJ. 

 
Fonte: Windfinder. Acesso em: agosto de 2015. 

2.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Autores como Teixeira et al., (2000) afirmam que a investigação acerca da estrutura geológica 

atual permite aferir sobre cenários passados de composição da estrutura terrestre, uma vez 

que evidências geológicas comprovam que a geografia atual dos continentes representa o 

mais recente arranjo entre crosta continental, crosta oceânica e nível do mar em um sistema 

dinâmico. 

Neste sentido, é possível afirmar que a análise do passado pode nos ajudar a entender o 

presente e também vislumbrar o futuro geológico do planeta. Trata-se de uma percepção de 

grande utilidade, especialmente no que diz respeito à ocorrência de desastres naturais 

(terremotos, enchentes, vulcanismos, etc.) ou catástrofes induzidas pelo homem (diminuição 

da biodiversidade, mudanças no nível do mar, alterações climáticas, entre outras).  

Dessa forma, a investigação e o conhecimento sobre a estrutura geológica, seja em micro ou 

macro escala, desempenham um papel fundamental na identificação, prevenção e 

gerenciamento de riscos geológicos (TEIXEIRA et al., 2000). 

No que tange às UCs, os estudos sobre a geologia e geomorfologia de áreas protegidas são 

também importantes para que seja realizado o manejo adequado dos recursos e patrimônios 

geológicos, e para que se possa conhecer a sua evolução geológica, características físicas, 

naturais e também as suas potencialidades turísticas e de conservação. 

2.4.1 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2003), o país está contido na 

plataforma Sul-Americana, cujo embasamento de evolução geológica é muito complexo, 

remontando ao Arqueano. Essa plataforma teve a sua consolidação completada entre o 

período Proterozoico Superior e o início do período Paleozoico, com o fim no ciclo Brasiliano. 

O embasamento da plataforma Sul-Americana está estruturado sobre rochas metamórficas 

de fácies anfibolito a granutlito e granitoides de idade arqueana, associado às unidades 

proterozoicas que são representadas por faixas de dobramentos normalmente de fácies xisto-

verde e coberturas sedimentares e vulcânicas, pouco ou nada metamorfizadas e diversos 

granitoides (CPRM, 2003). 

Esse embasamento encontra-se extensamente exposto em grandes escudos, separados 

entre si por coberturas fanerozoicas, cujos limites se estendem aos países vizinhos, com 

destaque para os escudos das Guianas, Brasil Central e Atlântico. 

O escudo das Guianas compreende o norte da bacia do Amazonas, já o escudo do Brasil-

Central, ou Guaporé, estende-se pelo interior do Brasil e sul dessa bacia. O escudo Atlântico, 

por sua vez, localiza-se na porção oriental e alcança a borda atlântica (CPRM, 2003). 
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Sobre a plataforma Sul-Americana desenvolveram-se, no Brasil, as coberturas sedimentares 

e vulcânicas que preencheram espacialmente três extensas bacias com caráter de sinéclise: 

Amazonas, Paraíba e Paraná. Além dessas bacias, diversas outras unidades menores, 

inclusive bacias costeiras e outras áreas de sedimentação, ocorrem sobre a plataforma Sul-

Americana. 

Em termos de estruturação da base geológica, o Brasil é atualmente dividido pelo Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM em 15 províncias estruturais, conforme mostra a (Figura 2.8). 

Cabe ressaltar, ainda, que CPRM (2003) acrescenta uma décima sexta província, 

representada pela Planície Costeira e pela Margem Continental, a qual ainda não está inscrita 

nos documentos cartográficos do órgão. 

Figura 2.8 Províncias Estruturais Brasileiras. 

 
Fonte: CPRM, 2003. 

Ainda de acordo com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM (2003), o estado do Rio de Janeiro 

está geologicamente contido na Província Mantiqueira, que é uma entidade geotectônica 

localizada a leste dos cratons São Francisco e Rio de La Plata/Paraná (Figura 2.8). A província 

estende-se por cerca de 3.000 km com orientação NNE–SSW ao longo da costa atlântica, de 

Montevidéu (Uruguai) ao sul da Bahia, e guarda o registro de uma longa e complexa evolução 

do Neoproterozoico na América do Sul (900–520 Ma11), preservando também remanescentes 

de unidades paleotectônicas arqueanas, paleoproterozoicas e mesoproterozoicas. A 

Província Mantiqueira constitui, juntamente com a extremidade meridional da Província 

Tocantins, o arcabouço pré-cambriano do sudeste brasileiro desenvolvido em resposta ao 

Ciclo Brasiliano. 

                                                

11  Ma = milhões de anos. 
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A Província Mantiqueira é formada por uma sequência de cinturões de “empurrão e 

dobramento” controlados por distintos sistemas transpressivos de cavalgamento em direção 

às margens cratônicas. A maioria desses cinturões corresponde a orógenos colisionais 

evoluídos diacronicamente durante a colagem neoproterozoica/cambriana (CPRM, 2003). 

O estado do Rio de Janeiro localiza-se na porção interna do orógeno conhecido como Faixa 

Ribeira e, portanto, as características geológicas dos terrenos que compõem o embasamento 

desse estado estão vinculadas à evolução tectono-metamórfica desse compartimento. Esta 

evolução orogênica, considerada por Heilbron et al. (1999) como a mais nova no cenário das 

colagens brasilianas/pan-africanas do segmento crustal considerado, foi responsável pela 

deformação, metamorfismo, magmatismo e articulação dos diversos terrenos. 

O CPRM (2001a), através do Projeto Rio de Janeiro, executou e coordenou diversos estudos 

geológicos sobre o território fluminense. De acordo com esses estudos, a estrutura geológica 

do estado do Rio de Janeiro, no contexto do orógeno Faixa Ribeira, abrange três grandes 

domínios tectono-magmáticos: Domínio Juiz de Fora/Paraíba do Sul; Domínio Serra do Mar; 

Domínio Região dos Lagos; além das Coberturas Cenozoicas (Figura 2.9). 

Figura 2.9 Domínios Tectono-magmáticos do estado do Rio de Janeiro e áreas adjacentes, com 

destaque para a área do PEPS. 

 
Fonte: CPRM, 2001a. 

Todos esses domínios sofreram efeitos das orogêneses neoproterozoicas, caracterizadas 

pelo metamorfismo e fusão parcial das rochas supracrustais e infracrustais, pela deformação 

contracional de baixo e alto ângulo, seguida de cisalhamento transcorrente de expressão 

regional, e pela colocação de diversos corpos granitoides de dimensões muito variadas 

(CPRM, 2001a). 

O Domínio Juiz de Fora/Paraíba do Sul, no qual se situa o PEPS, ocupa uma extensa faixa 

de orientação nordeste em toda a porção centro-norte e ocidental do estado, subparalela ao 

corredor de cisalhamento do rio Paraíba do Sul. É constituído por gnaisses kinzigíticos, xistos, 

quartzitos e mármores do Complexo Paraíba do Sul, metamorfizados nas fácies anfibolito e 
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granulito, intercalados tectonicamente em rochas paleoproterozoicas representadas por 

ortogranulitos e ortognaissestonalíticos do Complexo Juiz de Fora, e ortognaisses graníticos 

a granodioríticos da Suíte Quirino (CPRM, 2001a).  

Esse Domínio, ainda segundo CPRM (2001a), faz limite, a noroeste com o Domínio 

Mantiqueira/Andrelândia, na Zona de Cisalhamento Rio Preto, e a sudeste como Domínio 

Serra do Mar, pela Zona de Cisalhamento de Paracambi, também designada como Limite 

Tectônico Central por Almeida et al., (1998 apud CPRM, 2001a), correspondendo ao limite 

dos terrenos Ocidental e Oriental de Heilbron et al. (1999). Nessa zona limítrofe, o Domínio 

Juiz de Fora/Paraíba do Sul é marcado pelo empurrão, com vergência do topo para sudeste, 

dos paragnaisses Paraíba do Sul sobre os batólitos (arcos) Rio Negro e Serra dos Órgãos, no 

Domínio Serra do Mar (CPRM, 2001a). 

O metamorfismo associado ao evento colisionalbrasiliano retrabalhou rochas mais antigas 

comidades paleoproterozoicas a arqueanas, notadamente rochas dos complexos Mantiqueira 

e Juiz de Fora, e dos ortognaisses da Unidade Quirino. Estas unidades constituem inliers do 

embasamento da província, intercalados tectonicamente com as rochas metassedimentares 

do Grupo Andrelândia e dos complexos Embu e Paraíba do Sul. Corpos granitoides 

neoproterozoicos do tipo Iedo tipo S, tardia pós-colisionais, intrudem todas as unidades 

(Figura 2.9). 

Já o Domínio Serra do Mar ocupa a região centro-oriental do estado, conforme mostra a Figura 

2.9, correspondendo geograficamente à “Microplaca” Serra do Mar (CAMPOS NETO, 

2000 apud CPRM, 2001a). É composto por uma sucessão de arcos magmáticos mostrando 

marcante polaridade temporal e composicional de W para E: 1) arco primitivo do tipo TTG a 

W (Arco Rio Negro – 630-500 Ma); 2) arco mais evoluído, do tipo cordilheirano maturo, mais 

a E (Arco Serra dos Órgãos – 570-560 Ma) e, finalmente, na parte mais oriental, um arco 

sincolisional, caracterizado por magmatismo crustal (Arco Rio de Janeiro – 560 Ma). 

Além da sucessão de arcos, o domínio é ainda caracterizado por supracrustais que sofreram 

metamorfismo de baixa pressão/alta temperatura, nas fácies anfibolito, com abundante fusão 

parcial in situ (Complexo Paraíba do Sul). Essa unidade está exposta ao longo de todo o 

Domínio, o qual sofreu cavalgamento, convergência de topo para noroeste, por parte das 

rochas que integram o Domínio “Região dos Lagos” nos limites sudeste do domínio. Além dos 

granitoides orogênicos, o domínio apresenta um expressivo número de plútons pós-

tectônicos, circunscritos, de idade cambriana (CPRM, 2003). 

O Domínio Região dos Lagos, por sua vez, representa o domínio mais oriental da província 

(Figura 2.9). Segundo CPRM (2001a), esse Domínio é constituído por 

ortognaissespaleoproterozoicos e por supracrustais (Complexo Búzios) interpretadas como 

remanescentes de um backarc, tendo sido metamorfizado na fácies anfibolito superior, em 

evento colisional com cavalgamento para NW, sobre o Domínio Serra do Mar, durante os 

estágios terminais da colagem brasiliana, no Cambriano (SCHMITT et al., 1999).  

Além das províncias pré-cambrianas, o estado ainda engloba parte da Província Costeira, 

(ALMEIDA, 1977 apud SCHMITT et al., 1999), bem como sua Margem Continental. Essas 

duas unidades englobam bacias continentais terciárias e suas correspondentes submersas, 

desenvolvidas a partir do Jurássico, a exemplo da Bacia de Campos. A província Costeira 

caracteriza-se também por extensivo magmatismo alcalino. Adicionalmente, constata-se o 

desenvolvimento de formações superficiais terciárias e quaternárias continentais, e os 

sedimentos quaternários da plataforma continental. 

2.4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL 

Conforme citado, o PEPS está localizado no Domínio Juiz de Fora/Paraíba do Sul e abrange 

as seguintes unidades geológicas (Tabela 2.2, Figura 2.10). 
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Tabela 2.2 Distribuição das Unidades Geológicas na Área do PEPS. 

UNIDADE GEOLÓGICA ÁREA TOTAL PROPORÇÃO (%) 

Complexo Mantiqueira – Am 4277,40 ha 53,23 

Suíte Pedra Selada - Ny3p 2343,24 ha 29,16 

Suíte Serra das Araras - Ny3a 592,48 ha 7,37 

Depósitos Colúvio-Aluvionares – Qha 393,67 ha 4,90 

Complexo Alcalino de Itatiaia – Ktλ 120,33 ha 1,50 

Complexo Embu – Mne 71,19 ha 0,89 

Formação Resende – Trb 237,31 ha 2,95 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 2.10 Domínios Geológicos existentes no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015 adaptado de CPRM, 2000e. 

2.4.2.1 COMPLEXO MANTIQUEIRA - Am 

O Complexo Mantiqueira (Am), predominante na área do PEPS, possui embasamento 

retrabalhado dos metassedimentos meso-neoproterozoicos, composto por 

ortognaissestonalíticos bandados de idade arqueana (BARBOSA, 1954; EBERT, 1955,1956a 

e 1956b; CORDIANI et al., 1973 apud CPRM, 2001a). 

A área de exposição desses ortognaisses é muito restrita, com cerca de 35 km de 

comprimento na direção NE-SW por 4 km de largura e está intercalado em metassedimentos 

do Complexo Embu, a sul, e do Grupo Andrelândia, a norte. Segundo CPRM (2001a), a 

unidade é injetada pelos granitoides da Suíte Pedra Selada (Ny3p). 
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No tocante às relações estruturais do Complexo Mantiqueira, CPRM (2001a) afirma que são 

ortognaisses de fácies anfibolito, localmente mostrando venulações resultantes de fusão 

parcial in situ. Caracterizam-se estruturalmente por uma foliação tectônica de baixo a médio 

ângulo, com mergulhos predominantes para sul, paralela a um bandamento composicional.  

O contato entre a unidade e os metassedimentos do Complexo Embu dá-se através de uma 

zona de cisalhamento de baixo ângulo com vergência para NW e relacionada à fase principal 

de deformação Brasiliana. 

Ainda de acordo com o CPRM (2001a), trata-se de hornblenda-biotita ortognaissestonalíticos 

finamente (cm) bandados, com alternância de bandas quartzo-feldspáticas e bandas máficas. 

São frequentes as intercalações métricas a decimétricas de anfibolitos, geralmente 

boudinados, fornecendo à associação afinidades com os terrenos bimodais arqueanos, do 

tipo TTG.  

2.4.2.2 SUÍTE PEDRA SELADA - Ny3p 

No tocante à mencionada Suíte Pedra Selada (Ny3p), Heilbron (1993) foi um dos primeiros a 

descrever as rochas dessa suíte, encontradas nos arredores do afloramento homônimo e que 

abrange grande parte do PEPS. Segundo o autor, as rochas ocorrem na forma de corpos 

alongados na direção NE-SW ou como lentes paralelas à foliação principal do Grupo 

Andrelândia ou do Complexo Paraíba do Sul. Apresentam foliação nos bordos, interpretada 

pelo autor como resultante da combinação de fluxo magmático com efeitos da deformação 

D2, dobrada e cisalhada pela deformação D3 subsequente. 

Com relação à petrologia dessa suíte, Heilbron (1993) descreveu o granito Pedra Selada 

como porfiroide, contendo megacristais subédricos de K-feldspato de até 12 cm de 

comprimento. Ainda segundo o autor, a matriz é rica em biotita, com proporções menores de 

quartzo, plagioclásio e K-feldspato. Apresentam enclaves máficos ricos em anfibólio e lentes 

quartzo dioríticas. Os contatos são gradacionais e bruscos com um leucogranito gnáissico, 

que ocorre como sill ou bolsões no interior dos granitos (HEILBRON, 1993 apud CPRM, 

2001a). 

Apesar das informações acerca das relações estruturais, há uma carência de estudos 

químicos sobre as rochas identificadas nessa área. Assim sendo, são sugeridos estudos 

geocronológicos específicos para a área de modo a contribuir para o acúmulo e divulgação 

de informações geológicas. 

2.4.2.3 SUÍTE SERRA DAS ARARAS - Ny3a 

O PEPS abrange, ainda, em seu trecho sul, parte da Suíte Serra das Araras (Ny3a), formada 

por corpos com expressão batolítica, estrutura foliada e posicionamento em níveis 

mesozonais, da fácies anfibolito médio e superior.  

De um modo geral no centro do batólito são comuns estruturas de fluxo ígneo, enquanto que 

nas bordas predominam estruturas deformacionais resultantes de cisalhamento transcorrente, 

com direção NE-SW (CORRÊA NETO et al., 1993 apud CPRM, 2001a). 

Ainda de acordo com CPRM (2001a), essa suíte é composta por granada-biotita granitos 

foliados do tipo-S, predominantemente leucocráticos, com grã média a grossa, exibindo 

variedades porfiríticas. Esses corpos são muito ricos em restitos de paragnaisses e, 

localmente, ocorrem blastomilonitos com níveis de calcissilicáticas deformadas. Também são 

frequentes enclaves de possíveis paleodiquesanfibolíticos, além de injeções tardias de 

composição granítica. 
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2.4.2.4 DEPÓSITOS COLÚVIO-ALUVIONARES - Qha 

Na parte oeste e no extremo sul do PEPS observa-se a presença de pequenas áreas de 

depósitos colúvio-aluvionares (Qha), que ocorrem na forma de depósitos de tálus, de pelo 

menos duas gerações. A primeira com matriz argilosa e estrutura maciça, sustenta morros e 

morrotes e é mais comum próximo à escarpa sul do Maciço do Itatiaia, no município 

homônimo. A segunda geração é associada a eventos de menor intensidade, e ocorre em 

posições de interflúvio, encostas de morros, serras e cabeceiras de drenagens que podem 

sofrer influências dos processos erosivos atuantes nos vales. Os depósitos de tálus ocorrem, 

na área do PEPS, na parte mais elevada da Serrinha do Alambari, ao longo das drenagens 

dos rios Pirapetinga e Santo Antônio.  

2.4.2.5 COMPLEXO ALCALINO DE ITATIAIA - Ktλ 

O PEPS abrange, também, pequenos trechos do Maciço Alcalino de Itatiaia (Ktλ), composto 

por rochas intrusivas (plutônicas) alcalinas de idade meso-cenozoica. Segundo CPRM 

(2001a), o Itatiaia e mais seis plútons formam um alinhamento orientado segundo WNW-ESE, 

provavelmente associado à colocação dos corpos de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, 

e Poços de Caldas, em Minas Gerais. No tocante à geocronologia, CPRM (2001a) afirma que 

a maior parte das intrusões do estado ocorre sob a forma de plútons circunscritos ou também 

na forma de diques, sendo o Maciço de Itatiaia composto por sienitos, nefelinasienitos, 

pulaskitos, nordmarkitos, apresentando granitos alcalinos associados.  

2.4.2.6 COMPLEXO EMBU - MNe 

A área do PEPS que corresponde a essa categoria é bastante reduzida e restrita a um 

pequeno trecho ao sul, na localidade de Penedo, no município de Itatiaia. O Complexo Embu 

(MNe), embora originalmente reconhecido apenas no estado de São Paulo, teve sua 

ocorrência estendida para o estado do Rio de Janeiro devido, sobretudo, à continuidade 

geográfica, estrutural e tectônica e à ausência de evidências de quaisquer descontinuidades 

tectônicas aparentes. Contudo, devido à escassez de estudos petrográficos, não foi possível 

determinar o tipo bárico do metamorfismo atuante na porção fluminense, conforme reporta 

CPRM (2001a).  

2.4.2.7 FORMAÇÃO RESENDE - Trb 

Assim como no caso do Complexo Embu, a ocorrência da categoria Formação Resende, ou 

Bacia de Resende (Trb), é restrita a um pequeno trecho ao sul do PEPS. Segundo CPRM 

(2001a), a Bacia de Resende é composta por sedimentos rudíticos, conglomerados e arenitos 

grossos (Trb), observados no PEPS, conglomerados, arenitos e argilitos (Tra), além de 

porções fluviais localmente individualizáveis (Trc). 

2.5 GEODIVERSIDADE DO PEPS 

Geodiversidade é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que 

formam paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que 

constituem a estrutura para a vida na Terra (STANLEY, 2001 apud NIETO, 2004). 

O PNI, primeira UC do país, criada em 1937, contígua ao PEPS, possui importante destaque 

na geologia brasileira, tendo sido alvo de estudos e pesquisas sobre os mais variados temas 

desde o final do século XIX. Seu contexto geológico raro, com o maciço alcalino alçado à 

grandes altitudes, contrastando com os gnaisses por ser mais resistente ao intemperismo, 

constitui expressivo atrativo turístico (ICMBIO, 2013). De acordo com Ministério do Turismo 

(MTUR, 2015), no ano de 2014 o PNI registrou recorde de visitação, com 118 mil visitantes. 

O geoturismo é um segmento emergente do turismo que tem na geodiversidade seu atrativo. 

Embora atividades de geoturismo já ocorram há muito tempo (visitação de cachoeiras, 
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cânions, montanhas, etc.) este termo passou a ser divulgado na Europa apenas em 1995, 

enquanto no Brasil, o termo começou a ser mais utilizado no início dos anos 2000, 

impulsionado principalmente pela criação da Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos (SIGEP), junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 

1997 (NASCIMENTO, 2008). 

Para o PEPS vislumbra-se o mesmo cenário de conservação da geodiversidade e promoção 

do turismo a ela associado (geoturismo), haja vista a existência, dentro dos seus limites e no 

entorno imediato, de vários elementos associados à geodiversidade e com grande potencial 

de visitação, pesquisa e conservação. Alguns desses elementos estão descritos a seguir 

(Figura 2.11). 

Figura 2.11 Pontos de interesse vinculados a atrativos geológicos aptos a atividades de geoturismo na 

região PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

2.5.1 PEDRA SELADA 

A trilha e o pico da Pedra Selada, formação rochosa que dá nome à UC, são, atualmente, dois 

dos maiores atrativos do PEPS. Os afloramentos rochosos que compõem a Pedra Selada 

também possuem potencial para a prática de atividades associadas ao geoturismo, como 

escalada e rapel. Além disso, a inexpressiva quantidade de estudos geológicos e 

geocronológicos sobre a Pedra Selada faz dela um importante objeto de estudos técnicos e 

científicos (Figura 2.12). 
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Figura 2.12 Formação rochosa da Pedra Selada no PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2014 (esq.) e PEPS, 2015 (dir.). 

2.5.2 PICO DO GORILA E DO GORILINHA 

O Pico Gorila (ou da Cara do Gorila) e a Pedra do Gorilinha, localizados nos contrafortes da 

Serrinha do Alambari e na divisa entre o PEPS e o PNI, possuem significativa beleza cênica 

e uma visão panorâmica dos vales adjacentes. A trilha mais utilizada para acessar esses 

pontos, apesar de longa e de alta dificuldade, possui grande potencial para o geoturismo. 

2.5.3 PEDRA DA BOCA DO SAPO 

Apesar da Pedra da Boca do Sapo estar localizada próxima à Ponte do Souza e à localidade 

da Bagagem e, portanto, fora dos limites do PEPS, sua proximidade com a UC, seu potencial 

turístico e sua relevância geológica justificam sua inclusão no diagnóstico da geodiversidade 

do PEPS, a ser considerada inclusive no planejamento da UC (Figura 2.13). 

Figura 2.13 Pedra da Boca do Sapo no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.5.4 PEDRA DO SABÃO 

Assim como no caso da Pedra da Boca do Sapo, a Pedra do Sabão está situada na localidade 

da Bagagem e, portanto, fora do PEPS. Todavia, sua proximidade com os limites atuais da 
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UC, seu potencial turístico e sua relevância geológica justificam sua inclusão no diagnóstico 

e planejamento do PEPS (Figura 2.14). 

Figura 2.14 Pedra do Sabão no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.5.5 PEDRA SONORA 

A Pedra Sonora está localizada no entorno do PEPS, mais especificamente na localidade da 

Serrinha do Alambari. Seu nome se deve ao som característico que é produzido quando se 

bate com outra rocha sobre ela. A Pedra Sonora, tombada como patrimônio histórico e 

paisagístico de Resende, é um importante atrativo turístico da Serrinha do Alambari  

(Figura 2.15). 

Figura 2.15 Pedra Sonora na Serrinha do Alambari – Resende/RJ. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.5.6 PEDRA DA ONÇA 

Este bloco rochoso está localizado na margem direita da estrada-parque (RJ-163), na subida 

da serra para Visconde de Mauá. Segundo informações de moradores locais, a sinalização 

está equivocada, não sendo está a rocha conhecida como Pedra da Onça. A checagem da 

informação e alteração da sinalização, deste e de outros elementos, torna-se importante no 

contexto de valorização do patrimônio geológico local (Figura 2.16). 
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Figura 2.16 Pedra da Onça na região de Visconde de Mauá/RJ. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Além desses afloramentos e blocos rochosos conhecidos e com visitação já existente, há, no 

PEPS e no seu entorno, formações geológicas ainda pouco exploradas, mas que possuem 

significativo potencial para a prática de atividades relacionadas ao geoturismo, como 

escalada, rapel e montanhismo. 

Dessa forma, identificou-se um importante potencial específico vinculado ao patrimônio 

geológico existente do PEPS e em áreas contíguas a ele, sendo que as análises integradas 

apresentadas mais adiante apresentam abordagens/indicações para a gestão de usos, de 

geoconservação12, de estudos e pesquisas específicas e de integração de ações, a serem 

priorizados ao longo do tempo de implantação do plano de manejo. 

2.6 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

A geomorfologia caracteriza-se pelo estudo das formas de relevo, levando-se em 

consideração a sua natureza, origem, desenvolvimento de processos e a composição dos 

materiais envolvidos (GUERRA e MARÇAL, 2006). O conhecimento sobre características 

geomorfológicas é importante para o entendimento e análise dos processos erosivos 

susceptíveis de ocorrência em determinada área, para a prevenção e, quando esta não for 

possível, recuperação de áreas erodidas e degradadas. 

Christofoletti (2005) considera a utilização de estudos geomorfológicos para diferenciar 

categorias de planejamento estratégico e operacional, além de usar outros critérios de 

grandeza espacial (planejamento local, regional, nacional, entre outros), ou de setores de 

atividades (planejamento urbano, rural, ambiental, econômico, entre outros). 

Portanto, o conhecimento das características geomorfológicas, assim como o conhecimento 

sobre a dinâmica hidrológica, pedológica e climática de determinada região e, em especial, 

de áreas protegidas, torna-se de grande valia na obtenção de diagnósticos e prognósticos 

ambientais e na proposição de políticas públicas e ações emergenciais, referentes às 

atividades e usos do solo propostos para a área em tela. 

                                                

12  Para Brilha (2005 apud MOREIRA, 2008) a geoconservação tem como objetivo a caracterização, conservação, gestão e 

divulgação do patrimônio geológico e processos naturais associados à geodiversidade. 



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 112 

2.6.1 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

Uma parte significativa da Região Sudeste apresenta configuração geomorfológica típica de 

margens passivas, perturbada pela ocorrência de uma série de depressões tectônicas 

cenozoicas paralelas à costa que são chamadas de Rift Continental do Sudeste do Brasil 

(RCSB). A formação do RCSB gerou um quadro geomorfológico peculiar em seu segmento 

central, criando um duplo escarpamento na margem continental (HIRUMA et al., 2010). 

O flanco NNW do RCSB, representado pela Serra da Mantiqueira, atua como divisor 

hidrográfico entre a bacia interiorana do rio Grande (Paraná) e a bacia do rio Paraíba do Sul, 

que se encontra alojada no gráben homônimo. Já o flanco SSE, representado pela Serra do 

Mar, coincide com o divisor entre a bacia do rio Paraíba do Sul e as pequenas bacias que 

drenam diretamente para o Oceano Atlântico. Ambos os escarpamentos e as drenagens a 

eles associadas contribuem significativamente para a diversidade geomorfológica e 

paisagística do Sudeste brasileiro. 

As formas de relevo do estado do Rio de Janeiro resultam, principalmente, da litologia, de seu 

passado geológico e de condições climáticas pretéritas. Os eventos geológicos responsáveis 

pelos amplos arranjos estruturais e de expressivas ocorrências litológicas geraram grandes 

conjuntos de formas de relevo, que constituem os Domínios Morfoestruturais. Estes, por sua 

vez, compartimentam-se regionalmente, em função não mais de causas geológicas, mas sim 

de fatores de ordem essencialmente climática, sejam atuais ou passados, e de determinadas 

condições fitoecológicas e pedológicas. 

O mapeamento produzido pelo CPRM (2001b), na vertente do Projeto Rio de Janeiro, que 

envolveu a definição e o mapeamento das unidades geomorfológicas do estado do Rio de 

Janeiro, adotou a metodologia de Ross (1990), na qual foram utilizados apenas os dois 

primeiros táxons por ele propostos, com base em interpretação de mosaico de imagens de 

satélite Landsat TM (bandas 3R4G5B), em escala 1:500.000. Dessa forma, CPRM 

individualizou as Unidades Morfoestruturais e Morfoesculturais no estado. 

Na metodologia do CPRM, cada Unidade Morfoestrutural compreende um conjunto de 

Unidades Morfoesculturais que, por sua vez, compreende um subconjunto de Unidades 

Geomorfológicas (sistemas de relevo), devido a variações morfológicas ou por sua própria 

localização geográfica. 

Dessa forma, com base em análise integrada a dados geológicos, o estado do Rio de Janeiro 

pode ser compartimentado em duas Unidades Morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do 

Atlântico e as Bacias Sedimentares Cenozoicas (Figura 2.17). 

Por sua vez, o Cinturão Orogênico do Atlântico subdivide-se nas seguintes Unidades 

Morfoesculturais: (1) Maciços Costeiros e Interiores; (2) Maciços Alcalinos Intrusivos; (3) 

Superfícies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas; (4) Escarpas Serranas; (5) Planaltos 

Residuais; (6) Depressões Interplanálticas; (7) Depressões Interplanálticas com Alinhamentos 

Serranos Escalonados. Essa Unidade Morfoestrutural compreende um conjunto diversificado 

de rochas metamórficas e ígneas de idade pré-cambriana a neopaleozoica (CPRM, 2001b). 

Já as Bacias Sedimentares Cenozoicas são subdivididas nas seguintes unidades 

morfoesculturais: (1) Tabuleiros de Bacias Sedimentares; (2) Planícies Flúviomarinhas 

(Baixadas); e (3) Planícies Costeiras. Essa Unidade Morfoestrutural corresponde a rochas 

sedimentares pouco litificadas, de idade neocenozoica, e sedimentos inconsolidados, 

neocenozoicos. Segundo Ferrari e Silva (1997), nesse contexto foram formadas as bacias de 

Itaboraí (no Paleoceno); Resende; Volta Redonda e Macacu (no Eoceno-Oligoceno). 

Conforme citado anteriormente, todas as Unidades Morfoesculturais individualizadas foram 

subdivididas em diversas Unidades Geomorfológicas, devido à presença de variações 

morfológicas internas próprias de cada unidade ou por sua localização geográfica. 
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Figura 2.17 Representação dos domínios morfoestruturais do estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: CPRM, 2000f. 
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2.6.2 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO LOCAL 

A inserção do PEPS no cenário geomorfológico regional revela a presença das seguintes 

feições geomorfológicas (Tabela 2.3).  

Tabela 2.3 Feições Geomorfológicas presentes no PEPS. 

UNIDADES 

MORFOESTRUTURAIS 

UNIDADES 

MORFOESCULTURAIS 

UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS 

ÁREA TOTAL 

ha % 

1 Cinturão Orogênico do 

Atlântico 

1.2 Maciços Alcalinos 

Intrusivos 

1.2.1 Maciço do Itatiaia 1986,75 24,72 

1.4 Escarpas Serranas 1.4.1 Escarpa da Serra da 

Mantiqueira 

5741,46 71,45 

1.7 Depressões 

Interplanaticas com 

Alinhamentos Serranos 

Escalonados 

1.7.1 Depressão Interplanáltica 

com Alinhamentos Serranos do 

Médio Vale do Rio Paraíba do 

Sul 

167,46 2,08 

2 Bacias Sedimentares 

Cenozoicas 

2.1 Tabuleiros de Bacias 

Sedimentares 

2.1.1Bacia de Resende 139,95 1,74 

Fonte: Detzel Consulting, 2015, adaptado de CPRM, 2001b. 

A seguir, apresentam-se as descrições das principais características de cada uma dessas 

feições geomorfológicas, que também podem ser visualizadas na Figura 2.18. 

Figura 2.18 Geomorfologia do PEPS. 

 
Fonte: Adaptado de CPRM, 2000g. 
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2.6.2.1 UNIDADE MORFOESTRUTURAL CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO 

2.6.2.1.1 Maciços Alcalinos Intrusivos 

Maciço do Itatiaia: 

Esse maciço montanhoso faz parte da cadeia montanhosa da Serra da Mantiqueira, com 

prosseguimento ainda a leste no estado do Rio de Janeiro, através da Serra da Pedra Selada 

e ocupa cerca de 25 % da área do PEPS (Figura 2.18). O maciço atua como zona dispersora 

de águas entre a depressão interplanáltica do médio vale do rio Paraíba do Sul e o planalto 

do alto rio Grande, em território mineiro. No maciço do Itatiaia estão localizadas as nascentes 

de importantes rios que cortam o PEPS, como o Preto, o Pirapetinga, o Santo Antônio, o 

Marimbondo, o das Cruzes e o córrego do Pavão, além de rios de grande importância local, 

como o Campo Belo e o do Salto. 

Segundo Lamego (1946), o Maciço do Itatiaia apresenta-se alçado em altitudes superiores a 

2.000 m (Pico das Agulhas Negras, 2.787 m) e desnivelamentos superiores a 1.500 m em 

relação à superfície colinosa do vale do Paraíba, com paisagem marcada pela presença de 

cristas de estruturas anelares. O maciço possui, ainda, uma morfologia dômica e levemente 

alongada no sentido NW-SE, abrangendo grande extensão, atingindo as proximidades das 

localidades de Engenheiro Passos, Itatiaia e Penedo e delimitando-se com o relevo colinoso 

do médio vale do rio Paraíba do Sul e com os tabuleiros da Bacia de Resende (Figura 2.18). 

Os topos mais elevados do maciço consistem em pontões rochosos agudos de sienitos, 

resultando na denominação “Agulhas Negras”. Já o vale suspenso do ribeirão das Flores 

apresenta-se como um vale estrutural alçado no Planalto do Itatiaia, com direção NW- SE. 

Esse planalto elevado, por sua vez, consiste numa unidade morfológica singular no Sudeste 

brasileiro, tendo despertado interesse de pesquisadores desde a década de 30 (Figura 2.19). 

Figura 2.19 Serra da Pedra Selada, ao centro, e Planalto do Itatiaia, ao fundo. 

  
Fonte: PEPS, 2015 (esq.) e Detzel Consulting, 2014 (dir.). 

Martonne (1943) sugeriu que o planalto do Itatiaia teria sido gerado por uma antiga superfície 

de erosão (superfície dos Campos) e que teria sofrido ação de processos glaciais durante o 

Pleistoceno. A hipótese de uma glaciação no planalto do Itatiaia foi ampliada e sustentada 

durante muitos anos por vários pesquisadores (AB’SABER e BERNARDES, 1956; EBERT, 

1960; BARBOSA, 1962 apud CPRM, 2001b), com base em algumas evidências de campo. 

Dentre essas evidências, destacam-se: o caos de blocos; os vales em “U”; os pequenos lagos 

e os depósitos de tálus (reconhecidos como tilitos) no sopé do maciço.  

Uma equipe de geomorfólogos franceses e alemães visitou o planalto do Itatiaia durante o 

XVIII Congresso Internacional de Geografia e, sob influência da Geomorfologia Climática, 

considerou, com ressalvas, a hipótese de glaciação no Itatiaia (CAILLEUX, 1962). Contudo, 

outros autores já advogavam a ação do intemperismo químico e do diaclasamento da rocha 

alcalina na geração de uma morfologia pseudoglacial no planalto (ODMAN, 1955; PENALVA, 
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1974). Apesar de descartadas as ideias glaciais que exerceram tanta influência nas décadas 

de 50-60, admite-se, recentemente, a ação de processos de nivação em adendo ao 

intemperismo químico na geração da morfologia singular do planalto do Itatiaia (MODENESI-

GAUTTIERI e NUNES, 1998; CPRM, 2001b). 

2.6.2.1.2 Escarpas Serranas 

Escarpas da Serra da Mantiqueira: 

Segundo CPRM (2001b), essa escarpa ocupa, no território fluminense, apenas um pequeno 

braço do escarpamento principal, que se estende do Maciço de Itatiaia até a garganta de 

Passa-Vinte, com direção WSW-ENE, sendo denominada serra da Pedra Selada. No PEPS 

essa feição é predominante (71 %). Nessa garganta, o rio Preto, que forma a divisa com o 

estado de Minas Gerais, é capturado por uma importante linha de fraqueza estrutural de 

direção N-S, formando um vale estrutural que atravessa o front da Escarpa da Serra da 

Mantiqueira, colocando-a, portanto, em território mineiro a partir desse trecho (Figura 2.18). 

Na vertente sul da serra da Pedra Selada situam-se as cabeceiras de diversos rios e tributários 

que drenam para a bacia hidrográfica do Pirapetinga, afluente do Paraíba do Sul, como os 

rios da Pedra Preta, da Pedra Cavada e os córregos do Eme e Chove Água. Já o seu reverso 

montanhoso (vertente norte) é drenado por pequenos afluentes da bacia do rio Preto, como 

os córregos dos Quarenta, do Campo Alegre e o ribeirão da Bagagem (Figura 2.20- A).  

A Unidade Geomorfológica Escarpa da Serra da Mantiqueira é caracterizada por alinhamento 

montanhoso bastante elevado, alçado por tectônica, sendo que sua linha de cumeada 

sustenta altitudes entre 1.100 e 1.400 m, atingindo 1.755 m no Pico da Pedra Selada (Figura 

2.20 – A, B e C). Em média, apresenta desníveis superiores a 800 m em relação à superfície 

colinosa do Vale do Paraíba e superiores a 400 m em relação ao nível de base do rio Preto.  

Figura 2.20 Serra da Pedra Selada/RJ. 

  

  
Legenda: A - Vertente sul da Serra da Pedra Selada à direita e vertente norte à esquerda; B - Serra e Pico da 

Pedra Selada, vistos a partir da vertente sul da escarpa; C -Pico da Pedra Selada e placa informativa; D - Porção 

leste da Serra da Pedra Selada, caracterizando perda de altitude. Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Registram-se vales estruturais de direção N-S tanto no setor leste da serra da Pedra Selada, 

quanto nas zonas colinosas e depressões interplanálticas adjacentes (Figura 2.18). Segundo 

A B 

C D 
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Lamego (1946), a serra da Pedra Selada não consiste apenas em um contraforte serrano, 

mas integra o Sistema Mantiqueira, e suas vertentes estão protegidas por densa cobertura 

florestal, principalmente nas áreas mais elevadas e com relevo mais imponente. 

Já no reverso da escarpa da Serra (microbacia hidrográfica do alto Rio Preto), observa-se a 

presença do Domínio Montanhoso, formado por relevo montanhoso muito acidentado, com 

vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, 

aguçados ou levemente arredondados. No Domínio Montanhoso há ocorrência de 

compartimentos colinosos e/ou de morros, em seções alveolares nos vales principais. 

Também se nota a ocorrência pontual de relevo suave ondulado, com elevações locais, 

localizado nos planaltos elevados da serra da Mantiqueira (Figura 2.21). 

Figura 2.21 Paisagem da Serra da Mantiqueira no domínio montanhoso, vertente norte da escarpa. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.6.2.1.3 Depressões Interplanálticas com Alinhamentos Serranos Escalonados 

Depressão com Serras Alinhadas do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul: 

Essa feição está presente em um pequeno trecho da porção sul do PEPS (2 %) e em grande 

parte do entorno, conforme mostra a Figura 2.18. 

Essa Unidade Geomorfológica consiste em um prolongamento da extensa zona colinosa que 

caracteriza a depressão do médio vale do rio Paraíba do Sul. Contudo, apresenta uma 

sequência de alinhamentos serranos escalonados de direção WSW-ENE no seu interior, 

estendendo-se das cidades de Itatiaia a Três Rios. Essas serras configuram-se como degraus 

ou contrafortes da escarpa da Serra da Mantiqueira, dissecados de forma diferencial pelos 

sistemas de drenagem instalados (COELHO NETTO et al., 1997; CPRM, 2001b).  

Nessa unidade, o relevo homogêneo de colinas, morrotes e morros baixos alterna-se 

bruscamente com alinhamentos serranos bastante elevados. Essa superfície caracteriza-se 

por uma depressão compartimentada por cristas de serras alinhadas e escalonadas, 

convergindo ao sul para o relevo uniforme das colinas da depressão interplanáltica do médio 

vale do rio Paraíba do Sul. Em direção ao norte, essa unidade estende-se adentro do território 

mineiro até o escarpamento principal da Serra da Mantiqueira (CPRM, 2001b).  

2.6.2.2 UNIDADE MORFOESTRUTURAL BACIAS SEDIMENTARES CENOZÓICAS 

2.6.2.2.1 Tabuleiros de Bacias Sedimentares 

Bacia de Resende: 

Essa feição geomorfológica abrange um trecho bastante reduzido no extremo sul do PEPS 

(1,74 %), no município de Itatiaia (Figura 2.18). A Bacia de Resende consiste numa bacia 

sedimentar tafrogênica, alongada na direção WSW-ENE, de idade eocênica (MELO et al., 
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1985 apud CPRM, 2001b), constituída por colinas tabulares e alongadas de baixa amplitude 

de relevo e extensas planícies fluviais do rio Paraíba do Sul. Ainda segundo CPRM (2001b) a 

bacia insere-se no relevo colinoso da depressão interplanáltica do médio vale do rio Paraíba 

do Sul, por processos de subsidência tectônica. A gênese da bacia é posterior à dos maciços 

intrusivos vizinhos de Itatiaia e Morro Redondo, visto que o pacote sedimentar apresenta tanto 

sedimentos oriundos do embasamento cristalino, quanto de rochas alcalinas (AMADOR, 1975 

apud CPRM, 2001b). 

Ainda segundo CPRM (2001b), trata-se de um hemigrabenbasculado para norte, bruscamente 

delimitado por uma falha normal e seccionado por altos estruturais de direção SSWNNE, 

enquanto a borda sul da bacia mantém um contato erosivo. O limite norte da bacia apresenta 

um contato abrupto entre os tabuleiros e as colinas cristalinas, principalmente na porção 

nordeste, junto à localidade de Quatis, onde se notam morrotes e morros alinhados na direção 

WSW-ENE com cerca de 200 m de desnivelamento em relação à Bacia de Resende. O limite 

sul da bacia apresenta um contato gradual, sem grandes desníveis topográficos. 

Atravessada longitudinalmente pela Via Dutra (BR-116), a bacia de Resende, devido a suas 

extensas áreas planas ou suave onduladas, tem sido o principal local de implantação do polo 

industrial do médio vale do rio Paraíba do Sul, concentrado nos municípios de Resende e 

Porto Real. Também se situam nessa área os núcleos urbanos de Engenheiro Passos, Itatiaia, 

Floriano e Quatis. No que diz respeito à geomorfologia do entorno do PEPS, predomina o 

chamado Domínio Colinoso, também conhecido como "mar de morros", e que abrange relevo 

de colinas pouco dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou 

alongados, com sedimentação de colúvios e alúvios, com ocorrência subordinada de morrotes 

alinhados e morros baixos (Figura 2.22). 

Figura 2.22  Formação de “Mar de morros” – paisagem característica do domínio colinoso e predominante 

no entorno do PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Ainda no contexto do entorno do PEPS, na região da Serrinha do Alambari observa-se a 

presença do Domínio de Colinas Dissecadas, Morrotes e Morros Baixos, com relevo de 

colinas dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados e/ou alongados 

e de morrotes e morros dissecados, com vertentes retilíneas e côncavas e topos aguçados 

ou alinhados, com sedimentação de colúvios e alúvios. 

Destaca-se, ainda, em meio ao relevo colinoso, o amplo vale do rio Pirapetinga recoberto por 

sedimentos fluviais, numa seção desse rio localizada ao sopé da escarpa da serra da Pedra 

Selada, nas proximidades de Capelinha (Figura 2.23). Esses depósitos fluviais estão 

interdigitados com extensos depósitos de tálus, que descem a vertente leste do maciço de 

Itatiaia. Segundo Tupinambá et al. (1997), essa extensa planície fluvial representa o 

preenchimento sedimentar de uma depressão condicionada tectonicamente numa direção 

WSW-ENE, similar à da Bacia de Resende.  
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Figura 2.23 Planície fluvial do rio Pirapetinga, próximo à Capelinha – Resende/RJ. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Já a declividade do PEPS, a Figura 2.24 e a Figura 2.25 revelam que quase 33 % da UC está 

inserida em terrenos com declividade alta, entre 25º e 45º. Logo em seguida vem a faixa entre 

20º e 25º, com cerca de 24 % da área do PEPS. Por outro lado, terrenos com baixa declividade 

(entre 0º e 12º) somam apenas 14 %. Essa predominância de altas declividades é importante 

quando se analisa os riscos de ocorrência de processos erosivos e movimentos de massa. 

Figura 2.24 Declividade dos terrenos presentes no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 
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Figura 2.25 Declividade dos terrenos presentes no PEPS em projeção 3D. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.7 ASPECTOS PEDOLÓGICOS 

O solo é um conjunto de corpos naturais, formado por partes sólidas, líquidas e gasosas. Os 

solos possuem comportamento dinâmico, sendo formado por materiais minerais e orgânicos 

que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. 

Contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, 

terem sido modificados por interferências antrópicas (EMBRAPA, 2006). 

Assim como o estudo sobre a estrutura geológica e as feições geomorfológicas, o 

conhecimento acerca das características dos solos é fundamental para que se possam 

promover análises integradas a estudos hidrológicos e climáticos visando subsidiar o 

planejamento sobre o uso e ocupação do solo, incluindo políticas de proteção e conservação 

ambiental, especialmente no tocante à susceptibilidade à erosão e aptidão agrícola. 

Até o final da década de 1990, predominava no Brasil um sistema de classificação de solos 

com origem na evolução do antigo sistema norte-americano e modificado ao longo de décadas 

pelo reconhecimento e adição de novas unidades. A partir de 1999, passa a vigorar no país o 

novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), instituído pela EMBRAPA, que 

tem como unidade básica de estudo o perfil de solo.  

O novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) organiza os diferentes 

tipos de solos em classes de seis níveis de categoria. Do primeiro ao sexto nível os solos são 

organizados em Ordens, Subordens, Grandes Grupos, Subgrupos, Famílias e Séries, 

respectivamente. Os níveis mais baixos da classificação correspondem a Famílias e Séries e 

encontram-se ainda em discussão. 

Mapeamentos efetuados antes da implantação do SiBCS, mas ainda hoje utilizados, trazem 

a antiga nomenclatura brasileira de solos e devem, portanto, ser adaptados quando de sua 

descrição. São poucos os mapeamentos de solos que contemplam a região do PEPS e seu 

entorno. Dentre os mapeamentos existentes, observa-se algumas diferenças quanto aos tipos 

de ocorrências, fato relacionado principalmente à variação de escalas dos produtos finais. 
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2.7.1 CONTEXTO PEDOLÓGICO REGIONAL 

A região do médio vale do rio Paraíba do Sul possui características geológicas associadas a 

um forte controle lito-estrutural marcado, por sua vez, pelo alinhamento NE-SW dos vales e 

elevações do relevo e pela formação de depressões que resultaram na geração de bacias 

tectônicas continentais, tais como as bacias de Resende e Volta Redonda.  

Segundo CPRM (2000a), essas características litológicas, associadas a fatores climáticos e 

hidrológicos, proporcionam a ocorrência de Latossolos Amarelos, derivados dos sedimentos 

terciários aí depositados. No entorno dessas colinas tabulares estendem-se planícies fluviais 

do rio Paraíba do Sul, abrangendo Neossolos Flúvicos e Cambissolos Háplicos de elevada 

fertilidade natural (SiBCS). 

2.7.2 CONTEXTO PEDOLÓGICO LOCAL 

A Serra da Mantiqueira, em sua feição mais destacada, apresenta relevo montanhoso e 

acidentado, além de clima frio, propiciando a formação de Neossolos Litólicos e Cambissolos 

Húmicos, intercalados a blocos de rocha de grandes dimensões (MENDONÇA-SANTOS et 

al., 2007), conforme mostra a (Figura 2.26). 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição das principais características dessas categorias. 

Na sequência, apresentam-se considerações acerca da aptidão agrícola das terras do PEPS. 

Figura 2.26 Tipos de solos presentes no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 
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2.7.2.1 CAMBISSOLO HÚMICO 

Embrapa (2006) afirma que os Cambissolos13 são solos com presença de horizonte “B” 

incipiente (Bi), caracterizado por apresentar alteração física e química em grau não muito 

avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de unidades estruturais. São 

horizontes pouco espessos e geralmente com presença de fragmentos do material rochoso. 

Podem ocorrer abaixo de qualquer horizonte “A”. 

Os Cambissolos Húmicos recebem este nome por apresentarem o horizonte “A” húmico, 

caracterizado por ser rico em matéria orgânica, relativamente espesso, escuro e distrófico. A 

espessura destes horizontes varia entre 50 e 70 cm, e as texturas variam de argilosas a argilo-

arenosas, sendo comumente estruturados em grânulos finos a médios.  

Estes solos ocorrem em áreas com vegetação preservada e altitudes acima de 1600 m, que 

possibilitam o acúmulo e a preservação da matéria orgânica (EMBRAPA, 2006). No PEPS, os 

cambissolos húmicos correspondem a 70 % da área da UC. 

2.7.2.2 NEOSSOLO LITÓLICO 

Já o Neossolo14 Litólico é um solo mineral não hidromórfico, pouco evoluído e raso, sem 

apresentar qualquer tipo de horizonte “B”, com sequência de horizontes “A” – “R”, ou seja, 

com horizonte “A” em contato lítico, direto sobre a rocha. Segundo CPRM (2000a), devido à 

pequena espessura, é comum os Neossolos Litólicos possuírem elevados teores de minerais 

primários menos resistentes ao intemperismo, assim como cascalhos e calhaus de rocha 

semi-intemperizada na massa do solo. 

Os Neossolos Litólicos são comuns em relevos muito acidentados de serrarias, como é o caso 

da área em estudo (EMBRAPA, 2006), mas, segundo CPRM (2000a), também podem ocorrer 

nas áreas íngremes de algumas serras situadas em cotas mais baixas, em associação com 

afloramentos rochosos e Podzólicos, e apresentam quase sempre caráter eutrófico e 

vegetação mais seca, principalmente de floresta subcaducifólia, ou mesmo caducifólia.  

Essa categoria está presente em 17 % do PEPS e está diretamente associada à ocorrência 

de afloramentos rochosos (1,48 %). Nos sopés das encostas e nos depósitos de tálus, em 

áreas onde há acúmulo de material coluvionar, há ocorrência de solos mais espessos, como 

Latossolos (7,21 %) e Argissolos (3,53 %), em associação complexa com Nitossolos. Solos 

dessas categorias podem ser observados nas localidades do Penedo, Serrinha e Capelinha, 

no entorno imediato do PEPS. 

Ainda nas áreas vizinhas ao PEPS, em posições menos elevadas e com topografia bastante 

acidentada, ocorrem Cambissolos Háplicos, por vezes com afloramentos de rocha, e 

Latossolos Vermelho-Amarelos, em geral pouco espessos (ALMEIDA, 2011).  

A descrição dos tipos de solo e sua gênese, se analisadas individualmente, não passam de 

informações técnicas isoladas. Nos itens seguintes os conhecimentos gerados acerca das 

classes de solo presentes na área do PEPS serão aplicados no contexto de uma análise 

integrada a outros fatores, de modo a conferir maior utilidade ao referido conhecimento 

pedológico local. 

2.8 APTIDÃO AGRÍCOLA 

Ainda no tocante à análise dos solos, vale destacar o estudo realizado pela EMBRAPA e pelo 

CPRM (2000b) sobre a aptidão agrícola das terras do estado do Rio de Janeiro. A metodologia 

adotada para o estudo envolveu a definição de Níveis de Manejo, sendo as áreas totais de 

                                                

13  Cambissolo: o prefixo “cambi” vem de “cambiare”, ou seja, trocar ou mudar (EMBRAPA, 2006). 

14 Neossolo: o prefixo “neo” é proveniente de novo, ou seja, com pouco desenvolvimento genético (EMBRAPA, 2006). 
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cada grupo e seu percentual em relação à área do PEPS estão exibidas na Tabela 2.4 e a 

descrição das classes apresenta-se resumido na legenda da Figura 2.27. 

Tabela 2.4 Aptidão Agrícola do PEPS. 

GRUPO DE APTIDÃO AGRÍCOLA ÁREA TOTAL (ha) PROPORÇÃO (%) 

2 (b) c_ 37,06 0,46 

3 (bc)*_ 351,96 4,38 

3 (bc)_ 40,39 0,50 

4 (p)_ 111,74 1,39 

5 (s)_ 274,76 3,42 

6 175,19 2,18 

6_ 7044,51 87,67 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2000b. 

Figura 2.27 Aptidão Agrícola nas terras do PEPS. 

 
Fonte: Adaptado de CPRM, 2000b. 

2.8.1 GRUPO 6 – SEM APTIDÃO PARA USO AGRÍCOLA 

A maior parte das terras do PEPS (89,85 %) e também do entorno imediato encontra-se nessa 

categoria (Figura 2.27), que corresponde a terras que apresentam grandes limitações ao uso 

agrícola devido, principalmente, à elevada susceptibilidade à erosão, causada pela pouca 

espessura do horizonte B, por sua vez condicionada principalmente pelo relevo movimentado, 

em geral montanhoso ou escarpado. 
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Nessa categoria há predomínio de solos rasos, situados em áreas muito acidentadas, 

podendo estar associados a afloramentos rochosos. Em virtude dessas condições, são mais 

indicadas para preservação do meio ambiente.  

2.8.2 GRUPO 5 (S) – APTIDÃO RESTRITA PARA SILVICULTURA E INAPTA 

PARA PASTAGEM NATURAL 

Conforme mostra a (Figura 2.27), essa categoria abrange terras do PEPS localizadas no setor 

sul, no município de Itatiaia, representando 3,42 % do PEPS. 

Essas terras possuem aptidão agrícola restrita, sendo indicadas, com ressalvas, para uso com 

silvicultura, devido às fortes limitações que apresentam, como a considerável susceptibilidade 

à erosão. Essa categoria refere-se, principalmente, a áreas de solos profundos, situados em 

relevo muito movimentado, predominantemente montanhoso, com declives superiores a 

45 %. 

O reflorestamento, entendido como o plantio de espécies arbóreas, é indicado para a melhoria 

da qualidade ambiental, com estabilização do solo, das encostas, recuperação de áreas 

degradadas, pequenos pomares, arborização de áreas de recreação, entre outras. 

2.8.3 GRUPO 4 (P) – APTIDÃO RESTRITA PARA PASTAGEM PLANTADA 

A ocorrência dessa categoria está limitada ao trecho correspondente ao fragmento florestal 

localizado próximo à Vila de Visconde de Mauá e a uma pequena área no setor leste do PEPS, 

na vertente norte da escarpa (Figura 2.27). 

Nessa categoria, as principais limitações para pastagem plantada estão relacionadas à 

acentuada susceptibilidade à erosão típica dos solos eutróficos presentes em áreas de relevo 

forte ondulado, que ocorrem em condições de clima mais seco. A essas características 

acrescenta-se, em outras áreas, a baixa fertilidade natural. Nessa categoria são enquadradas, 

ainda, áreas pouco expressivas de várzeas com solos de caráter sódico. 

Essas terras têm ainda como opção o uso com silvicultura, indicação que se baseia no fato 

de essa atividade auxiliar no controle à erosão.  

2.8.4 GRUPOS 3 (BC) E 3 (BC)* – APTIDÃO RESTRITA PARA LAVOURAS 

EM PELO MENOS UM DOS NÍVEIS DE MANEJO A, B OU C 

Ambas as categorias possuem ocorrência reduzida na área do PEPS, conforme evidencia a 

(Figura 2.27), representando, no total, 4,88 % da área do PEPS. 

As terras correspondentes ao subgrupo 3 (bc) caracterizam-se, em geral, pela baixa fertilidade 

natural, podendo estar associada à alta saturação por alumínio, fator que inviabiliza o uso no 

manejo primitivo. Nelas incluem-se áreas de relevos elevados, onde as condições de 

utilização em nível mais tecnificado são sensivelmente afetadas pela susceptibilidade à 

erosão e o moderado impedimento ao uso de máquinas, limitações essas relacionadas, em 

geral, ao relevo ondulado.  

Nas áreas com relevo mais movimentado (forte ondulado) e deficiência hídrica inferior a 

moderada, também são abrangidas por essa categoria, havendo possibilidade apenas para 

uso com culturas especiais de ciclo longo, preferencialmente fruticultura – 3 (bc)*. 

2.8.5 GRUPO 2 (B)C – APTIDÃO REGULAR PARA LAVOURAS NO NÍVEL DE 

MANEJO C, RESTRITA NO NÍVEL B E INAPTA NO NÍVEL A 

Essa categoria é observada em uma área bastante reduzida (menos de 1 %), localizada no 

extremo sul do PEPS, conforme mostra a (Figura 2.27). 
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Nessa categoria, a baixa fertilidade natural, às vezes associada à alta saturação por alumínio, 

torna inviável a utilização das terras no nível de manejo A e restringe consideravelmente as 

possibilidades de uso no manejo B.  

As boas condições topográficas, com declives abaixo de 8 %, são, no entanto, bastante 

favoráveis ao manejo mais tecnificado, cujas principais limitações referem-se à deficiência de 

água quando moderada e aos impedimentos à mecanização em grau leve nos relevos um 

pouco mais declivosos. A essas restrições soma-se a susceptibilidade à erosão no caso dos 

solos com gradiente textural acentuado. 

Em resumo, a maior parte da área do PEPS é composta por terras sem qualquer aptidão 

agrícola e indicada, segundo CPRM (2000b), para preservação da fauna e flora, sendo, 

portanto, mais um indicativo da importância da criação e manejo adequado da UC. 

Por fim, conforme descrito por CPRM e EMBRAPA, a inaptidão agrícola da maior parte das 

terras do PEPS deve-se, em grande parte, à susceptibilidade dos solos à ocorrência de 

processos erosivos, devido ao relevo acidentado e às características climáticas e hidrológicas 

(CPRM, 2000b). No subcapítulo 2.8 constam as considerações sobre a vulnerabilidade dos 

solos aos processos erosivos atuantes na área do PEPS. 

2.9 HIDROGRAFIA 

2.9.1 CONTEXTO HIDROGRÁFICO REGIONAL 

A hidrografia brasileira possui grande relevância entre os elementos naturais do país. O 

destaque é proveniente da quantidade e variedade hídrica presentes no Brasil. Com 

55.467 km² o país ocupa o primeiro lugar em rede hidrográfica, devido à sua extensão. Essa 

riqueza hídrica favorece a presença de rios de grande profundidade, largos e extensos. 

No Brasil, os rios são caudalosos e as bacias hidrográficas extensas, proporcionando um 

significativo potencial hídrico no desenvolvimento de usinas hidrelétricas, captação de água, 

irrigação, transporte entre outros usos.  Outra característica da hidrografia brasileira está 

associada à ocorrência de rios caudalosos, com elevado volume de água e que não secam 

(perenes), característica típica do clima úmido. 

Os regimes dos rios brasileiros são, majoritariamente, do tipo pluvial, ou seja, os períodos de 

cheias e vazantes são determinados pela ocorrência de chuvas e secas, denotando a 

influência direta do clima sobre a hidrografia. Há uma superioridade de rios que nascem no 

interior do país e percorrem o território em direção ao oceano, a chamada drenagem exorreica. 

Associado a isso, cita-se a modesta quantidade de lagos no país e a predominância de foz do 

tipo estuário.  

No que tange ao relevo, grande parte dos rios drena sobre planaltos e depressões, esses são 

os tipos de relevo que mais se destacam no Brasil, favorecendo a instalação de usinas 

hidrelétricas nos cursos d’água.  

A compartimentalização da hidrografia brasileira em bacias hidrográficas, de acordo com a 

nova classificação do IBGE, estabelecida no ano 2000, baseia-se em dez grandes conjuntos 

hidrográficos, com 57 principais bacias e sub-bacias. As dez grandes bacias são: Bacia 

Hidrográfica do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, do Rio Parnaíba, do Rio São Francisco, do 

Rio da Prata, Bacias Costeiras do Norte, do Nordeste Ocidental, do Nordeste Oriental, do Sul 

e do Sudeste, na qual está localizado o PEPS (Figura 2.28).  

No contexto regional, o PEPS está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

pertencente à região hidrográfica das Bacias Costeiras do Sudeste. A bacia do Paraíba do 

Sul compreende uma área de aproximadamente 55.400 km², dos quais 37,9 % estão 

localizados no estado do Rio de Janeiro, 37,7 % em Minas Gerais e 24,4 % em São Paulo, 

abrangendo um total de 180 municípios.  
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A bacia é limitada ao norte pelo divisor da Serra da Mantiqueira, onde se confronta com as 

bacias hidrográficas dos rios Grandes e Doces. A leste por relevos montanhosos que a 

separam da bacia do rio Itabapoana. A sul pela Serra do Mar, em praticamente toda a 

extensão que a separa do Oceano Atlântico por uma estreita faixa, e a oeste, por diversas 

ramificações das Serras do Mar e da Mantiqueira, confrontando-se com a bacia do rio Tietê. 

O curso do rio Paraíba do Sul pode ser subdividido em quatro trechos, seguindo o critério de 

altitude, conforme apresentado na (Quadro 2.1). 

Figura 2.28 Bacias Hidrográficas Brasileiras. 

 
Fonte: Detzel Consulting 2015. 

Quadro 2.1 Subdivisões do Rio Paraíba do Sul. 

TRECHO CRITÉRIO DE ALTITUDE 

Curso Superior Cerca de 280 km até a cidade de Guararema, correndo sobre terrenos antigos, em 

altitudes variáveis de 1.800 a 572 m, numa declividade média de 4,9 m/km, 

abrangendo uma área drenada de 5.271 km². 

Curso Médio-

Superior 

Cerca de 300 km até a cidade de Cachoeira Paulista, correndo em terrenos 

sedimentares de idade terciária, com altitude variável entre 572 e 515 m, numa 

declividade média de 0,19 m/km, drenando uma área de 6.676 km². 

Curso Médio-

Inferior 

Cerca de 430 km até a cidade de São Fidélis - RJ, correndo sobre terrenos 

sedimentares de origem antiga (arqueanos), com altitude variável de 20 a 515 m, numa 

declividade média de 1,3 m/km, drenando uma área de 33.663 km². O PEPS localiza-

se nesse trecho. 

Curso Inferior Cerca de 90 km, até desembocar no Oceano Atlântico, correndo sobre terrenos 

sedimentares de origem fluvial, com altitudes de 20 m até o nível do mar, drenando 

uma área de 9.690 km². 

Fonte: DER/RJ, 2008. 
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Em todo o curso da bacia do Paraíba do Sul, salvo raras exceções, são amplamente 

diagnosticados problemas ligados à falta de tratamento de esgoto, erosão e assoreamento 

dos corpos d’ água, enchentes, pouca cobertura florestal nativa, armazenamento de efluentes 

industriais em condições precárias, contaminações de solo e/ou águas subterrâneas, 

disposição inadequada de resíduos, entre outros (DER/RJ, 2008). 

2.9.2 CONTEXTO HIDROGRÁFICO LOCAL 

A palavra Mantiqueira, na língua Tupi-Guarani, significa “Serra que chora”. Como o nome 

indica, essa serra possui uma rede hídrica composta por uma significativa malha de micro e 

macrodrenagens.  

A Figura 2.29 mostra as principais bacias hidrográficas que drenam o PEPS, com destaque 

para as bacias dos rios Preto e Pirapetinga.  

Figura 2.29 Bacias Hidrográficas presentes no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

2.9.2.1 BACIA DO RIO ALAMBARI 

A bacia do rio Alambari, rio que dá nome à localidade da Serrinha do Alambari, é uma bacia 

hidrográfica de área reduzida, localizada entre as bacias do rio Pirapetinga e do Ribeirão das 

Pedras. Na parte alta da bacia nota-se que os divisores topográficos estão muito próximos, 

evidenciando o relevo extremamente acidentado dessa localidade.  

O rio Alambari, cuja nascente localiza-se muito próxima ao planalto de Itatiaia, corta a região 

da Serrinha e é um dos afluentes do Paraíba do Sul. Seu nome deriva do tupi “arawiri”, que 

designa cerca de 300 espécies de peixes pequenos, dentre eles o próprio alambari.  
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O PEPS abrange apenas uma pequena parte da bacia hidrográfica do rio Alambari, no seu 

alto curso, onde as drenagens e a mata ciliar ainda se encontram em bom estado de 

preservação, a despeito do aumento da pressão sobre as mesmas. Trata-se de uma 

informação importante para fins de preservação das nascentes e/ou dos trechos dos rios 

próximos às nascentes. 

2.9.2.2 BACIA DO RIO BONITO 

A bacia hidrográfica do rio Bonito, localizada no município de Itatiaia, apresenta divisores 

topográficos que fazem sua separação com as bacias do rio das Pedras e do rio Campo Belo.  

O rio Bonito nasce na encosta do Planalto do Itatiaia, já dentro do PNI, e o trecho inserido no 

PEPS é justamente neste limite com o PNI, na parte alta da bacia. Assim como no caso da 

bacia do rio Alambari, o fato de o PEPS abranger a parte alta da bacia torna-se estratégico 

para a promoção da conservação e/ou recuperação de nascentes no alto curso dos rios, 

permitindo a manutenção e até mesmo ampliação da vazão à jusante.  

Já fora dos limites do PEPS foram observados trechos em que a drenagem apresenta 

impactos variados, desde a retirada da mata ciliar até poluição e alterações geomorfológicas. 

Mais a jusante, próximo à cidade de Itatiaia, o rio Bonito se encontra com o Rio Campo Belo, 

formando um único curso d’água. 

2.9.2.3 BACIA DO RIO CAMPO BELO 

O maciço do Itatiaia é o divisor de águas de duas grandes bacias hidrográficas nacionais: a 

do rio Paraíba do Sul e a do rio Grande. Para o sudeste há o rio Campo Belo, que nasce 

aproximadamente a 2.500 m de altitude, no Morro do Couto, e é considerado o rio mais 

importante da região, acompanhando o vale dos Lírios, cortando todo o PNI e formando 

diversas cachoeiras e poços bastante frequentados por turistas e moradores. A drenagem 

desce, então, até a cidade de Itatiaia que é abastecida com suas águas.  

Além da beleza cênica proporcionada pelos diversos atrativos formados pelo rio Campo Belo, 

o fato de o mesmo ser responsável pela maior parte do abastecimento do núcleo urbano de 

Itatiaia, confere grande importância para a preservação de toda a extensão de sua bacia 

hidrográfica. 

Fora dos limites do PNI, mas dentro do PEPS, ressalta-se a existência de um poço bastante 

frequentado por moradores e visitantes. Trata-se de um atrativo não oficial e carente de 

estruturas e controle.  

2.9.2.4 BACIA DO RIO DAS PEDRAS 

A bacia hidrográfica do rio das Pedras, que está localizada entre as bacias do rio Alambari e 

do rio Bonito, drena boa parte da localidade conhecida como alto Penedo, no município de 

Itatiaia. Trata-se de uma microbacia que vem sofrendo grande pressão antrópica, sobretudo 

devido ao aumento da ocupação urbana e turística da região de Penedo. 

O PEPS abrange a parte alta desta bacia, nos trechos próximos à nascente que, por sua vez, 

está localizada no PNI, no maciço alcalino. Os cursos d’água dessa bacia que estão situados 

no perímetro do PEPS não apresentam impactos significativos, principalmente devido ao difícil 

acesso, em região de relevo bastante acidentado. 

2.9.2.5 BACIA DO RIO PIRAPETINGA 

A bacia hidrográfica do rio Pirapetinga é a que abrange a maior área do PEPS e abriga 

dezenas de nascentes e micro drenagens afluentes do rio principal, como o rio Roncador, o 

Córrego do Lajeado, Córrego Chove Água, Córrego do Eme e da Pedra Preta, por exemplo.  
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Segundo Menandro (2008) o rio Pirapetinga, que drena parte da vertente Sul da Serra da 

Mantiqueira, possui uma área de drenagem de 218 km² e vazão média de 8,64 m/s (FEEMA, 

1990 apud MENANDRO, 2008).  

O rio principal dessa bacia, o Pirapetinga, nasce próximo à Serrinha do Alambari, a cerca de 

2.220 m de altitude, cortando todo seu perímetro. Ainda na região da Serrinha, no alto curso 

do rio, o Pirapetinga recebe as águas do afluente Santo Antônio, que nasce a 2.180 m de 

altitude. Essa confluência entre os rios, que ocorre a uma altitude aproximada de 680 m, é um 

dos atrativos turísticos dessa bacia (Figura 2.30), juntamente com o Poço do Céu, dos 

Dinossauros, das Esmeraldas (Figura 2.31), entre outros que, apesar de não estarem 

localizados dentro dos limites do PEPS, possuem grande relevância turística e ambiental para 

toda a bacia.  

Figura 2.30 Confluência entre os rios Pirapetinga (direita) e Santo Antônio (esquerda) – entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Figura 2.31  Poço das Esmeraldas, na Serrinha do Alambari, entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Em todo o alto curso do rio Pirapetinga nota-se a presença de vegetação densa e preservada 

e sem muitos eventos geomorfológicos de grande porte, indicando bom estado de 

preservação desse trecho da bacia. Seguindo à jusante, o rio Pirapetinga corta a localidade 

de Capelinha, onde recebe as águas do afluente Roncador que, por sua vez, nasce na 
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vertente sul da Serra da Mantiqueira, próximo à estrada RJ-163, e é o responsável pelo 

abastecimento integral da comunidade de Capelinha. 

Ainda na área de Capelinha, no entorno do PEPS, o rio Pirapetinga é bastante frequentado 

por moradores e pessoas que vêm de bairros/distritos vizinhos para aproveitar o “poço” 

formado logo abaixo da ponte sobre o rio. Neste local, não há qualquer tipo de estrutura 

turística (Figura 2.32). 

Figura 2.32 Poço formado sob a ponte do Rio Pirapetinga, em Capelinha – Resende/RJ. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Após cortar a localidade de Capelinha, a drenagem segue margeando a Estrada do 

Bonsucesso e vai recebendo água de diversos afluentes de pequeno porte, como os já 

mencionados Córrego do Eme (Figura 2.33), Córrego do Lajeado, Córrego Chove Água 

(Figura 2.34), e da Pedra Preta. Em algumas dessas drenagens, no entorno imediato do 

PEPS, há alguns pontos notáveis relacionados à hidrografia, mas que não são tão conhecidos 

pelos turistas e visitantes. É o caso da “Cachoeira do Guilherme”, uma queda d’água de 

relevante beleza, mas pouco visitada, em função de estar localizada em propriedade privada 

e do acesso ser feito por estrada não pavimentada. 

Figura 2.33 Córrego do Eme no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 
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Figura 2.34 Córrego Chove Água no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Por fim, cabe destacar que a maioria das nascentes de contribuintes do Pirapetinga estão 

localizadas dentro dos limites do PEPS, representado, dessa forma, uma oportunidade ímpar 

de se preservar e recuperar esses olhos d’água.  

2.9.2.6 BACIA DO RIO PRETO 

Já o Rio Preto nasce na porção NE do maciço de Itatiaia e demarca a fronteira entre os 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, fluindo para leste onde deságua no Rio Paraíba 

do Sul (ICMBIO, 2013). 

A Bacia Hidrográfica do rio Preto é de importância fundamental não somente para as vilas de 

Maromba, Maringá e Mauá, no entorno do PEPS, mas para todo seu trajeto (de 222 km) até 

desaguar no Paraibuna (também afluente do Paraíba do Sul). O rio Preto nasce a 2.560 m de 

altitude, entre o Pico das Agulhas Negras (2.791 m) e a Pedra do Sino do Itatiaia (2.670 m), 

descendo pelo vale dos Dinossauros até encontrar seu nível de base (knickpoint) e cair 

abruptamente em direção ao vale supracitado.  

Na bacia do alto rio Preto, cabe destacar a grande enchente de 1966, como ficou conhecido 

o evento natural caracterizado pela conjugação de alta pluviosidade nas cabeceiras e 

represamento natural do rio, culminando em uma “tromba d’água” que causou perdas 

materiais e humanas, além de ter provocado alterações no curso do rio.  

No final do verão de 1966, o estado do Rio de Janeiro sofreu com grandes enchentes, devido 

a uma conjuntura climatológica que propiciou elevados índices de pluviosidade em todo o 

território fluminense. Na região de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba a precipitação foi 

considerada normal, contudo, houve forte concentração da chuva nas cabeceiras do rio Preto, 

o que aumentou significativamente a vazão do rio no seu alto curso. A inclinação, a maior 

quantidade e a velocidade das águas arrastaram rochas e árvores das margens, levando-as 

rio abaixo. Em algum ponto mais estreito do leito, ainda a montante das ocupações urbanas, 

essas rochas e árvores represaram o rio e foram acumulando água até o ponto em que a 

quantidade de água superou a resistência da barreira natural, rompendo-a em um evento 

conhecido como “tromba d’água”. Com maior quantidade de água, troncos e rochas e maior 

velocidade das águas, a tromba d’água foi “varrendo” o leito e as margens imediatas com 

muita agressividade. Esse evento causou prejuízos econômicos aos moradores, perdas 

humanas e alterações no leito e no curso do rio. O surgimento do Escorrega da Maromba e 

do Poção, por exemplo, está ligado a esse evento. 
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Ainda na parte alta da bacia hidrográfica do Rio Preto, na região do maciço alcalino, 

observam-se diversos córregos de grande importância para o cenário hídrico local, como o da 

Maromba, do Morro Cavado, do próprio rio Preto, do Mirantão, da Prata, das Flores, córrego 

da Barra, do Alcantilado, rio Santa Clara, córrego da Gávea, das Cruzes e do Pavão (ICMBIO, 

2013). Nas partes mais elevadas desses cursos d’água, onde a declividade e a velocidade 

das águas são altas e, consequentemente, há maior poder de erosão dos rios (erosividade), 

formam-se quedas d’água e poços, pontos de significativo apelo cênico e turístico. No entorno 

do PEPS, destacam-se o Escorrega da Maromba, a série de cachoeiras do Alcantilado, a 

Cachoeira da Santa Clara, o Poção de 7 Metros, a Cachoeira Véu da noiva, entre outros 

(Figura 2.35). 

Figura 2.35 Quedas d’água no entorno do PEPS. 

  

Legenda: A – Cachoeira Véu da Noiva; B – Cachoeira do Escorrega; C – Poção de 7 Metros. Fonte: Detzel 

Consulting, 2014. 

Dentro dos limites do PEPS, ganham destaque a Cachoeira e o Poço do Marimbondo, a 

Cascata do Eldorado, o poço da Fazenda Marimbondo, além das quedas d’água situadas às 

margens da trilha da Pedra Selada. 

2.9.3 GESTÃO DE ÁGUAS DAS BACIAS DO PEPS 

No âmbito da gestão de bacias hidrográficas, toda a região do PEPS é gerida pela Associação 

Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). A Associação 

foi criada em 2002, a partir da Lei nº 9.433/97, e é a primeira entidade delegatária com funções 

de Agência de bacia do Brasil, tornando-se modelo para a implantação de outros organismos, 

com atuação focada no apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos.  

A AGEVAP atua como Secretaria Executiva de oito comitês, que cumprem o papel de 

Organismo de Estado, no âmbito do qual são debatidas as prioridades, as políticas e as 

diretrizes de natureza estratégica, voltadas para a gestão integrada das bacias hidrográficas, 

A B 
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o que requer relacionamentos institucionais com entidades da União, dos estados e dos 

municípios, bem como com setores usuários de recursos hídricos e organizações 

representativas da sociedade civil.  

Localizada em uma região de destaque socioeconômico nacional, abrangendo os estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, em uma região com mais de 8 mil indústrias e 

concentração de 12 % do PIB brasileiro, a AGEVAP atua em um cenário de bacias 

hidrográficas significativamente urbanizadas e que representam um verdadeiro desafio à 

gestão integrada dos recursos hídricos.  

A agência atua em uma região de aproximadamente 65.300 km², em um total de 192 

municípios, 184 dos quais localizados na região hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Destes 

184 municípios localizados na bacia do Paraíba do Sul, 88 encontram-se no estado de Minas 

Gerais, 57 no Rio de Janeiro e 39 no estado de São Paulo, concentrando uma população total 

de aproximadamente 14,5 milhões de habitantes (AGEVAP, 2014).  

A região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul é constituída pelas bacias do rio Preto e bacias 

do curso médio superior do rio Paraíba do Sul, nas quais estão incluídas as drenagens que 

cortam o PEPS. Nessa Região Hidrográfica são abrangidos 19 municípios, sendo: Itatiaia, 

Resende, Quatis, Porto Real, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores 

e Comendador Levy Gasparian integralmente e Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, 

Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Mendes parcialmente. 

A AGEVAP é integrante do Conselho Mundial da Água (WWC), filiada à Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e foi declarada Entidade de Utilidade Pública 

Municipal, pela Câmara de Vereadores de Resende, e Entidade de Utilidade Pública Estadual 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados.  

Em suma, a hidrografia do PEPS compõe um quadro bastante significativo no que se refere 

à questão ambiental e econômica para as áreas de abrangência de seus rios e córregos, tanto 

do ponto de vista de captação de água para consumo humano, quanto do uso público de 

atrativos ligados à hidrografia local (poços e cachoeiras). Contudo, o gerenciamento 

inadequado dos resíduos produzidos nas diversas localidades atravessadas por esses corpos 

hídricos, bem como o uso inadequado do solo, com promoção do desmatamento e, 

consequentemente, instalação de processos erosivos e de assoreamento, podem acarretar 

impactos diretos nas águas superficiais e subterrâneas. 

2.9.4 ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA 

De uma maneira geral, os problemas relacionados aos corpos hídricos do PEPS e seu entorno 

estão relacionados à ausência de mata ciliar que, por sua vez, acarreta e/ou catalisa diversos 

eventos geomorfológicos que afetam o curso d’água.  

Historicamente, a atividade agropecuária no país se baseou na retirada da cobertura vegetal 

dos terrenos para transformá-los em pastagens e áreas abertas para cultivo. Com raras 

exceções, a mata ciliar no entorno de rios e nascentes era preservada. A supressão da 

vegetação das margens dos canais de drenagem era, inclusive, uma estratégia dos 

pecuaristas para facilitar o acesso dos animais à água.  

A ausência de vegetação ciliar, contudo, favorece a ocorrência de processos erosivos nas 

margens dos rios, podendo ocasionar perda de solo e até mesmo danos materiais. A erosão 

marginal também gera maior disponibilidade de sedimentos, que são levados pelo rio até os 

pontos de menor velocidade e energia das águas, onde são então depositados no fundo do 

leito, podendo causar assoreamento, estreitamento de canal e, consequentemente, 

enchentes. Além dos efeitos geomorfológicos, a ausência de mata ciliar pode ocasionar 

alteração na qualidade da água desses corpos hídricos que, muitas vezes, são utilizados para 

o abastecimento da população. A alteração mais perceptível está relacionada à turbidez da 

água, devido à maior ou menor presença de sedimentos. Contudo, as alterações mais 
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significativas e que podem influenciar mais fortemente no consumo humano estão 

relacionadas às alterações de parâmetros químicos da água.  

Assim sendo, a análise da qualidade da água na área do PEPS e seu entorno foi realizada 

com base no Boletim Consolidado de Qualidade das Águas da Região Hidrográfica III – Médio 

Paraíba do Sul, produzido pelo Inea.  

O Boletim apresenta a média dos resultados do monitoramento dos corpos de água doce da 

Região Hidrográfica III por meio da aplicação do Índice de Qualidade de Água (IQA). Este 

índice consolida em um único valor os resultados dos parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total (PT), Nitrogênio Nitrato (NO3), 

Potencial Hidrogeniônico (pH), Turbidez (T), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), Temperatura 

da Água e do Ar e Coliformes Termotolerantes. 

Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA, o Índice de Qualidade das Águas - IQA foi 

criado em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975 

começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Nas 

décadas seguintes, outros estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice 

de qualidade da água utilizado no país. 

Ainda segundo ANA, o IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando 

seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo 

do IQA são, em sua maioria, indicadores de contaminação causada pelo lançamento de 

esgotos domésticos. 

Cabe ressaltar que a avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA, apesar de sua grande 

relevância, apresenta limitações, já que este índice não analisa alguns parâmetros 

importantes para o abastecimento público, tais como substâncias tóxicas (e.g.: metais 

pesados, pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias que 

interferem nas propriedades organolépticas da água. Os boletins anuais consolidados dos 

anos 2013 e 2014 mostram a seguinte situação da qualidade da água nas seis estações de 

monitoramento existentes no alto curso do Rio Preto (Tabela 2.5). 

Tabela 2.5 Situação da qualidade da água nas seis estações de monitoramento existentes no alto do 

curso do Rio Preto. 

ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO IQA MÉDIO 2013 IQA MÉDIO 2014 

PT001 Alto rio Preto (Itatiaia) 81,7 78,2 

PT002 Alto rio Preto (Itatiaia) 70,0 71,4 

PT003 Alto rio Preto (Itatiaia) 70,2 69,4 

PT004 Alto rio Preto (Resende) 68,6 70,4 

PT005 Alto rio Preto (Resende) 64,5 63,6 

PT006 Alto rio Preto (Resende) 66,5 67,3 

Fonte: Inea. Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br. Acesso em: agosto de 2015. 

Tanto em 2013 quanto em 2014, das seis estações analisadas, 3 apresentaram IQA médio 

enquadrado na categoria “boa” (90>IQA>70) e outras 3 na categoria “média” (70>IQA>50). 

Ambas as categorias representam a existência de águas apropriadas para tratamento 

convencional visando o abastecimento público. Cabe destacar que as estações PT003,004 e 

005 são as que estão localizadas mais próximas aos maiores núcleos urbanos da região 

(Maringá, Mauá e Lote 10). Assim sendo, é esperado que essas estações apresentem IQA 

menor, haja vista que os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são, em sua maioria, 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos. 

O último Boletim disponível para o ano de 2015, referente ao mês de agosto, mostra 

predominância da categoria “média”, verificada em 4 das 6 estações. Contudo, variações no 

índice de qualidade da água ao longo dos meses são comuns, uma vez que a concentração 

http://www.inea.rj.gov.br/
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de poluentes nos corpos hídricos possui uma série de variáveis, notavelmente a maior ou 

menor vazão dos rios.  

Essas alterações geomorfológicas e químicas da água possuem grande importância para a 

questão ambiental e também para a questão econômica da região, haja vista que os recursos 

hídricos locais são bastante explorados, ora associados aos atrativos turísticos (quedas 

d’água, poços, rafting etc.), ora associados a outras atividades econômicas, como a criação 

de trutas, por exemplo. Além, claro, da captação para consumo humano. 

2.9.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS NASCENTES 

Referente à malha hidrográfica, foram caracterizadas algumas nascentes encontradas dentro 

dos limites do PEPS e no seu entorno imediato, conforme descrição a seguir (Figura 2.36). 

Figura 2.36 Caracterização das nascentes encontradas dentro dos limites do PEPS e entorno imediato. 

 
Fonte: Detzel Consulting, com base na hidrografia IBGE, 2006. 

2.9.5.1 NASCENTE RANCHO OLD WEST 

Uma das nascentes do rio da Captação, responsável pelo abastecimento da vila de Visconde 

de Mauá, encontra-se no Rancho Old West, propriedade particular localizada na vertente 

norte da serra, margem esquerda da RJ-163, sentido Visconde de Mauá e, portanto, dentro 

dos limites do PEPS.  

Devido à topografia e à densa cobertura vegetal não foi possível precisar o local exato do olho 

d’água. Na metodologia empregada, a equipe de campo partiu do local onde o curso d’água 

cruza a rodovia e foi acompanhando a drenagem para montante, até o ponto em que não foi 

mais possível localizar quaisquer indícios de escoamento superficial (Figura 2.37).  
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Apesar de o ponto registrado estar localizado bem próximo à via de acesso à propriedade e 

a uma área de pastagem adjacente, a área integra um contínuo florestal com ligação para a 

vertente sul da escarpa, tendo apenas um fragmento de área desmatada (pastagem) a cerca 

de 300 m a oeste do ponto. Cabe destacar, ainda, que a área se encontra cercada, não tendo 

sido registrados indícios da presença de animais de criação.  

Figura 2.37 Possível nascente de um dos afluentes do rio da Captação no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Depois que essa drenagem cruza a rodovia RJ-163, já fora do PEPS, segue por uma área 

com leve declive e com cobertura vegetal apenas no traçado do rio, mas, ainda assim, com 

menos de 5 metros de mata ciliar. O curso d’água segue, então, para uma planície alagada, 

no entorno imediato do PEPS (Figura 2.38). 

Figura 2.38 Planície alagada em meio à área de pastagem no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Essa área possui alguns fragmentos florestais com matriz fortemente alterada, com uso do 

solo revertido, em geral, para pastagem. Não foram observadas ligações dessa planície 

alagada com o curso principal do rio da Captação, contudo, acredita-se que a mesma 

componha o sistema de recarga do lençol freático que alimenta o referido rio, sendo, portanto, 

igualmente importante no contexto hidrológico que sustenta o abastecimento da vila de 

Visconde de Mauá.  
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2.9.5.2 NASCENTE SR. CARMO 

Na propriedade vizinha ao Rancho Old West, pertencente ao Sr. Carmo, que arrendou suas 

terras para terceiros, foi observado outro ponto de nascente. Apesar de o olho d’água estar 

localizado no contínuo florestal citado anteriormente, a drenagem inicial acontece por uma 

área de pastagem, bem próximo ao divisor de águas. Nessa área, foi registrada a presença 

de animais de criação, com pisoteio do curso d’água e excrementos próximos (Figura 2.39). 

Segundo informações repassadas pela equipe de Guarda-Parques da UC, o proprietário da 

área foi notificado e orientado a cercar a área da nascente e/ou retirar os animais do terreno.  

Figura 2.39 Condições da Nascente Sr. Carmo no entorno do PEPS. 

  
Fonte: Guarda-Parques/PEPS, 2015. 

2.9.5.3 NASCENTE MARIMBONDO 

Conforme informado anteriormente, existem alguns cursos d’água que cortam a Fazenda 

Marimbondo, além do próprio rio Marimbondo, cuja nascente localiza-se no PNI. Entretanto, 

o PEPS abriga a nascente de algumas dessas drenagens de menor porte, tributárias do 

Marimbondo (Figura 2.40).  

Figura 2.40 Olho d’água de um dos tributários do rio Marimbondo no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Uma dessas nascentes está localizada em um fragmento florestal em meio a matriz 

fortemente antropizada, com uso do solo convertido em pastagem. O fragmento, que não 

possui os 50 m exigidos pelo Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012, não está cercado 

e há indícios de que o gado transita pela área (Figura 2.41). 
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De maneira geral, pode-se afirmar que as nascentes caracterizadas estão em estado de 

vulnerabilidade, especialmente devido à destinação do uso do solo para pastagem, na matriz 

significativamente alterada. 

Figura 2.41 Área de pastagem próxima à nascente de tributário do rio Marimbondo no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

2.10 PRINCIPAIS IMPACTOS AO MEIO FÍSICO 

Adotando-se uma visão holística, pode-se aferir que os principais problemas relacionados ao 

Meio Físico do PEPS têm origem na associação das características naturais de alta 

declividade, solos rasos com alta erodibilidade e alta pluviosidade com a retirada da cobertura 

vegetal. A inexistência da proteção oferecida pela vegetação, por sua vez, acarreta e/ou 

acelera diversos eventos geomorfológicos, em especial eventos erosivos, que geralmente 

afetam os cursos d’água e, por conseguinte, afetam o abastecimento de água e as atividades 

econômicas associadas aos recursos hídricos. 

Historicamente, a atividade agropecuária no Brasil adotou estratégias que incentivavam a 

supressão da cobertura vegetal dos terrenos para ampliação das áreas de pastagens e 

cultivo. Em geral, a mata ciliar no entorno de rios e nascentes era retirada para facilitar a 

captação e o acesso dos animais à água.  

Entretanto, a ausência de mata ciliar e da cobertura vegetal como um todo eleva os riscos de 

ocorrência de processos erosivos nos solos e nas margens dos rios, podendo resultar em 

perda de solo cultivável e até mesmo danos materiais. A erosão também proporciona maior 

disponibilidade de sedimentos que, uma vez nos rios, são levados até os trechos de menor 

velocidade das águas, onde são então depositados no fundo do leito, podendo causar 

assoreamento, estreitamento da calha e, consequentemente, enchentes e os dados a elas 

associados. 

Dessa forma, a análise sobre os principais impactos no meio físico do PEPS aborda, em 

especial, a correlação entre a ausência de vegetação e o desencadeamento de processos 

geomorfológicos nos solos, trilhas e corpos hídricos.  

2.10.1 IMPACTOS NO SOLO 

O conhecimento sobre a estrutura, composição e características pedológicas, bem como a 

promoção da devida interação com os conhecimentos acerca da cobertura vegetal e das 

dinâmicas climática, hidrológica e geomorfológica, deve nortear as ações humanas para evitar 

possíveis irreversibilidades na estrutura e propriedades do solo, como os processos erosivos 

que acarretam em perdas ambientais e econômicas. 
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A erosão possui várias formas de expressão na paisagem e inúmeros fatores influentes, entre 

eles o próprio homem. Tendo em vista que os diferentes tipos de solo apresentam 

comportamentos diferenciados em relação aos processos neles atuantes, considera-se a 

susceptibilidade à erosão uma das principais classes de solos existentes como forma de 

distinguir aquelas consideradas mais suscetíveis, respeitadas as influências de outros fatores 

atuantes. Deste modo, contribui-se para um planejamento mais eficaz com relação ao uso e 

ocupação do solo na área em tela. 

Em virtude das elevadas altitudes e declividades, do relevo acidentado e da alta pluviosidade, 

a Serra da Mantiqueira apresenta, de maneira geral, um alto índice de erosão. Contudo, cada 

tipo de solo, devido às suas dinâmicas de formação e características estruturais que, por sua 

vez, estão associadas às condições climáticas, possui maior ou menor susceptibilidade a 

processos erosivos. Essa característica é conhecida como erodibilidade15 dos solos. 

Conforme informado anteriormente, predominam no PEPS os Cambissolos e os Neossolos, 

ambos bastante susceptíveis à erosão (elevada erodibilidade), devido às suas características 

estruturais. Os Cambissolos são solos rasos e com tendência a apresentarem elevada 

erodibilidade, podendo, em curto espaço de tempo, ocorrer exposição de subsolo, além de 

erosão laminar moderada ou severa, bem como sulcos e voçorocas (Figura 2.42). Os 

Neossolos Litólicos, por serem muito rasos e com substrato duro, dificultam a penetração do 

sistema radicular das plantas. A água de percolação, ao atingir a rocha, tem seu fluxo 

interrompido ou muito diminuído, expondo esses solos aos efeitos das enxurradas. Esse fator 

é mais sério em área acidentadas e desprovidas da vegetação natural ou com a cobertura 

original substituída por pastagem, como vários exemplos na área do PEPS. Assim, são solos 

extremamente suscetíveis a erosão, e, de modo geral, suas áreas são indicadas para a 

preservação da fauna e flora (OLIVEIRA et al., 1992), sendo esta mais uma justificativa para 

a implantação do PEPS. 

Figura 2.42 Erosão na encosta desprovida de cobertura vegetal, vertente sul da Serra da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Nos sopés das encostas e nos depósitos de tálus da Serra da Mantiqueira, em áreas onde há 

acúmulo de material coluvionar, há ocorrência de solos mais espessos, como Latossolos e 

Argissolos, em associação complexa com Nitossolos. Vale destacar, ainda, que essas áreas 

possuem ocupação humana mais densa, em virtude da própria topografia favorável, ou menos 

impeditiva do que áreas mais acidentadas. 

                                                

15  A erodibilidade pode ser definida como a maior ou menor facilidade com que um solo pode ser erodido por fatores naturais, 

geralmente ligados a condições climáticas, como: precipitação, ventos, rios, etc. 
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Os Latossolos, por ocorrerem em áreas relativamente mais planas e por apresentarem perfis 

mais profundos e estruturas granulares, possuem elevado percentual de poros e, 

consequentemente, alta permeabilidade. Nesses solos ocorre a predominância de óxidos de 

ferro, de alumínio e caulinita, que é uma argila de baixa atividade. Esta combinação química, 

juntamente com matéria orgânica e alta permeabilidade e aeração, proporciona ao Latossolo 

uma estrutura fina, muito estável, e consequentemente moderada a baixa susceptibilidade à 

erosão. Assim, não é uma classe de solos que apresenta muitas restrições quanto ao uso, 

embora ainda precise ser monitorada quanto aos processos erosivos incidentes (OLIVEIRA 

et al., 1992). 

Quanto aos Argissolos e Nitossolos, como a principal característica de ambos é a diferença 

textural entre os horizontes A e B, o acúmulo de argila no horizonte B torna essas classes de 

solos menos permeáveis. Como consequência, o fluxo da água logo abaixo da superfície, 

paralela à encosta, e a saturação do horizonte superior, favorecem o desenvolvimento de 

enxurradas. Solos com estes gradientes texturais são mais suscetíveis à erosão hídrica. 

Texturas cascalhentas em áreas de relevo acidentado tornam essas classes ainda mais 

suscetíveis à erosão. Além disso, estruturas angulosas, como é o caso dos blocos presentes 

nesses solos, são mais compactas que estruturas arredondadas, e, consequentemente, 

restringem a atividade biológica, principalmente animal. A água e o ar circulam mais facilmente 

nas fissuras entre os agregados. Em períodos úmidos, essa circulação de água é restrita, em 

função da expansão dos minerais de argila e do consequente fechamento das fissuras, 

acarretando um impedimento à circulação vertical da água, podendo promover o 

aparecimento de sinais erosivos, como ravinas, sulcos e voçorocas (OLIVEIRA et al., 1992). 

Resumidamente, apenas nas baixas vertentes, sopés e em patamares estruturais do PEPS e 

seu entorno verifica-se uma menor, embora ainda considerável, fragilidade das terras e maior 

ocupação humana. A substituição da cobertura vegetal original, em geral florestas, por 

gramíneas para pastagem, deixa os solos desprotegidos e, consequentemente, mais 

suscetíveis a processos erosivos. 

2.10.2 IMPACTOS NOS CORPOS HÍDRICOS 

Para a caracterização qualitativa da dinâmica dos corpos hídricos (geomorfologia fluvial), 

optou-se por uma abordagem direta, com investigação in situ de elementos que contribuíssem 

para a construção do cenário geomorfológico atual dos rios e córregos do PEPS e seu 

entorno, de maneira a avaliar as susceptibilidades a eventos erosivos e de assoreamento 

desses corpos hídricos. 

A literatura científica revela que a suscetibilidade a eventos erosivos e de assoreamento em 

cursos d’água está associada, principalmente, a duas variáveis: uso e cobertura do solo e 

perfil longitudinal do rio.  

No que diz respeito ao uso e cobertura do solo, pode-se afirmar que a incidência de processos 

geomorfológicos nos cursos d’água que tiveram o uso do solo do entorno alterado 

drasticamente é significativamente maior se comparada às drenagens cujas margens ainda 

estão protegidas por vegetação. O mesmo vale para áreas de nascentes e áreas de recarga 

do lençol freático.  

No que concerne às nascentes caracterizadas neste diagnóstico, ficou constatada sua 

condição de vulnerabilidade, devido, principalmente, à presença de animais de criação e ao 

efeito de borda sofrido pelo fragmento florestal no qual as nascentes foram localizadas, a 

partir de matriz com uso do solo alterado para pastagem. Apesar de a avaliação qualitativa 

proposta não ter evidenciado a incidência de processos erosivos e/ou de assoreamento nas 

nascentes investigadas, a presença de animais nas proximidades das cabeceiras pode 

acarretar assoreamento do leito, ainda pouco definido.  
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A avaliação qualitativa revelou, ainda, que a situação dos rios que cruzam o PEPS requer 

atenção e estudos detalhados no que diz respeito a primeira variável (uso e cobertura do 

solo). Devido à presença histórica da pecuária como atividade econômica na região, a maioria 

das propriedades possui grandes áreas de pastagem que chegam até o curso d’água. 

Ademais, o valetamento dos rios foi, durante muito tempo, uma prática usual dos produtores, 

conforme debate ocorrido no I Seminário de Educação Ambiental do Parque Estadual da 

Pedra Selada, em 14 de maio de 2015. 

A ausência de mata ciliar nos rios favorece a ocorrência de um processo de dupla erosão: por 

um lado, verifica-se a ocorrência de erosão pelo impacto direto da água da chuva sobre o 

solo, agora desprovido da proteção da copa das árvores, que “amortecem” as gotas de água; 

e por outro lado, observa-se o aumento da erosão causada pela própria dinâmica fluvial, 

através da incidência das águas dos rios sobre as suas margens, que não mais possuem as 

raízes das árvores para auxiliar na contenção da erosão marginal. Ambos os processos 

erosivos geram maior disponibilidade de sedimentos que, constantemente, são carreados 

para os rios. O que acontece com esses sedimentos carreados está diretamente relacionado 

a segunda variável, que diz respeito ao perfil longitudinal dos rios. 

Basicamente, a segunda variável corresponde ao comportamento geomorfológico dos cursos 

d’água no alto, no médio e no baixo curso, em função das características de cada um desses 

trechos. Assim sendo, o alto curso de um rio é aquele localizado mais próximo das nascentes. 

Nesse trecho, apesar da pouca disponibilidade de água (justamente pela proximidade com a 

nascente), tem-se predominância de relevo mais acidentado, maior declividade e, portanto, 

maior velocidade das águas.  

A maior velocidade das águas está associada ao maior poder de erosão do rio (erosividade), 

que gera leitos escavados na forma de “V” e predominância de erosão sobre a deposição. No 

médio curso do córrego Pedra Cavada, trecho com declividade e velocidade da água menores 

que o anterior, há uma alternância entre as forças erosivas e deposicionais de bancos de 

areia, estando a predominância de uma ou outra associada a fatores como rigidez das rochas 

e solos (erodibilidade) e uso e cobertura do solo, com ausência de mata ciliar e erosão 

marginal (Figura 2.43).  

Figura 2.43 Aspecto do leito do médio curso do córrego da Pedra Cavada no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O baixo curso, por sua vez, corresponde ao trecho final do rio, já próximo a sua 

desembocadura. Nessa área, geralmente de planície, a declividade é extremamente baixa e, 

apesar da maior quantidade de água, recebida dos inúmeros afluentes ao longo do caminho, 

sua velocidade é muito baixa, o que o deixa com reduzido poder de erosão e predomínio de 
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processos deposicionais. Nesse trecho, o rio perde sua força e seu traçado fica condicionado 

a existência de linhas de fraquezas das rochas e solos, motivo pelo qual vai fazendo “curvas”, 

os chamados meandros.  

Devido à posição de montanha do PEPS, os cursos d’água que o cruzam correspondem, no 

geral, aos trechos de alto e médio curso. Conforme informado, a caracterização qualitativa 

revelou a existência de longos trechos de rios sem mata ciliar, o que favorece o carreamento 

de sedimentos para o leito desses rios. No alto curso (por exemplo, no alto dos vales do 

Pavão, da Grama e das Cruzes) a significativa velocidade das águas leva esses sedimentos 

para jusante, até o momento em que a velocidade das águas, a quantidade de sedimentos 

e/ou a presença de obstáculos impedirem o transporte (geralmente no médio curso, como na 

Vila de Mauá e Lote 10), gerando, então, bancos de areias. Esses bancos de areias, por sua 

vez, diminuem a calha do rio, podendo, então, gerar enchentes e todas as suas conhecidas 

consequências.  

Dessa forma, é fundamental que o PEPS priorize ações holísticas, que englobem, no que diz 

respeito à gestão dos recursos hídricos, a recomposição da mata ciliar e da mata de galeria 

onde for necessário e conveniente, informando aos produtores os efeitos a jusante de 

quaisquer intervenções e/ou alterações no perfil transversal do rio. Neste sentido, cabe 

destacar a importância do já citado monitoramento hidrometeorológico realizado pelo Inea no 

Rio Preto, através do Centro de Informação e Emergências Ambientais (CIEM). 

2.10.3 IMPACTO NAS TRILHAS 

Da mesma forma que a análise sobre a geomorfologia fluvial, a caracterização da dinâmica 

erosiva das principais trilhas do PEPS foi realizada a partir da investigação in situ dos 

elementos que contribuíssem para a construção do cenário atual dessas trilhas quanto à 

suscetibilidade a eventos erosivos e que possam comprometer a estabilidade ambiental e a 

segurança dos visitantes. Oficialmente, o PEPS possui apenas duas trilhas: a do Pico da 

Pedra Selada e a do Poço Marimbondo, em condições opostas, conforme análise a seguir. 

2.10.3.1 TRILHA DA PEDRA SELADA 

A trilha da Pedra Selada, que dá acesso ao atrativo de maior destaque no PEPS, encontra-se 

em situação de significativa vulnerabilidade no tocante à suscetibilidade a processos erosivos. 

A parte inicial da trilha está localizada em área de pastagem extensiva, com cobertura florestal 

substituída por gramíneas.  

A ausência de proteção florestal, somada ao pisoteio do gado e ao escoamento superficial, 

tem gerado sulcos nesse trecho da trilha onde a cobertura vegetal original foi substituída por 

pastagem (Figura 2.44). Esse processo erosivo, caso não seja feita nenhuma intervenção, 

pode evoluir para uma ravina ou, no pior cenário, para uma voçoroca, cuja reversão é mais 

complexa e custosa. A existência de sulcos nesse trecho inicial torna mais difícil para o 

visitante identificar o traçado correto da trilha, gerando diversos caminhos paralelos, o que 

prejudica ainda mais as condições do terreno.  

Após o trecho inicial em área de pastagem, a trilha entra na mata e tem seu traçado mais bem 

definido. Entretanto, ainda foram observados indícios da presença do gado, por pisoteio, 

principalmente nos pontos próximos a cursos d’água (Figura 2.45). 

Ao longo de toda a trilha foram observados diversos pontos com escoamento superficial direto, 

devido, principalmente, à ausência de estruturas de contenção, como escadas, que diminuem 

a velocidade do escoamento, e canaletas (Figura 2.46 – A). Em alguns casos, foi aberto um 

atalho ao lado da parte erodida da trilha (Figura 2.46 – B). Neste caso, recomenda-se o 

isolamento do trecho erodido para recuperação e revitalização.  
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Figura 2.44 Formação de sulcos no trecho inicial da trilha da Pedra Selada no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 2.45 Trecho da trilha da Pedra Selada com acesso à queda d’água no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 2.46 Escoamento superficial direto observado na trilha da Pedra Selada no PEPS. 

  
Legenda: A – Escoamento superficial direto observado na trilha da Pedra Selada; B – Atalho aberto ao lado de um 

trecho erodido. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Em outros pontos da trilha foi observada a presença de escoamento superficial com forte 

erosão do solo, expondo a rocha-mãe e comprometendo a segurança dos visitantes (Figura 

2.47). 

Já na parte alta da trilha foi observada a presença de uma voçoroca de significativas 

proporções (Figura 2.48). Nesse ponto, foi aberto um atalho ao lado, mas a proximidade com 

a voçoroca e as características desse trecho (declividade alta e trilha estreita) comprometem 

a segurança dos visitantes. Neste caso, sugere-se uma intervenção emergencial. 

Figura 2.47 Erosão do solo com exposição da rocha-mãe na trilha da Pedra Selada do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 2.48 Voçoroca identificada na parte alta da trilha da Pedra Selada no PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Cabe destacar que a equipe de Guarda-Parques do PEPS elaborou um Plano de Ação para 

o Manejo da Trilha da Pedra Selada, no qual foram identificados os pontos que merecem 

intervenção, as ações necessárias e o material para a sua execução. É importante que esse 

Plano também considere a manutenção periódica da trilha, com frequência predefinida, e a 

sinalização, em parceria com as ações de educação ambiental em curso e/ou previstas.  

2.10.3.2 TRILHA DO POÇO DO MARIMBONDO 

A trilha para o Poço do Marimbondo encontra-se parcialmente manejada pela equipe de 

Guarda-Parques do PEPS. A trilha já era usada para visitação desde muito antes da criação 

da UC, contudo, como seu traçado não foi planejado, o uso intenso, a condição íngreme do 

terreno e o alto índice de chuvas e umidade provocaram erosões e deslizamentos que 

deixaram a trilha impactada e perigosa. Na tentativa de conter os impactos, principalmente o 

aumento da erosão, e deixá-la mais segura para os visitantes, foram feitas ações 

emergenciais que promoveram intervenções de contenção, desvios do traçado e sinalização 

(Figura 2.49).  

Apesar de não terem sido observados processos erosivos na trilha, é necessário que o Plano 

de Manejo considere a manutenção periódica da trilha, assim como no caso da trilha da Pedra 

Selada.  

Figura 2.49 Trilha para o Poço do Marimbondo no PEPS, manejada e sem evidências de erosão. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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3 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

3.1 VEGETAÇÃO 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS BIOMAS ABRANGIDOS PELO PEPS 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade e mais ameaçados do mundo, 

sendo considerada uma das áreas críticas e prioritárias para conservação (MMA 2007). 

Segundo Myers et al., (2005), a Mata Atlântica está entre os 35 Hotspots globais de 

biodiversidade, correspondendo ao habitat de 75 % dos mamíferos, aves e anfíbios mais 

ameaçados do mundo. 

Considerando sua extrema importância para conservação da biodiversidade, a Mata Atlântica 

é protegida em nível internacional como Reserva da Biosfera, através do Programa 

Intergovernamental “O Homem e a Biosfera (MaB)”, da UNESCO, organização da qual o Brasil 

é membro. Este modelo de proteção propõe a gestão integrada participativa e sustentável 

dos recursos naturais, tendo como principal objetivo, promover o conhecimento, a prática e 

os valores humanos para implementar as boas relações entre as populações e o meio 

ambiente em todo o planeta (UNESCO, 2011).  

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) abrange uma área de cerca de 79 milhões 

de ha, contemplando todos os tipos de formações florestais e outros ecossistemas terrestres 

e marinhos que compõem o Domínio da Mata Atlântica em 16 estados brasileiros, abrangendo 

ainda mais de 700 Unidades de Conservação de Proteção Integral. No estado do Rio de 

Janeiro, a RBMA abrange uma área total de 2.765.373,3 ha (área terrestre e marinha) 

englobando diversas UC e abrigando os principais remanescentes da Mata Atlântica e 

ecossistemas associados (RBMA, 2015). 

A Constituição Brasileira, em seu art. 225, § 4º, definiu a Mata Atlântica como Patrimônio 

Nacional, e a sua conservação, proteção, regeneração e utilização foram estabelecidas pela 

Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Este Decreto 

estabeleceu que o mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, produzido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na escala 1:5.000.000, delimitaria as formações 

florestais e ecossistemas associados passíveis de aplicação da referida Lei, como previsto no 

art. 2º:  

“contempla a configuração original das seguintes formações florestais nativas 

e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; 

campos de altitude; áreas das formações pioneiras, conhecidas como 

manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios 

vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e encraves 

florestais, representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 

Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; e 

vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas”. 

Originalmente, a Mata Atlântica ocupava todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do 

Sul, e em alguns pontos estendia-se até centenas de quilômetros pelo interior do Brasil. A 

versão atual do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica; 

INPE 2015a), abrange todos os limites do bioma nos 17 Estados inseridos no Mapa da Área 

de Aplicação da Lei 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica: AL, BA, CE, ES, PI, GO, MS, 

MG, RJ, SP, PB, PE, PR, SC, SE, RN e RS.  

Apesar da drástica redução da Mata Atlântica, que atualmente corresponde a 12,5 % da sua 

área original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2015ª), o total de 
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desflorestamento no período 2013 a 2014 foi de 18.267 ha, valor 24 % menor do registrado 

no período 2012 a 2013. Dos 17 Estados, nove apresentaram desmatamentos menores do 

que 100 ha, o equivalente a 1 km2, sendo estes: São Paulo (61 ha), Rio Grande do Sul (40 ha), 

Pernambuco (32 ha), Goiás (25 ha), Espírito Santo (20 ha), Alagoas (14 ha), Rio de Janeiro 

(12 ha), Sergipe (10 ha) e Paraíba (6 ha). Mesmo com a contínua devastação, ainda existe 

uma elevada taxa de endemismos, em especial no ambiente da floresta ombrófila (MMA/SBF, 

2000; BROOKS et al., 2006; MITTERMEYER et al., 2006; BERGALLO et al., 2009; PONTES, 

2010).  

As áreas de Floresta Atlântica no Sudeste brasileiro relativamente contínuas estão restritas 

às encostas das cadeias montanhosas das Serras do Mar e da Mantiqueira (RIBEIRO et al., 

2009). Nestas duas Serras estão distribuídos os principais remanescentes florestais no 

Estado do Rio de Janeiro. Análises entre 2013-2014 (Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 

2015ª), mostraram que o estado do Rio de Janeiro apresentava 18,08 % de Mata em seu 

território (Figura 3.1). 

Figura 3.1 Atlas dos Remanescentes de Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro para os anos 2013-

2014. 

 
Fonte: Detzel Consulting 2015, adaptado de SOS Mata Atlântica; INPE 2015a. 

A partir de uma nova metodologia, que define 1 hectare (ha) como a área mínima identificada 

nas imagens, permitindo uma análise mais precisa, que inclui fragmentos florestais em 

estágios iniciais de regeneração (vegetação natural), análise recente revelou que o Estado do 

Rio de Janeiro tem hoje 30,7 % (cerca de 1,3 milhão de ha) de sua Mata Atlântica original 

(SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2015b) (Figura 3.2). Anteriormente, o monitoramento dos 

remanescentes florestais do bioma incluía apenas áreas mais preservadas, acima de 3 ha, 
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capazes de manter a biodiversidade original. Com a nova metodologia, foi possível incluir 

áreas com vegetação de porte florestal que tenham sinais de alteração (bosqueamento, 

clareiras, entre outros) ou que ainda estejam em estágios iniciais de regeneração.  

Figura 3.2 Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica considerando remanescentes de 1 ha para o 

Estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica; INPE 2015b. 

3.1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO REGIONAL 

A Serra da Mantiqueira, distribuída pelos estados de Minas Gerais (sul), São Paulo (nordeste) 

e Rio de Janeiro (sudoeste), com seus mais de 2000 m de desnível em relação ao vale do Rio 

Paraíba do Sul (cerca de 450 m de altitude), representa a região com a maior área de 

ocupação da Floresta de Araucária e das demais formações altomontanas na região Sudeste 

brasileira (SAFFORD, 1999). Este gradiente altitudinal elevado influencia o relevo e o clima 

do sudeste brasileiro, proporcionando mudanças na composição e na estrutura das formações 

florestais e campestres do domínio da Mata Atlântica (SEGADAS-VIANA e DAU, 1965; 

VELLOSO et al., 1991; SAFFORD, 1999; OLIVEIRA-FILHO e FONTES, 2000). Esta serra, 

que ainda abriga refúgios isolados da antiga “floresta de coniferales” dominante nas 

plataformas mesozoicas do hemisfério sul, atuou como centro de dispersão de algumas 

espécies de angiospermas e gimnospermas como Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze 

pinheiro, Araucariaceae, Podocarpus lambertii Klotzsch ex. Endl. (pinheirinho, 

Podocarpaceae) e Drimys brasiliensis Miers casca-d’anta, Winteraceae (IBGE, 2012). 

Na região da Mantiqueira, onde o PEPS está localizado, podem ser registradas espécies de 

diferentes fisionomias florestais referentes à ocorrência da Mata Atlântica lato sensu (i.e. 

Florestas Ombrófilas Densa – FOD e Floresta Estacional Semidecidual – FES), com 

subdivisões de acordo com a altitude, que tiveram cotas estabelecidas de acordo com a 

divisão proposta pelo IBGE, entre 5 m e 50 m – formações de terras baixas; entre 50 m e 

500 m – formações submontana; entre 500 m e 1500 m – montana e entre 1500 m e 1800 m 

– altomontana e acima da floresta ocorrem os campos de altitude. Ao sul da porção meridional 

da Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na base do maciço 
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do Itatiaia, existe ainda a ocorrência da vegetação de Cerrado (VELOSO, 1992; BERGALLO 

et al., 2009) (Figura 3.3).  

Assim, devido à diversidade de elementos e características vegetacionais, com espécies de 

diferentes fitofisionomias ocorrendo em um mesmo ambiente, existe certa dificuldade na 

definição de limites entre as zonas de contato (ecótono) destas fisionomias. Por exemplo, 

Freitas (2010), que estudou três fragmentos florestais em área identificada como FES no vale 

do Rio Paraíba do Sul em SP (VELOSO, 1992), registrou que 94,48 % das espécies também 

ocorrem em FOD.  

Figura 3.3 Regiões fitoecológicas do estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Bergallo et al., (2009). 

Aqui utilizamos as regiões Fitoecológicas do Estado do Rio de Janeiro (Folhas S23/24 - Rio 

de Janeiro/Vitória), do Projeto RADAM BRASIL (URURAHY et al., 1983) e Inea (2010) no 

(Quadro 3.1). Dentre estas formações originais do Estado do Rio de Janeiro, foram 

considerados, no Decreto Federal 750/93, como do bioma “Mata Atlântica e ecossistemas 

associados”, as seguintes formações: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila 

Mista, Floresta Estacional Semidecidual, manguezais, restingas e campos de altitude. Na 

apresentação das regiões fitoecológicas no Estado do Rio de Janeiro foi tomado como base 

principal o Sistema Universal de Classificação da Vegetação Brasileira proposto por Veloso 

et al., (1991), que utiliza critérios fisionômico-ecológicos. A classificação fisionômica-ecológica 

permite definir categorias vegetacionais em áreas de grande extensão e permite, também, 

correspondência com a obtenção de dados e definição de limites a partir de sensoriamento 

remoto. As classes de vegetação indicam, indiretamente, condições ambientais - litologia, 

relevo e mesoclima - que podem também influenciar a presença e ação antrópica. Foram 

também consultados: SEMADS (2001) e Ururahy et al. (1983). 
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Quadro 3.1 Regiões Fitoecológicas originais do estado do Rio de Janeiro. 

REGIÃO FITOECOLÓGICA FORMAÇÃO SUBFORMAÇÃO 

Floresta Ombrófila 
Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial 

Terras Baixas 

Submontana 

Montana 

Altomontana 

Floresta Ombrófila Mista Montana 

Floresta Estacional Floresta Estacional Semidecidual 

Aluvial 

Terras Baixas 

Submontana 

Montana 

Savana Estépica Savana Estépica Arbórea Aberta - 

Formações Pioneiras 

Influência Marinha Restinga 

Influência Flúviomarinha Mangue 

Influência Fluvial - 

Refúgio Ecológico 
Alto Montano - 

Campos de Altitude - 

Fonte: RADAMBRASIL, 1983; apud: INEA, 2010. 

Diversas UCs municipais, estaduais, federais e particulares protegem boa parte do território 

da Serra da Mantiqueira. Dentre estas, destaca-se a APA da Serra da Mantiqueira, criada pelo 

Decreto Federal nº 91.304, em 3 de junho de 1985, com 422.873 ha. Destaca-se também o 

PNI, com 28.084 ha, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outra UC importante 

é o Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Minas Gerais, que faz limite com o PNI, com 

área de 22.917 ha. De acordo com o seus Planos de Manejo, não existe FES no interior destas 

duas últimas UCs citadas. Na vertente fluminense do Maciço do Itatiaia, além do PEPS 

existem UC municipais e particulares que auxiliam na proteção ambiental. Contudo, muitas 

destas ainda carecem de implementação, infraestrutura e planos de manejo. 

A pressão antrópica histórica imposta pela retirada da madeira para fins como a produção de 

carvão e pela devastação florestal em decorrência do ciclo do café deu lugar, atualmente, à 

prática da pecuária e do uso do fogo para manejo das pastagens. Esta degradação florestal 

tem ampliado os ambientes campestres em detrimento dos florestais, permitindo, ainda, o 

avanço do cerrado em alguns trechos, como no sudoeste fluminense (BERGALLO et al., 

2009). Estudos de solos desenvolvidos por Benites et al. (2003) corroboram a teoria de que 

os ambientes florestais eram mais amplos que os atuais. A vegetação campestre nativa pode 

ser encontrada especificamente na cumeeira da Serra da Mantiqueira, sendo que registros 

palinológicos datam a existência destes campos de altitude há pelo menos 17.000 anos, no 

final do Pleistoceno (BEHLING, 1997). 

No início do século XIX foram realizados os primeiros estudos na região, executados por 

naturalistas estrangeiros em área onde hoje se encontra o PNI. Em 1830, o naturalista francês 

Auguste de Saint Hilaire publicou relato de sua viagem identificando diversas espécies 

vegetais desconhecidas para ciência e a diversidade das florestas da região. Alexander Curt 

Brade, entre os anos de 1913 a 1954, pesquisou a flora da região produzindo, em seguida, a 

obra científica de maior importância da flora regional, incluindo várias informações relevantes, 

como descrições das fitofisionomias, lista de espécies, espécies novas, entre outros (BRADE, 

1956).  

Mais recentemente, alguns levantamentos florísticos foram realizados por pesquisadores e 

alunos de pós-graduação, principalmente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro no PNI 
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(GUEDES-BRUNI, 1998; LIMA; GUEDES-BRUNI, 2004; CONDACK, 2006; SIQUEIRA et.al., 

2007; MORIM, 2006; 2007; BARBARENA et al., 2008; MONTEIRO; GUIMARÃES, 2009; 

RAMOS et al., 2010; AXIMOFF; RIBEIRO, 2012). Com base nos resultados destes e de outros 

diversos estudos a Serra da Mantiqueira foi apontada como área prioritária de extrema 

importância biológica para conservação da biodiversidade (MMA, 2006). 

No PNI, UC vizinha ao PEPS, segundo informações contidas na Revisão do Plano de Manejo 

(ICMBio/PNI 2013), são conhecidas 1779 espécies vegetais de 161 famílias, ocupando 

diversos ambientes e com diferentes hábitos. Em relação às demais UCs do entorno do PEPS 

(APA da Serrinha do Alambari e APA da Serra da Mantiqueira, no estado do Rio de Janeiro; 

e Parque Estadual da Serra do Papagaio, no estado de Minas Gerais), apenas no PNI foram 

feitos levantamentos da vegetação. 

Os remanescentes da Serra da Mantiqueira são importantes fragmentos florestais de Mata 

Atlântica do sudeste brasileiro, com riquezas florestais a serem descobertas nas áreas ainda 

preservadas. Um dos últimos remanescentes florestais contínuos no sudoeste fluminense que 

ainda não estava protegido legalmente como UC se encontra, atualmente, no interior do 

PEPS. Área pouco estudada e que apresenta um grande patrimônio biológico de flora, objeto 

de estudos mais aprofundados ora apresentados. 

Segundo o Manual técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), as formações florestais 

existentes na região incluem a Floresta Ombrófila Densa Submontana (até cerca de 500 m), 

Montana (entre 501 e 1500 m), Altomontanas (entre 1501 a cerca de 1800-2000 m) e Floresta 

Ombrófila Mista (presença de araucária), além da Floresta Estacional Semidecidual Montana 

que pode ser encontrada em fragmentos dispersos no vale do Rio Paraíba do Sul (FREITAS, 

2010) e próximos a grandes remanescente de FOD (OLIVEIRA-FILHO, 2000).  

Quanto às formações campestres nativas predominam os campos de altitude, identificados 

como refúgios vegetacionais (VELOSO, 1992), ocorrendo acima dos limites da floresta 

altomontana. Existem também os campos hidromórficos, localizados em extensas áreas 

abertas permanentemente brejosas. Em diversos trechos onde existem afloramentos 

rochosos, como nos campos de altitude ou mesmo em topos de morros, como no Pico da 

Pedra Selada, também são registradas espécies vegetais. A vegetação de Savana (Cerrado) 

também é registrada na região, constituído de pequenos agrupamentos florísticos com 

elevada influência antrópica, encontrados no trecho em que se situam os municípios de 

Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis. 

O Parque Estadual da Serra do Papagaio, inserido na parte mineira da APA da Serra da 

Mantiqueira, entre 1000 e 2359 m, assim como o PEPS, também faz fronteira com o PNI, em 

sua parte noroeste. Nesta UC, que tem 25 mil ha, mais de 50 % de sua área é recoberta por 

FOD Montana e Altomontana, não sendo registrada presença de FES. No interior do PNI 

também não existe registro de FES. 

Segundo o Atlas das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro (CASTRO, 

2015), o PEPS possui vegetação predominantemente formada por FOD e FO Mista, 

abrangendo vegetação típica de campos de altitude, que inicia a aproximadamente1800 m, 

nos contrafortes da Serrinha do Alambari, em Resende, na divisa com PNI.  

Em estudos desenvolvidos por BERGALLO et al., (2009), Itatiaia foi o município com maior 

índice de Valor de Conservação da Flora do estado do Rio de Janeiro. Este índice considera 

três grandes grupos botânicos (briófitas, bromélias e leguminosas) em relação ao endemismo 

(Mata Atlântica, estado do Rio de Janeiro e municípios) e status de ameaça das espécies 

(vulnerável, em perigo, criticamente em perigo e extinta). Os fragmentos florestais na região 

de Itatiaia e Resende, no interior e entorno do PNI, PEPS e outras UC, foram classificados 

dentre aqueles com maior índice de importância no estado, por serem considerados com 

vulnerabilidade extremamente elevada, sendo, portanto prioritários para conservação (ver 

capítulo 8 e 19; BERGALLO et al., 2009). 
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3.1.3 MATERIAL E MÉTODOS 

A caracterização das fitofisionomias do PEPS foi realizada inicialmente por meio do uso de 

mapas impressos e digitais, baseados em imagem de satélite, seguido pela verificação e 

validação das informações em campo. O levantamento botânico foi realizado em duas etapas, 

considerando dados secundários, com base em literatura científica publicada, e dados 

primários. O trabalho de campo foi realizado entre fevereiro (dias 8 a 13) e maio (4 a 10) de 

2015, abrangendo registros florísticos e fitossociológicos da vegetação do PEPS. Durante o 

estudo foram visitadas dez áreas em altitudes variadas, de 450 m a cerca de 1800 m, incluindo 

áreas da vertente norte (voltada para Rio Preto) e sul (voltada para Rio Paraíba do Sul) e 

também nas extremidades oeste (limite com PNI) e leste (Bagagem e Serra do Eme) (Figura 

3.4). Em todas as áreas foram realizados estudos florísticos e, em cinco áreas, foram alocadas 

parcelas do estudo fitossociológico (Apêndice A). As áreas estudadas foram a Trilha da Pedra 

Selada, o Vale da Grama, Serrinha do Alambari, o Vale do Rio Marimbondo, morrote próximo 

a Fazenda Campo Belo, a Serra do EME, Bosque do Visconde, áreas próximas à Ponte-

Bagagem e a Pedra Preta. 

Figura 3.4 Localização dos pontos levantados para estudo da Vegetação no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Para o levantamento fitossociológico foram demarcadas parcelas de 20 m por 50 m, nas 

seguintes localidades: Fazenda Campo Belo (452 m de altitude), próximo à Pedra Preta 

(672 m), Vale da Grama (1290 m), Pedra Selada (1460 m) e Fazenda Marimbondo (1640 m). 

As parcelas foram alocadas de maneira a distribuir o esforço amostral por todas as 

fitofisionomias do PEPS, incluindo as Florestas Ombrófilas Densa Submontana, Montana e 

Altomontana e áreas com afloramentos rochosos.  
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3.1.3.1 ANÁLISE DE DADOS 

As análises visam identificar as variações da composição de espécies e estrutura da 

comunidade numa escala de valor de importância (VI), onde cada população é registrada 

tanto em termos absolutos como relativos à fitofisionomia. Um dos objetivos do estudo foi 

identificar as fisionomias florestais existentes, que, segundo IBGE (2012), podem ser de 

Floresta Estacional Semidecidual ou Floresta Ombrófila Densa. Nesse contexto, a densidade 

relativa (DR) de uma população reflete a abundância de indivíduos em termos percentuais, a 

dominância relativa (DoR) expressa a circunferência na altura do peito (área da secção 

transversal do caule numa altura de 1,30 m do solo com limites mínimos da circunferência de 

15 cm), em substituição ao número de indivíduos. Dessa forma, os parâmetros 

fitossociológicos são capazes de capturar uma expressiva variação do estrato (e.g. arbustivo 

e arbóreo), o que os tornam passíveis de utilização como estimadores de abundância de 

recursos alimentares da fauna herbívora e arborícola.  

Embora no estudo de fitossociologia sejam consideradas apenas as espécies de hábito 

arbustivo e arbóreo, outras espécies herbáceas, epífitas e com outros hábitos foram 

registradas. Informações de hábito das espécies e da distribuição destas em relação aos 

estados de ocorrência, biomas e fitofisionomias seguiu o determinado na Lista de Espécies 

da Flora do Brasil (JBRJ, 2015). Espécies endêmicas da região sudeste e do estado do Rio 

de Janeiro foram registradas a partir desta análise. A identificação das espécies foi feita com 

base no conhecimento botânico acumulado da equipe, consultas a taxonomistas do Instituto 

de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e comparação com outros materiais 

depositados no Herbário RB, do mesmo Instituto, para onde foram destinadas as coletas de 

material em estado reprodutivo, quando presente, conforme especificado. O sistema de 

classificação adotado para as angiospermas foi baseado no APG III (2009). Para auxiliar na 

obtenção de informações (ex.: endemismos) e nomenclatura correta das espécies 

inventariadas, foram realizadas consultas a Lista de Espécies da Flora do Brasil. As espécies 

ameaçadas de extinção foram identificadas com base Portaria MMA (nº 443/2014). No 

trabalho de campo foram utilizados equipamentos básicos como GPS Garmin (Dakota 20), 

Podão, tesoura de poda, cordas, trena, sacos de coleta, fita-crepe, prancheta e planilhas 

impressas para coleta de dados e material que foi depositado no Herbário do Instituto de 

Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Figura 3.5). 

Figura 3.5 Detalhes do trabalho de campo e equipamentos usados para levantamento da flora do PEPS. 

    
Legenda: A – Atividades em campo; B – Aparelho GPS; C e D – Material coletado e depósito no Herbário do 

Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.1.4 RESULTADOS 

3.1.4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FITOFISIONOMIAS DO PEPS 

Na área do PEPS a fisionomia florestal dominante, com maior área, é ocupada pela Floresta 

Ombrófila Densa (FOD) Montana (83,5%), com 8,13% desta classificada como em Estágio de 

Regeneração (Figura 3.6 e Tabela 3.1). Existe também pequeno trecho com a Floresta 

Ombrófila Densa Submontana. A Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada 

principalmente pela presença da araucária, ocupa 4,46 % da área da UC. Embora a área 

ocupada por pastagem seja equivalente à da FOM, com 4,79 %, as demais fitofisionomias 
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como FOD Altomontana, campos de altitude e afloramentos rochosos apresentam-se 

relativamente bem preservados, por ocorrerem em áreas mais elevadas e de difícil acesso. 

Existem ainda algumas áreas antropizadas, com plantio de Eucalipto, Pinheiro e também 

Araucária, embora esta última seja considerada espécie nativa. 

Figura 3.6 Fitofisionomias do PEPS e áreas antropizadas. 

 
Fonte: Detzel Consulting 2015. 

Tabela 3.1 Fitofisionomias do PEPS e área ocupada (ha). 

CLASSES % ÁREA (ha) 

Afloramento Rochoso 0,51 41,35 

Antropizada, Edificada, Corpos d´água 0,26 20,92 

Araucária 0,04 3,29 

Campos de Altitude 0,28 22,16 

FOD Altomontana 2,65 213,27 

FOD Altomontana em Estágio de Regeneração 1,79 143,92 

FOD Montana 75,37 6.055,55 

FOD Montana em Estágio de Regeneração 8,13 653,25 

FOD Submontana 0,30 24,50 

FOD Submontana em Estágio de Regeneração 0,14 10,98 

FO Mista Montana 4,46 358,54 

Pastagem 4,79 384,80 

Reflorestamento 1,16 93,25 

Vegetação de Várzea 0,11 9,12 

TOTAL 100,00 8034,91 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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3.1.4.1.1 Floresta Ombrófila Densa 

Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em 

abundância, que o diferenciam das outras classes de formações. Porém, sua característica 

ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito a “região florística 

florestal”. Assim, a característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa está associada 

a fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25º C) e de alta 

precipitação, bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que a determina, 

praticamente, sem período seco (IBGE, 2012). 

Floresta Ombrófila Densa Submontana: 

Esta formação ocorre até aproximadamente 500 m de altitude na base do maciço do Itatiaia 

e em fragmentos florestais ao longo do vale do Rio Paraíba do Sul (Figura 3.7). Esta paisagem 

é típica de elevações arredondadas e sucessivas. O solo é medianamente profundo ocupado 

por uma formação florestal que apresenta fanerófitos com altura aproximadamente uniforme 

(IBGE, 2012). O sub-bosque é integrado por plântulas de regeneração natural, poucos 

nanofanerófitos e caméfitos, além da presença de palmeiras de pequeno porte e lianas 

herbáceas em maior quantidade. É considerada a formação de FOD que detém maior 

diversidade vegetal, resultante da melhor característica de seus solos, tendo em vista que o 

regime climático predominante, com chuvas abundantes e distribuídas ao longo do ano, e 

ausência de baixas térmicas invernais (IBGE, 2012).  

Figura 3.7 Aspectos da formação de Floresta Ombrófila Densa Submontana no PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em virtude da devastação das florestas para dar lugar a cidades, e práticas como agricultura, 

pecuária ou mesmo pela retirada de madeiras, atualmente a vegetação predominante consiste 

em matas secundárias com ocorrência de espécies como as quaresmeiras Tibouchina sp., 

jacarés Piptadenia sp., embaúbas Cecropia sp. Os principais remanescentes constituem, 

quase sempre, Áreas de Preservação Permanente (APP). Esta fisionomia é encontrada nas 

menores altitudes do PEPS, ocorrendo na porção sudoeste da UC, nas Fazendas Caminho 

da Serra e Campo Belo, junto do limite sul do PNI e próximo da Rodovia Presidente Dutra 

(BR-116). Alguns remanescentes ocorrem como mata ciliar dos Rios Campo Belo e Bonito, 

antes destes desaguarem no Rio Paraíba do Sul. Esta foi a única fitofisionomia onde foram 

registrados alguns indivíduos de café, Coffea arabica L. espécie exótica, provavelmente 

oriundos da época em que foi produzido em larga escala na região. Ao todo nesta fisionomia 

foram registradas 65 espécies (Apêndice A), sendo que no interior da parcela P1 para estudo 

de fitossociologia (452 m), foram registradas 29 espécies, destas 23 identificadas pelo menos 

em gênero. As famílias mais ricas foram Fabaceae (3 espécies), Myrtaceae, Piperaceae e 

Sapindaceae (2). Dentre estas espécies, a Siparuna guianensis apresentou o maior valor de 

importância (Apêndice B). A espécie com as maiores médias de altura (16,5 m) e 

circunferência na altura do peito (69,4 cm) foi Matayba guianensis.  
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Floresta Ombrófila Densa Montana: 

Esta formação ocorre entre 500 e 1500 m de altitude (AXIMOFF e RIBEIRO, 2012), sendo 

registrada no maciço do Itatiaia, em sua porção altitudinal intermediária, e na Serra da Pedra 

Selada, por toda sua extensão (Figura 3.8). Embora fisionomicamente semelhante à formação 

submontana, sua florística é diferenciada, com a diminuição até a ausência de espécies de 

caráter tropical, resultante da diminuição das médias térmicas anuais, em função da elevação 

em altitude, incluindo a menor profundidade efetiva dos solos (IBGE, 2012). Na Serra da Pedra 

Selada, onde esta formação é registrada até próximo ao cume da serra, quando os solos 

delgados ou litólicos influenciam o tamanho dos fanerófitos, que se apresentam menores, 

estrutura florestal de dossel uniforme (em torno de 20 m) é representada por troncos 

relativamente finos com casca grossa e rugosa, folhas miúdas e de consistência coriácea. 

Figura 3.8. Aspectos da formação de Floresta Ombrófila Densa Montana no PEPS. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Por ser a formação com maior extensão de ocorrência no PEPS foram amostradas 3 parcelas 

em diferentes altitudes. Na parcela P5 a 620 m as famílias mais ricas foram Euphorbiaceae 

(4 espécies), Fabaceae (3) e Asteraceae, Melastomataceae (2). Foram registradas 24 

espécies, sendo 21 identificadas pelo menos em gênero: Miconia pusilliflora (26), Croton 

organensis (21), Myrsine umbellata (15), Casearia sylvestris (12) e Inga marginata (11). 

Dentre estas espécies, a Miconia pusilliflora apresentou o maior valor de importância. A 

espécie com as maiores médias de altura (11 m) e circunferência na altura do peito (45,) foi 

Alchornea sidifolia. Na parcela a 1290 m as famílias mais ricas foram Euphorbiaceae (5 

espécies), Melastomataceae, Myrtaceae, Fabaceae (4), Asteraceae Rubiaceae (3). Foram 

registradas 35 espécies, sendo 29 identificadas pelo menos em gênero: Myrsine umbellata 

(45), Myrcia splendens (21), Vochysia glazioviana (14) e Alchornea triplinervia (9). Dentre 

estas espécies, a Siparuna guianensis apresentou o maior valor de importância. A espécie 

com as maiores médias de altura (16,5m) e circunferência na altura do peito (69,4 cm) foi 

Matayba guianensis. Por último, na parcela a 1460 m as famílias mais ricas foram 

Euphorbiaceae, Myrtaceae (3 espécies), Melastomataceae, Primulaceae (2). Foram 
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registradas 20 espécies, sendo que 17 foram identificadas pelo menos em gênero: Croton 

organensis (34), Alchornea triplinervia, Miconia sp.2 (15), Araucaria angustifolia, Myrsine 

gardneriana (9). Dentre estas espécies, a Myrsine umbellata apresentou o maior valor de 

importância. A espécie com as maiores médias de altura (12,4m) e circunferência na altura 

do peito (72,0 cm) foi Alchornea triplinervia. 

Floresta Ombrófila Densa Altomontana: 

Esta formação arbórea mesofanerofítica ocorre acima dos 1500 m de altitude, alcançando até 

1800-2000 m no maciço do Itatiaia, quando faz limite com os campos de altitude (Figura 3.9). 

As condições climáticas e pedológicas são mais restritivas ao desenvolvimento das árvores 

acima de 10 m de altura (baixas temperaturas, ventos fortes e constantes, elevada 

nebulosidade e solos progressivamente mais rasos e de menor fertilidade). Apresenta 

umidade elevada devido à presença constante de nuvens, criando condições que permitem o 

desenvolvimento de líquens, briófitas recobrindo integralmente os troncos, além de diversas 

outras epífitas como bromélias e orquídeas (AXIMOFF e RIBEIRO, 2012). Sua estrutura é 

integrada por fanerófitos com troncos e galhos finos, folhas miúdas e coriáceas, casca grossa 

com fissuras. A densidade de indivíduos é elevada, com poucas espécies no sub-bosque 

(ICMBIO/PNI 2013).  

Figura 3.9 Aspectos da formação de Floresta Ombrófila Densa Altomontana no PEPS. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Na parcela a 1640 m (P3) para estudo de fitossociologia as famílias mais ricas foram 

Melastomataceae (5), Bignoniaceae, Fabaceae (4), Euphorbiaceae, Solanaceae (3), 

Annonaceae (2). Foram registradas 29 espécies, sendo 25 identificadas pelo menos em 

gênero: Solanum sp.4 (23), Piptadenia gonoacantha (13), Xylopia brasiliensis (12), Siparuna 

guianensis (10). Dentre estas espécies, a Solanum sp.4 apresentou o maior valor de 
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importância. A espécie com as maiores médias de altura (10,3 m) e circunferência na altura 

do peito (45,2 cm) foi Xylopia brasiliensis. 

3.1.4.1.2 Floresta Ombrófila Mista e Refúgios Vegetacionais 

A formação de FO Mista tem o pinheiro Araucaria angustifolia como seu principal elemento 

(IBGE, 2012), sendo por isto também conhecida como Mata de Araucária (Figura 3.10). Nos 

tempos atuais, com a retração de sua zona de abrangência, no Sudeste restaram alguns 

pontos isolados onde o clima frio ainda persiste, como na Serra da Mantiqueira. Como a 

araucária foi bastante plantada na região, apenas os locais onde a espécie ocorre junto com 

o pinheirinho Podocarpus lambertii e o xaxim Dicksonia sellowiana, foram considerados como 

Floresta Ombrófila Mista. Atualmente, essa floresta pode ser encontrada ainda bem 

conservada em diversas UCs na Serra da Mantiqueira, como no Parque Estadual de Campos 

do Jordão (SP). A composição florística apresenta a dominância de Araucaria angustifolia 

(Bert.) O. Kuntze, que sobressai do dossel normal da floresta onde podem ser registradas 

espécies de angiospermas, inclusive o Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae), Cedrela 

fissilis Vell. (Meliaceae) e muitas Lauraceae e Myrtaceae. Esta formação pode ser encontrada 

nos vales da Grama e do Rio Marimbondo em áreas de altitude elevada, quase sempre acima 

de 1500 m. 

Figura 3.10 Aspectos da formação de Floresta Ombrófila Mista Altomontana no PEPS. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.1.4.1.3 Formação Campestre de Altitude 

A formação campestre nativa dos campos de altitude ocorre acima do limite florestal, acima 

de 1800 m de altitude, sendo considerado ecossistema associado a Mata Atlântica 

(SCARANO, 2002), ocorrendo de maneira insular ao longo das Serras da Mantiqueira e do 

Mar, localizadas entre os estados de Minas Gerais e Santa Catarina, no Sudeste e Sul do 

Brasil (MARTINELLI, 1998). Em geral, é caracterizada por vegetação aberta dominada por 

um estrato graminoso contínuo, com arbustos e subarbustos distribuídos em densidade 

variável, compondo um ambiente predominantemente xeromórfico, à exceção de locais 
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brejosos. Ocorrem também muitos afloramentos rochosos dispersos e cobertos por manchas 

bem delimitadas de vegetação sobre rocha, denominadas ilhas de vegetação, e também 

brejos naturais com espécies higrófilas. 

Apesar de aparentemente homogênea, a composição florística desses campos mostra-se 

bastante diversificada e, em geral, detentora de um extraordinário número de espécimes 

vegetais, abrigando um grande número de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, 

com potencial ornamental, medicinal, entre outros atributos. Os refúgios ecológicos, 

condicionados por parâmetros ambientais muito específicos, apresentam, via de regra, alta 

sensibilidade a qualquer tipo de intervenção. 

Esses ecossistemas vêm sendo estudados em relação à composição florística (AXIMOFF e 

RIBEIRO, 2012), fisionomias e condições climáticas dominantes, ao efeito de distúrbios, 

principalmente queimadas, à fenologia e relação planta-animal, e à ecofisiologia de espécies 

arbustivas. A diferença na composição florística se deve, majoritariamente, a fatores 

ambientais limitantes, como temperaturas baixas, constantemente próximas a zero graus 

Celsius, e solo pedregoso e raso, que representam uma barreira para que espécies florestais 

se estabeleçam neste ambiente. Com isso, o isolamento destes ecossistemas no alto de 

montanhas parece refletir no elevado endemismo, das quais muitas espécies estão 

ameaçadas de extinção (MARTINELLI, 1996; AXIMOFF, 2011). 

Especificamente no estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos campos de altitude encontra-

se no interior de UCs e, mesmo assim, enfrentam diversos impactos antrópicos, tais como 

fogo, turismo em excesso e uso como áreas de pastagem (RIBEIRO et al., 2007; AXIMOFF, 

2011). Os campos de altitude do PEPS ocorrem nos seus limites a oeste, na fronteira com 

limites do PNI e tem seu ponto mais elevado no pico do Gorilinha a 2100 m de altitude (Figura 

3.11). Trata-se de área de difícil acesso e pouco explorada por pesquisadores, diferentemente 

dos campos de altitude do PNI, onde são conhecidas mais de 400 espécies (AXIMOFF; 

RIBEIRO, 2012). 

Figura 3.11 Aspectos da formação de Campos de Altitude no PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Outro tipo de vegetação identificada como refúgio vegetacional é representada pela 

comunidade que ocorre sobre os afloramentos rochosos do Pico da Pedra Selada, Pedra 

Preta e em outras áreas presentes nas porções mais elevadas em termos de altitude do PEPS 

(Figura 3.12). Os afloramentos rochosos corresponderam a áreas de rochas granitoides 

expostas, onde as plantas se estabelecem em ilhas de vegetação ou nas frestas das rochas. 

Essas ilhas apresentam uma matriz formada por briófitas, líquens e monocotiledôneas, sobre 

as quais se estabelecem outras ervas e pequenos arbustos. Em geral, comportam um número 

menor de espécies em áreas florestais, mas apresentam uma flora distinta da vegetação do 

entorno. Asteraceae, Cyperaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Poaceae, Polygalaceae e 

Rubiaceae estão entre as famílias mais ricas nos afloramentos rochosos imersos em 

formações florestais no Sudeste brasileiro (RIBEIRO et al., 2007).  
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Figura 3.12 Aspectos da formação de vegetação rupícola no PEPS, com destaque para o Pico da Pedra 

Selada. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015 

3.1.4.2 LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO DO PEPS 

Foram registradas 452 espécies em campo, com apenas 5,3 % destas com status 

indeterminado. No total foram identificadas 97 famílias: Fabaceae (45 espécies), 

Melastomataceae e Orchidaceae (27), Piperaceae (22), Asteraceae (20), Bromeliaceae (18) 

e Rubiaceae (17) (Apêndice A). Em relação as famílias com maior número de indivíduos 

registrados nas parcelas temos: Euphorbiaceae (117), Melastomataceae (79), Primulaceae 

(74), Myrtaceae (53), Rubiaceae (47), Fabaceae (45), Solanaceae (39), Siparunaceae (38), 

Sapindaceae (23) e Annonaceae (20). As espécies mais abundantes foram: Myrsine 

umbellata Primulaceae (61), Croton organensis Euphorbiaceae (57), Siparuna guianensis 

Siparunaceae (38), Alchornea triplinervia Euphorbiaceae (33), Myrcia splendens Myrtaceae 

(29), Miconia pusilliflora Melastomataceae (28), Amaioua sp.1 Rubiaceae (27), Solanum sp.4 

Solanaceae (23), Miconia sp.2 Melastomataceae (20), Guapira opposita Nyctaginaceae e 

Casearia sylvestris Salicaceae (17).  

Nas parcelas do estudo fitossociológico foram registrados 109 espécimes, com 29 desses 

identificados no mínimo em nível genérico, 18 em nível de família e outros 6 indeterminados. 

As espécies com maiores números de indivíduos registrados foram: Myrsine umbellata (61), 

Croton organensis (58) e Alchornea triplinervia (33). As espécies que apresentaram maior 

altura (20 m) foram: Alchornea sidifolia, Cecropia glaziovii, Dasyphyllum brasiliense, Inga 

striata, Matayba guianensis e Vochysia glazioviana. As espécies que apresentaram maior 

circunferência na altura do peito foram: Araucaria angustifolia (160 cm), Alchornea triplinervia 

(140 cm), Dasyphyllum brasiliense (124 cm), Myrsine umbellata (112 cm), Vochysia 

glazioviana (111 cm) e Piptadenia gonoacantha (100 cm).  

A similaridade das espécies entre as parcelas foi baixa com mais de 75 % das 85 espécies 

identificadas ocorrendo exclusivamente em cada uma das áreas. Apenas sete espécies foram 

registradas em três ou mais parcelas. Dentre estas, Myrcia splendens esteve presente em 

quatro das cinco parcelas. Destas sete espécies, quatro foram registradas nas parcelas acima 

de 1000 m de altitude. O Apêndice A apresenta a lista das espécies registradas em campo 

nas 10 amostras onde ocorreram levantamentos in situ no PEPS, sendo: 1 - Fazenda Campo 

Belo (452 m); 2 - Pedra Selada (1460 m); 3 - Fazenda Marimbondo (1640 m); 4 - Trilha Pedra 

Selada; 5 - Serrinha do Alambari; 6 – Bosque do Visconde; 7 - Serra do EME; 8 - Vale da 

Grama (1290 m); 9 - área da Pedra Preta (672 m) e 10 - área próximo a Bagagem. 

3.1.4.2.1 Floresta Ombrófila Densa versus Floresta Estacional Semidecidual 

Quase todas as espécies registradas (99,6 %) foram identificadas com ocorrência para 

Floresta Ombrófila Densa (FOD). Cerca de 93,2 % também ocorrem em Floresta Estacional 

Semidecidual (FES). Por outro lado, apenas duas espécies foram identificadas por não terem 

registros nessas fitofisionomias: Tetracera empedoclea (Dilleniaceae) é comum apenas para 
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Caatinga e Cerrado, sendo pela primeira vez registrada para o estado do Rio de Janeiro; 

Mimosa setosa (Fabaceae) é comum a Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Mata Ripária. 

Algumas das espécies comuns apenas a FO foram: Sinningia magnifica (Gesneriaceae), que 

ocorre em vegetação sobre afloramentos rochosos; Fuchsia glazioviana (Onagraceae), 

endêmica do estado do Rio de Janeiro; Callianthe latipelata (Malvaceae), com primeira 

ocorrência para o estado; Leandra truncata (Melastomataceae).  

A presença de espécies típicas das Florestas Ombrófila e Semidecídua, associada à grande 

riqueza e diversidade das áreas amostradas sugere que estas representem uma área de 

Tensão Ecológica, Ecótono, mas com predominância florística da Floresta Ombrófila Densa, 

assim como outras áreas estudadas na região do médio vale do Rio Paraíba do Sul (FREITAS, 

2010). Houve similaridade florística, em relação à lista de espécies, famílias dominantes e 

espécies com maior VI entre o atual estudo e outros realizados tanto em Floresta Ombrófila 

Densa quanto em áreas de Floresta Estacional Semidecidual na Serra da Mantiqueira e no 

vale do Rio Paraíba do Sul, em municípios dos estados de São Paulo: Bananal (CASTRO, 

2001), Campos de Jordão (LOS, 2004), Cruzeiro (MARTINS et al., 2002), Cunha (AGUIAR et 

al., 2001), São José do Barreiro (FREITAS, 2010), Minas Gerais: Bocaina de Minas Gerais 

(CARVALHO et al., 2005), Camanducaia (MEIRELLES et al., 2014), Itamonte (POMPEU et 

al., 2014); e Rio de Janeiro: Itatiaia (GUEDES-BRUNI, 1998; ICMBio/PNI, 2013), Resende 

(PEREIRA et al., 2006), Volta Redonda (SOUZA et al., 2007).  

Por exemplo, 235 espécies identificadas no PEPS também foram registradas considerando 

estudos de Pereira et al., (2006), Freitas (2010), ICMBio/PNI (2013), Meirelles et al., (2014) e 

Pompeu et al., (2014). Algumas das espécies registradas durante as análises de 

fitossociologia com maior VI para Floresta Ombrófila Densa Altomontana (Apêndice B), como 

Myrsine umbellata, Myrcia splendens, Alchornea triplinervia (Figura 3.13), também estiveram 

entre as espécies mais importantes em outros estudos na região realizados em FOD Montana 

e Altomontana (CARVALHO et al., 2005; POMPEU et al., 2014).  

Figura 3.13 Algumas das espécies com maior valor de importância registradas no PEPS. 

  

  
Legenda: A - Croton vulnerarius (Euphorbiaceae); B - Miconia pusilliflora (Melastomataceae); C - Myrsine 

umbellata (Primulaceae); D - Vochysia glazioviana (Vochysiaceae). Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Da mesma forma algumas espécies com elevados valores de VI registradas para altitudes 

abaixo de 1000 m, como Siparuna guianensis Aubl., Piptadenia gonoacantha, Xylopia 

brasiliensis, também foram registradas em outros estudos (MARTINS et al., 2002; FREITAS, 

2010). 

3.1.4.2.2 Espécies Relevantes 

Espécies-Bandeira: 

Uma espécie-bandeira geralmente é escolhida para representar uma causa ambiental, que 

pode ser desde a sua própria conservação ou a conservação de todo ecossistema onde vive. 

Segundo o livro Estratégias e Ações para Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio 

de Janeiro (BERGALLO et al., 2009), do grupo das espécies-bandeira duas das três espécies 

sugeridas para o Estado do RJ, sendo elas araucária Araucaria angustifolia e palmeira-juçara 

Euterpe edulis ocorrem no interior do PEPS.  

Devido à importância local destas espécies em relação ao fornecimento de recursos para 

muitas espécies da fauna (Figura 3.14) e pelo próprio uso humano de maneira sustentável e 

legal, essas espécies tem forte apelo social e podem ser utilizadas como “embaixadoras” ou 

ícones de materiais e campanhas de comunicação e educação ambiental. A própria araucária 

é símbolo do PEPS, ela tem seu único ambiente de ocorrência no estado para esta região. 

A palmeira-juçara pode ser localizada mais facilmente, pois ocorre em praticamente toda a 

extensão do PEPS. Embora a araucária tenha sido muito plantada na região, inclusive no 

interior do parque, principalmente no Vale da Grama e na Fazenda Marimbondo, a espécie 

pode ser vista de maneira aleatória em áreas próximas a estes locais. 

Figura 3.14 Palmeira-juçara e sua importância para fauna do PEPS, como fonte de recurso alimentar. 

    
Fonte: Acervo de Izar Aximoff, 2013. 

Espécies Bioindicadoras: 

Espécies bioindicadoras são aquelas que podem fornecer importantes informações sobre a 

qualidade ambiental de uma determinada área, incluindo tanto espécies relacionadas ou 

indicadoras de ambientes degradados como aquelas que dependem de ambientes 

preservados para sobreviver. Aqui, consideramos espécies bioindicadoras de ambiente 

preservado, que são as epífitas e as leguminosas arbóreas. Muitas vezes essas espécies são 

retiradas ilegalmente do ambiente natural, seja para fins ornamentais, como por exemplo as 

bromélias, orquídeas, cactos e aráceas ou para fins de uso da madeira das leguminosas 

arbóreas (Figura 3.15).  

A simples presença destas espécies no ambiente, sendo que aqui, com elevada riqueza, 

caracteriza o bom estado de conservação da área. Estas espécies foram encontradas 

principalmente na Floresta Ombrófila Densa Montana. No PEPS foram identificadas espécies 

bioindicadoras como epífitas (bromélias, orquídeas e cactaceas) e leguminosas arbóreas. 
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Figura 3.15 Espécies de plantas bioindicadoras presentes no PEPS. 

   

   
Legenda: A – Zygopetalum mackayi (Orchidaceae); B – Pitcairnia flammea (Bromeliaceae); C – Anthurium 

coriaceum (Araceae); D – Ormosia friburgensis (Fabaceae); E – Hadrolaelia coccinea (Orchidaceae); F – Tillandsia 

geminiflora (Bromeliaceae). Fonte: Detzel Consulting 2015. 

Espécies com Importância Econômica: 

As espécies de importância econômica são as madeireiras como peroba, jacarandá, braúna, 

cedro, as resiníferas como copaíba e jatobá e as ornamentais como as orquídeas, bromélias 

e palmeiras (Figura 3.16). Essas estão localizadas por toda a UC. 

Figura 3.16 Espécies de plantas com importância econômica no PEPS. 

  

  
Legenda: A e B – Tachigali rugosa (Fabaceae); C – Jacaranda macrantha (Bignoniaceae); D – Cordia trichotoma 

(Boraginaceae). Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Espécies Endêmicas: 

Embora tenha se identificado um número significativo de espécies endêmicas, com algumas 

espécies tendo seu primeiro registro para o estado do Rio de Janeiro, como a orquídea 

Coppensia warmingii (Figura 3.17), e duas espécies novas, o fato de não ter sido feito 

levantamento das espécies dos campos de altitude faz com que estes valores estejam 

subestimados (Quadro 3.2). Nos campos de altitude do PNI, por exemplo, são registradas 

várias espécies endêmicas e raras como Ferneseea itatiaiae, Piper itatiaianum, Itatiaia 

cleistopetala, Lycopodium jussiaei. Várias espécies endêmicas do sul e sudeste, como uma 

espécie da família Isoetaceae: Isoetes martti; e da família Lycopodiaceae: Huperzia badiniana, 

Huperzia biformis, Huperzia comans, Huperzia erythrocaulon, Lycopodiella alopecuroide, 

Lycopodiella bradei e Lycopodium assurgens (CONDACK, 2006). Raras como Peperomia 

crinicaulis C.DC. e Peperomia hilariana Miq. (MONTEIRO; GUIMARÃES, 2009). Sendo assim, 

é esperado que os campos de altitude do PEPS, localizados próximos ao PNI, também 

tenham alto nível de endemismo.  

Figura 3.17 Espécies endêmicas de plantas da região sudeste do Brasil. 

  

  
Legenda: A – Coppensia warmingii (Orchidaceae); B – Tibouchina granulosa (Melastomataceae); C – Miconia 

shepherdii (Melastomataceae); D – Sinningia magnifica (Gesneriacea). Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 3.2 Lista de espécies endêmicas de Estados da região Sudeste do Brasil registradas PEPS. 

ESPÉCIES ENDÊMICAS RJ MG SP ES 

Aechmea vanhoutteana  X X X  

Croton alchorneicarpus  X X X  

Baccharis rufidula  X X X X 

Callianthe latipelata  1ª ocorrência  X  

Canistropsis marceloi  X    

Commelina sp. nov. X    

Coppensia warmingii  1ª ocorrência X X  

A B 

C D 
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ESPÉCIES ENDÊMICAS RJ MG SP ES 

Dioscorea trifurcata X    

Dorstenia dolichocaula  X X X  

Fuchsia glazioviana  X    

Guatteria latifolia  X X   

Justicia sellowiana  X X X  

Leandra truncata  X  X  

Lundia obliqua  1ª ocorrência X X  

Miconia castaneiflora  X X X  

Miconia shepherdii  X X X  

Ormosia altimontana  X    

Ormosia friburgensis  X   X 

Peplonia organensis  X  X  

Piper mikanianum  1ª ocorrência X   

Renealmia chrysotricha  X   X 

Sinningia magnifica  X X X X 

Tetracera empedoclea  1ª ocorrência X   

Tibouchina cristata  X    

Tibouchina granulosa  X    

Vochysia glazioviana  X  X  

Vriesea interrogatoria  1ª ocorrência X X X 

Vriesea paraibica  X X   

Vriesea penduliflora  X X   

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Espécies Ameaçadas: 

Atualmente restam apenas 16 % da cobertura nativa da Mata Atlântica, incluindo os 

remanescentes de campos naturais, restingas e manguezais. Apenas 7 % dessa cobertura é 

composta por remanescentes florestais bem conservados, sendo o restante representado por 

áreas em regeneração (MMA, 2007; RIBEIRO et al., 2009). No Brasil foram classificadas 

2.118 espécies como ameaçadas de extinção, sendo que na Mata Atlântica existem 1.544 

destas (LIVRO VERMELHO, 2013). Das espécies coletadas no PEPS, sete destas estão 

enquadradas em alguma categoria de ameaça a nível nacional (Portaria MMA nº 443/2014) e 

três a nível internacional (IUCN, 2015). Outras espécies que ocorrem nos campos de altitude 

do Itatiaia e que tem ocorrência provável para o PEPS foram citadas (Quadro 3.3 e Figura 

3.18). Dentre estas se destaca a araucária, espécie símbolo do PEPS. 

Quadro 3.3 Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção presente no PEPS (Portaria MMA nº 443/2014 e 

IUCN 2015).  

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2015) 
REGISTRO 

Amarillidaceae Hippeastrum morelianum Lem. - VU  Provável 

Apocynaceae 
Oxypetalum glaziovii (E.Fourn.) 

Fontella & Marquete 
- EN  Provável 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze araucária EN CR Confirmado 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. palmeira-juçara VU  Confirmado 

Asteraceae Trixis glaziovii Baker - VU  Provável 

Bromeliaceae Vriesea penduliflora L.B.Sm. - EN  Confirmado 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2015) 
REGISTRO 

Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker - EN  Provável 

Cactaceae 

Schlumbergera microsphaerica 

(K.Schum.) Hoevel 
- VU  Provável 

Schlumbergera opuntioides (Loefgr. & 

Dusén) D.R.Hunt 
- VU  Provável 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. - EN  Provável 

Fabaceae 
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 

Benth. 
jacarandá VU VU Confirmado 

Gesneriaceae Besleria umbrosa Mart.  - VU  Confirmado 

Lentibulariaceae Utricularia tridentata Sylvén - VU  Provável 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro VU EN Confirmado 

Rubiaceae Hindsia glabra K.Schum. - VU  Provável 

Smilacaceae Smilax muscosa Toledo - VU  Confirmado 

Velloziaceae Barbacenia gounelleana Beauverd - EN  Provável 

Xyridaceae 
Xyris wawrae Heimerl - EN  Provável 

Xyris fusca L.A.Nilsson - EN  Provável 

Legenda: EM: Em perigo, VU: Vulnerável e CR: Críticamente ameaçada. Fonte: Detzel Consulting, 2015.  

Figura 3.18 Duas das espécies ameaçadas de extinção com ocorrência para o PEPS. 

  
Legenda: A – Dalbergia nigra (Fabaceae); B – Barbacenia gounelleana (Velloziaceae). Fonte: Detzel Consulting, 

2015.  

3.1.5 PRESSÕES SOBRE A FLORA NATIVA 

As principais ameaças estão relacionadas ao valor madeireiro e exploração comercial 

destinada à jardinagem e floricultura, no caso da samambaiaçu Dicksonia sellowiana. Aximoff 

e Rodrigues (2011) e Aximoff (2011) identificaram, que as queimadas são a principal ameaça 

a biodiversidade de Itatiaia e dos campos de altitude do estado do Rio de Janeiro. Outras 

ameaças estão relacionadas ao turismo em excesso, abertura de trilhas irregulares, expansão 

urbana, uso como áreas de pastagem e agropecuária, além da presença de espécies exóticas 

invasoras. Todas estas pressões resultam em impactos sobre a flora, de maneira a reduzir 

sua ocorrência por meio de exploração ilegal, pisoteio e queima. 

A B 
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3.1.5.1 ESPÉCIES EXÓTICAS E MANEJO 

Na área do PEPS em ambiente florestal e borda de vegetação, foram identificadas nove 

espécies: Asclepias curassavica (Apocynaceae), Tithonia diversifolia (Asteraceae), mamona 

Ricinus communis (Euphorbiaceae), erva macaé Leonurus sibiricus (Lamiaceae), 

Oeceoclades maculata (Orquidaceae), pinheiro Pinus sp. (Pinaceae), braquiária Urochloa 

decumbens (Poaceae), café Coffea arabica (Rubiaceae), lírio do brejo Hedychium coronarium 

(Zingiberaceae), eucalipto Eucalyptus sp. e o Pinus sp. As espécies que apresentam potencial 

para invasão são: A. curassavica, mamona, braquiária e lírio do brejo. A braquiária está 

presente em todas as dez áreas visitadas (Quadro 3.4). A trilha da Pedra Selada (n=5), a Faz. 

Campo Belo (n=5) e a Serrinha do Alambari (n=4) são as áreas com maior número de 

registros. Outras espécies foram identificadas próximas aos limites do PEPS, em 

propriedades particulares e no seu entorno, como: mangueira Mangifera indica 

(Anacardiaceae), maria-sem-vergonha Impatiens sultanii (Balsaminaceae), pterídio Pteridium 

arachnoideum (Pteridaceae), espada-de-são-jorge Sansevieria trifasciata (Asparagaceae), 

eucalipto Eucalyptus sp. (Myrtaceae), pinheiro Pinus sp. (Pinaceae), goiabeira Psidium 

guajava (Myrtaceae), capim-gordura Melinis minutiflora (Poaceae), capim-colonião Panicum 

maximum (Poaceae), morango-silvestre Rubus rosifolius (Rosaceae), bananeira Musa 

paradisiaca (Musaceae) (Figura 3.19). Para estas áreas o manejo é altamente necessário. 

Quadro 3.4 Espécies exóticas de plantas presentes nas áreas estudadas do PEPS.  

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR N° DE ÁREAS* 

Rapocynaceae Asclepias curassavica L. - 4 

Asteraceae Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray - 2 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. mamona 2 

Lamiaceae Leonurus sibiricus L. erva-macaé 1 

Myrtaceae Eucalýptus sp. eucalipto  

Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. - 2 

Pinaceae Pinus sp. pinho 3 

Poaceae Urochloa decumbens braquiária 10 

Pinaceae Pinus sp. -  

Rubiaceae Coffea arabica L. - 1 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J.Koenig lírio-do-brejo 3 

Obs.: Total de 10 áreas. Fonte: Detzel Consulting, 2015.  

Figura 3.19 Bananeira, espécie exótica, no PEPS, em trecho da trilha do Pico da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Dentre as espécies exóticas e invasoras aquela que necessita de maior atenção é a 

Braquiária, registradas em todas as 10 áreas visitadas. Esta espécie quando dominante no 

ambiente pode representar perigo por ser uma fonte de combustível altamente inflamável e 

por rebrotar rápido após o fogo. Outra espécie que se destaca é o Pteridium sp., considerada 

espécie oportunista que coloniza rapidamente ambientes e dificulta o desenvolvimento de 

outras espécies no local, formando uma comunidade quase homogênea. Uma sugestão de 

manejo é a retirada dessas duas espécies manualmente, com foice e outros equipamentos. 

Em paralelo a criação de aceiros negros que poderia impedir a conexão entre áreas. Ações 

de reflorestamento seriam realizadas em concomitância com o manejo e monitoramento das 

exóticas. 

3.1.6 ANÁLISES AMBIENTAIS E STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Apesar de apresentar muitas áreas em recuperação no seu interior, o PEPS possui 

remanescente de Floresta Ombrófila Densa Montana, Altomontana e Campos de Altitude em 

bom estágio de conservação, muito por conta de serem áreas muito dobradas ou de grande 

declividade e de difícil acesso. O principal atrativo da UC, a trilha da Pedra Selada precisa ser 

manejada em relação a recuperação ambiental de sua primeira metade que está inserida em 

propriedade particular e que, portanto, depende de uma parceria com proprietário. Na 

segunda metade da trilha deve ocorrer o manejo nos trechos em que ela se apresenta 

desbarrancada (Figura 3.20). 

Figura 3.20 Trechos da Trilha da Pedra Selada que necessitam de manejo para sua recuperação.  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.2 FAUNA 

3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FAUNA REGIONAL 

O PEPS está integralmente inserido dentro do domínio da Mata Atlântica. Embora sejam 

escassas estimativas atualizadas e criteriosamente compiladas sobre a real riqueza da 

biodiversidade da Mata Atlântica, acredita-se que nesse domínio ocorram entre 1 % e 8 % de 

todas as espécies do planeta (SILVA; CASTELETI, 2005). Informações presentes na literatura 

indicam, num cálculo aproximado, que ocorram na Mata Atlântica mais de 20.000 espécies 

de plantas vasculares, 350 de peixes de água doce, 340 anfíbios, 197 répteis, 250 mamíferos 

e 895 aves. Igualmente surpreendente é a proporção de espécies endêmicas que somam, 

respectivamente, 8000, 133, 90, 60, 55 e 215 espécies (MMA, 2000; MOREIRA-LIMA, 2014). 
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A porção central da Serra da Mantiqueira, onde se localiza o PEPS, se destaca por concentrar 

um grande número de espécies e endemismos. A rica biodiversidade da porção fluminense 

da Serra da Mantiqueira pode, em grande parte, ser explicada também pela grande 

diversidade de ambientes existentes na região, consequência do relevo irregular e sua 

influência sobre fatores climáticos em escala local (SAOUT et al., 2013; BECKER et al., 2013).  

Ao longo do gradiente altitudinal, que se inicia por volta dos 450 m de altitude na região do 

Vale do Paraíba, chegando a 1755 m nas porções mais altas da serra da Pedra Selada e 

descendo até os vales interioranos formado pelo rio Preto, a cerca de 1200 m de altitude, 

diferentes ecossistemas se distribuem formando um gradiente ecológico que influencia 

diretamente a distribuição da fauna dentro do PEPS. Muitas espécies ali encontradas estão 

associadas a ambientes específicos e consequentemente possuem sua distribuição restrita a 

determinadas áreas, dando origem a um cenário complexo com implicações importantes para 

a conservação. 

A influência do relevo não tem apenas implicações ecológicas, pois as montanhas acabam 

servindo por si só como barreiras biogeográficas, influenciando assim a evolução da 

biodiversidade. Estudos recentes têm reconhecido o papel de destaque da Serra da 

Mantiqueira na evolução da biota da Mata Atlântica, atualmente refletido nos padrões de 

ocorrência de diferentes espécies que, não por acaso, possuem sua distribuição geográfica 

desenhada pelos contornos dessa cadeia de montanhas. Exemplos dessa situação podem 

ser encontrados em praticamente todos os grupos de vertebrados (VASCONCELOS; NETO, 

2009; CABANNE et al., 2007). 

A influência da Serra da Mantiqueira na distribuição das espécies da Mata Atlântica deixa 

clara a importância da região para conservação de sua biodiversidade, importância essa que 

vai além da presença de espécies endêmicas e/ou ameaçadas, estando refletida também na 

manutenção de padrões e processos que moldam a evolução da biodiversidade desse 

domínio natural.  

A extinção de diversas espécies e a ameaça de extinção que paira sobre muitas outras é uma 

grave consequência da destruição generalizada da Mata Atlântica. Das 627 espécies de 

vertebrados consideradas na lista brasileira da fauna ameaçada, 380 ocorrem neste domínio 

natural (MACHADO et al., 2008). Não raro, diversas análises e rankings conservacionistas 

apontem a Mata Atlântica como uma das regiões mais ameaçadas de todo o planeta, 

colocando-a no topo da lista de prioridades globais de ações de pesquisa e conservação da 

biodiversidade (STATTERSFIELD et al., 1998; MYERS et al., 2000, EKEN et al., 2004). Em 

escala global a Mata Atlântica é integralmente apontada como hotspot de biodiversidade. Das 

26 áreas listadas como importantes no Brasil pela “Alliance for Zero Extinction (AZE)”, 19 

estão na Mata Atlântica (ALLIANCE FOR ZERO EXTINCTION, 2015), enquanto das 234 

“Áreas Importantes para Conservação das Aves do Brasil”, 163 estão na Mata Atlântica 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015). 

A região da Mantiqueira fluminense, especificamente, é reconhecida como um sítio da 

“Alliance for Zero Extinction” e como “Área Importante para Conservação das Aves”. Além 

disso, é indicada pelo MMA (2000) como área de “Extrema importância biológica” para 

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica como um todo, e ainda como área de 

extrema importância para a conservação de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, invertebrados 

e flora. A concentração de um elevado número de espécies endêmicas e ameaçadas resultou 

no recente reconhecimento da APA da Serra da Mantiqueira como uma das unidades de 

conservação mais insubstituíveis no planeta para a conservação da biodiversidade (SAOUT 

et al., 2013).  

Com relação ao histórico de pesquisas à fauna dessa região, consta que a Serra da 

Mantiqueira, especialmente em sua porção fluminense, parece não ter figurado como região 

de interesse das grandes expedições naturalísticas que desbravaram o Brasil no século XIX. 
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Um dos poucos personagens desse período que dedicou alguma atenção à região foi o 

botânico Auguste de Saint-Hilaire (SAINT-HILAIRE, 1938) que ao cruzar a Serra da 

Mantiqueira, em uma de suas expedições entre São Paulo e Minas Gerais, deixou registradas 

algumas impressões bastante vívidas sobre a paisagem que encontrou. Nenhum zoólogo 

parece ter excursionado pela região do maciço do Itatiaia antes da virada do século XIX, 

fazendo com que a fauna da região permanecesse virtualmente desconhecida até o início do 

século XX. 

Explorações com caráter científico mais explícito tiveram início com a expedição do botânico 

Ernesto Ule que, em 1894, visitou a região do atual PNI e, sendo as plantas seu interesse 

principal, deixou registradas algumas poucas linhas sobre a fauna. Logo no início do século 

XX, no entanto, a fauna do Itatiaia tornou-se objeto de estudo das principais instituições 

científicas brasileiras da época. Desse primeiro período de produção de conhecimento 

merecem ser destacados os trabalhos de pesquisadores associados ao Museu Nacional do 

Rio de Janeiro e ao então Museu Paulista (hoje Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo), incluindo Hemmendorf; Moreira (1903), Ribeiro (1905), Luderwaldt (1909), Hellmayr 

(1907), Velho (1923), Ribeiro (1923), Lutz (1951), Pinto (1954) e Barth (1957). As informações 

obtidas por esses pesquisadores pioneiros tornaram a riqueza da fauna da região do Itatiaia 

internacionalmente reconhecida, o que acabou atraindo a atenção de pesquisadores 

vinculados a instituições internacionais. Entre esses destaca-se o ornitólogo Ernest Holt, que 

passou alguns meses no Itatiaia estudando as espécies de aves presentes, enviado pelo 

American Museum of Natural History (HOLT, 1928). 

O reconhecimento da região do Maciço do Itatiaia como uma área de excepcional 

biodiversidade estimulou e continua a estimular novas gerações de pesquisadores a 

dedicarem sua atenção à fauna da região. Desse período de estudos mais recentes podem 

ser destacados os trabalhos de Ávila-Pires; Gouvêa (1999) Rocha et al., (2003) Parker; 

Goerck (1997); Targino; Carvalho-e-Silva (2008) Targino et al., (2009) Geise et al. (2004), 

Loretto; Rajão (2005), Martins (2011), Aximoff et al. (2015), Pacheco et al. (1997), Pacheco; 

Parrini (2000), Bauer; Pacheco (2000), Honkala; Niiranen (2010). 

Devido a seu destaque como a primeira UC criada no país, oferecendo praticamente desde o 

início da sua criação uma infraestrutura de suporte para pesquisadores, o PNI monopolizou a 

atenção de grande parte dos cientistas que estudaram a fauna da Serra da Mantiqueira 

Fluminense, fenômeno que persiste até os dias de hoje. Como consequência, as florestas 

localizadas a leste do maciço do Itatiaia, onde se encontra a Serra da Pedra Selada, têm sua 

biodiversidade praticamente desconhecida até os dias atuais, sendo escassos os estudos que 

tratam sobre a fauna da região atualmente compreendida pelo PEPS.  

3.2.2 MÉTODOS APLICADOS AO LEVANTAMENTO DE FAUNA 

As informações aqui apresentadas e discutidas foram baseadas em dados secundários 

obtidos através de ampla revisão da literatura disponível e de dados primárias coletados com 

o fim específico de subsidiar o diagnóstico da fauna do PEPS. A coleta de dados em campo 

foi estimulada pela escassez de informações na literatura sobre a região compreendida dentro 

dos limites do PEPS e pela heterogeneidade de ambientes presentes na região. Consideradas 

conjuntamente, estas características dificultam a elaboração de um panorama geral sobre a 

fauna do PEPS tendo como base apenas informações sobre áreas próximas, tornando de 

primordial importância a coleta de dados primários em campo.  

Dessa forma, foram realizadas uma visita piloto para reconhecimento da região e seleção de 

áreas a serem amostradas, em janeiro de 2015, e duas campanhas para coleta de dados em 

campo, que ocorreram no período de 12 a 19 de fevereiro de 2015, e de 29 de junho a 06 de 

julho de 2015. A seleção das áreas amostradas buscou cobrir a maior extensão possível da 

unidade de conservação, levando em consideração a representatividade das diferentes 

fitofisionomias presentes na área de estudo, a variação no gradiente altitudinal, o estado de 
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conservação da área, os tipos de microambientes presentes e logística de acesso e 

amostragem (Figura 3.21). 

Figura 3.21 Pontos de amostragem para a fauna do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.2.3 GRUPOS AMOSTRADOS 

3.2.3.1 ICTIOFAUNA DE ÁGUA DOCE 

A região Neotropical16, abriga a maior diversidade de espécies do planeta (Wilson 1994,1997). 

Entre os diferentes grupos de organismos presentes nesta região, a ictiofauna de água-doce 

constitui aproximadamente 24 % de todas as espécies de peixes existentes (VARI; 

MALABARBA, 1998; LOWE-MCCONNELL, 1999; REIS et al., 2003). Surpreendentemente, a 

ictiofauna de água-doce neotropical ainda é uma das menos conhecidas no mundo, com um 

total estimado de 30 a 40 % de espécies ainda não descritas pela ciência (UIEDA e CASTRO, 

1999).  

Com relação à ictiofauna de água-doce brasileira, cerca de 85 % das espécies são 

primariamente dulcícolas (Ostariophysi), enquanto o restante compreende espécies de origem 

marinha que invadiram secundariamente a água-doce (UIEDA e CASTRO, 1999). Neste 

contexto, a ictiofauna brasileira de pequenos cursos d’água (i.e. córregos, riachos e ribeirões) 

é representada exclusivamente por peixes teleósteos clupeocéfalos, ou seja, por espécies 

pertencentes às ordens Characiformes (i.e., piavas e lambaris), Siluriformes (i.e., bagres e 

cascudos), Perciformes (i.e., acarás), Cyprinodontiformes (i.e., barrigudinhos), 

                                                

16 Abrange as Américas do Sul e Central, parte sul do México e parte da Flórida e parte da Baja Califórnia,  
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Synbranchiformes (i.e., mussuns) e Gymonotiformes (i.e., sarapós) (BUCKUP, 1999). Logo, 

os riachos e ribeirões brasileiros são naturalmente carentes de peixes pulmonados (Dipnoi; 

i.e., pirambóias), cartilaginosos (Chondrichthyes; i.e., tubarões e raias), ou de teleósteos 

pertencentes aos grupos Osteoglossomorpha (aruanãs e pirarucus) e Elopomorpha (tarpões 

e enguias). Apesar da extensa rede hidrográfica e do ritmo acelerado de extinção das 

espécies, poucos ainda são os estudos de inventário, sistemática e/ou ecologia da ictiofauna 

de córregos e riachos brasileiros, especialmente das espécies típicas dos cursos d’água de 

pequeno porte, localizados nas cabeceiras de rios maiores (BUCKUP, 1999; SÁ et al., 2003).  

A bacia do rio Paraíba do Sul abrange uma área de aproximadamente 57.000 km², 

compreendida entre os paralelos 20°26’ e 23°38’ sul e os meridianos 41° e 46°30’ oeste, 

estando limitada ao norte pela Serra da Mantiqueira, a qual separa as águas deste sistema 

das bacias dos rios Grande (bacia do Paraná) e Doce (sistema do leste brasileiro) (BIZERRIL, 

1999). Segundo Ponçano et al. (1981), a Serra da Mantiqueira está configurada em duas 

porções: uma oriental, dominada por encostas íngremes, que compreende o planalto de 

Itatiaia até a localidade de Monteiro Lobato/SP, e outra ocidental, de relevo menos abrupto, 

localizada entre Monteiro Lobato/SP e Poços de Caldas/MG. Embora a cobertura florestal que 

reveste as encostas da Serra da Mantiqueira tenha sido bastante alterada desde o século 

XVIII pelos ciclos cafeeiros e pecuários (DEAN, 1996), existem, ainda, fragmentos de 

vegetação nativa, especialmente na porção oriental da Serra até o planalto de Itatiaia, que, 

apesar de escassos, integram a Mata Atlântica interiorana, figurando como uma das florestas 

tropicais mais ameaçadas do planeta (MYERS et al., 2000). 

Na Serra da Mantiqueira oriental (22o47’S; 45o28’W) existem inúmeros riachos que descem a 

encosta e afluem para o rio Paraíba do Sul. Braga (2004) definiu esses riachos como 

pertencentes à microbacias, estando estas separadas umas das outras por cristas de 

encostas. Esses sistemas são frágeis e comportam baixas densidades populacionais de 

peixes, incluindo espécies k-estrategistas que estão bem adaptadas a esses ambientes 

(BRAGA, 2004). Apesar de integrar um bioma reconhecido mundialmente como um hot spot 

de biodiversidade (MYERS ET AL., 2000), e da presença de várias Unidades de Conservação 

(UCs) nas proximidades, com destaque para o PNI, o mais antigo do Brasil, 

surpreendentemente ainda não existem levantamentos detalhados sobre a ictiofauna dos 

córregos e pequenos riachos afluentes do rio Paraíba do Sul, que drenam a porção oriental 

das encostas da Serra da Mantiqueira e estão, em sua maioria, isolados de outros sistemas 

contíguos por formações de relevo.  

Tal fato adquire extrema relevância ecológica, uma vez que a fauna de peixes de cursos 

d’água de pequeno porte é, em geral, definida como sendo um conjunto de espécies pouco 

conhecidas e seriamente ameaçadas pela ação antrópica (MENEZES et al., 2007). A criação 

de UCs desponta, portanto, como uma das poucas alternativas sustentáveis para preservar a 

diversidade de peixes e garantir a manutenção adequada das funções ecológicas de córregos 

e pequenos riachos localizados na porção oriental das encostas da Serra da Mantiqueira 

(PRIMACK e RODRIGUES, 2001; BENSUNSAN, 2006), os quais, devido ao seu isolamento 

geográfico, apresenta elevado potencial para abrigar espécies endêmicas (MENEZES et al., 

2007). Neste sentido, a elaboração de inventários ictiofaunísticos, além de indispensáveis 

para a implementação de planos de manejo eficazes, que garantam a conservação e manejo 

sustentável da fauna de peixes, também podem auxiliar na avaliação da integridade biológica 

do ecossistema como um todo, uma vez que variações na composição e estrutura da 

ictiofauna e nos descritores de comunidade podem representar alterações nas condições 

ambientais (KARR et al., 1986). 

No presente documento são apresentadas informações sobre as principais espécies de 

peixes com chance de ocorrência nos córregos e pequenos riachos localizados na porção 

oriental das encostas da Serra da Mantiqueira, em especial na área compreendida pelo PEPS 

tendo em vista a elaboração do seu Plano de Manejo. Tais informações foram baseadas em 
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consultas intensivas a bancos de dados secundários disponíveis em estudos prévios, assim 

como na ordenação destas informações e avaliação crítica das mesmas, incluindo revisões 

da área de ocorrência e atualizações das designações específicas conferidas aos diferentes 

grupos ícticos pelos autores consultados. Além disso, o presente documento apresenta um 

Plano de Trabalho para levantamento da ictiofauna na área compreendida pelo PEPS 

baseado em um programa amostral de ampla escala espacial e de capturas padronizadas, 

integrado a um protocolo de avaliação rápida das variáveis físicas e químicas da água e da 

condição e nível de estruturação de habitats. Além de constituírem um requisito para a 

elaboração do Plano de Manejo do PEPS, as informações aqui fornecidas também poderão 

contribuir para a elaboração de programas de conservação e manejo da ictiofauna de 

córregos e riachos da porção oriental das encostas da Serra da Mantiqueira. 

3.2.3.1.1 Materiais e Métodos 

Para o inventário e diagnóstico da ictiofauna dos cursos d’águas localizadas na área do PEPS, 

foram utilizados dados primários, oriundos de amostragens de campo, e dados secundários, 

disponíveis na literatura especializada sobre a ictiofauna da região e/ou de áreas similares. 

As informações obtidas nas amostragens de campo foram analisadas separadamente e, 

posteriormente, contrastadas com aquelas obtidas via consultas à literatura, visando a 

elaboração de um documento minucioso sobre a distribuição e ocorrência das principais 

espécies de peixes na área de estudo. Merece destaque, entretanto, a surpreendente 

escassez de estudos sistematizados sobre a composição da ictiofauna dos tributários e cursos 

d’água de pequeno porte situados não somente na área do PEPS, mas também na porção 

oriental das encostas da Serra da Mantiqueira como um todo. 

Dados Secundários: 

Foram utilizadas principalmente as informações disponíveis nos trabalhos de Braga (2004), 

Braga (2005), e Rondinelli (2010). Os referidos autores realizaram um estudo minucioso sobre 

alguns córregos e riachos da porção oriental das encostas da Serra da Mantiqueira, situados 

relativamente próximos (~130 km) do PEPS, porém, entre os municípios paulistas de 

Pindamonhangaba, Campos do Jordão e Guaratinguetá. Os trabalhos de Braga (2004; 2005) 

resultaram, em essência, no inventário das espécies de peixes capturadas em amostragens 

trimestrais realizadas entre julho de 2001 e abril de 2002, com redes de espera, armadilhas 

do tipo covo e pesca elétrica, totalizando quatro excursões a campo e capturas em oito pontos 

distribuídos nos córregos Cachoeirão, Cedro, Canjarana, Ferraz e Ribeirão Grande. O 

trabalho de Rondinelli (2010) consistiu no levantamento da ictiofauna dos córregos e rios das 

microbacias do ribeirão dos Buenos (oito pontos) e do rio Guaratinguetá (sete pontos), a qual 

foi capturada em amostragens trimestrais, realizadas entre maio de 2008 e fevereiro de 2009, 

com pesca elétrica, rede de arrasto picaré, rede de espera e puçá, dependendo das 

características ambientais dos sistemas amostrados. 

Embora os três trabalhos supracitados tenham sido usados como principais referências para 

a confecção da lista das espécies de peixes com maiores chances de ocorrência na área do 

PEPS, a listagem final também considerou algumas espécies descritas nos trabalhos de 

Bizerril; Primo (2001), Buckup et al. (2007), e Menezes et al. (2007) como ocorrentes para a 

região de estudo, sendo consideradas espécies com elevado potencial de ocorrência aquelas 

que apareceram em pelo menos quatro dos trabalhos consultados. Foram consideradas 

espécies com potencial intermediário de ocorrência aquelas listadas em pelo menos três dos 

trabalhos consultados e/ou para localidades-tipo distantes menos de 50 km da área do PEPS, 

enquanto foram consideradas as de baixo potencial de ocorrência aquelas listadas em dois 

ou menos trabalhos e para localidades-tipo distantes mais de 50 km da área do PEPS. 

Dados Primários: 

Os principais cursos d’água do PEPS e entorno são os rios Preto, Marimbondo, Pirapetinga, 

ribeirão da Bagagem, córrego Pedra Selada e o rio Alambari, que representam sistemas 
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fluviais de terceira ou quarta ordem, e que cortam o PEPS. Além destes, também estão 

presentes algumas nascentes e córregos de pequena dimensão, as quais constituem-se 

predominantemente de sistemas fluviais, de primeira ou segunda ordem, localizadas no 

interior do PEPS e que afluem em direção aos rios de maior porte citados primeiramente. Com 

exceção do rio Alambari, cujo trecho de maior interesse está inserido na APA Serrinha do 

Alambari e/ou de acesso restrito por sua localização em área de uso para treinamento militar, 

os demais sistemas fluviais de maior porte na região foram amostrados, sendo apresentada 

a localização exata dos pontos de amostragem no (Quadro 3.5) e (Figura 3.22). 

Quadro 3.5 Localização dos pontos de amostragem da ictiofauna distribuídos no interior e no entorno do 

PEPS. 

PA 
COORDENADA UTM  

(23k; x, y) 
CURSO D’ÁGUA 

ICP01 561054.23 7534784.64 Ribeirão da Bagagem (estação quente-chuvosa e fria-seca) 

ICP02 555069.34 7536051.37 Córrego Pedra Selada 

ICP03-A 548275.32 7530861.47 Rio Preto (estação quente-chuvosa) 

ICP03-B 554681.99 7536006.61 Rio Preto (estação fria-seca) 

ICP04 546466.25 7528583 Rio Marimbondo (estação quente-chuvosa e fria-seca 

ICP05 551218.8 7526640.1 Rio Pirapetinga 

Legenda: PA – Ponte de Amostragem. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.22 Pontos de amostragem da ictiofauna distribuídos no interior e no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Para o inventário e diagnóstico da ictiofauna a campanha de campo do período quente-

chuvoso (i.e., verão) foi realizada entre os dias 25 e 27 de março de 2015, enquanto que a 

campanha do período frio-seco (i.e. outono-inverno) foi realizada entre os dias 4 e 6 de maio 

de 2015, obedecendo a um programa amostral de ampla abrangência espacial e de esforço 

padronizado. 

Entre os variados petrechos de pesca comumente utilizados para a coleta de peixes foram 

utilizados, dependendo das características dos ambientes amostrados, puçás (50 cm x 30 cm; 

malha 2 mm), peneiras (70 cm de diâmetro; malha 2 mm), rede de arrasto picaré (5 m x 1,5 m; 

malha 10 mm) e redes de espera (20 m x 1,5 m; malhas 15 mm e 30 mm, apenas no rio Preto), 

técnicas estas que, em princípio, se mostram mais adequadas às características fisiográficas 

dos sistemas fluviais estudados (i.e. fluxo de água moderado a elevado e leito rochoso). 

Tais petrechos constituem técnicas de captura muito praticadas para fins científicos e que 

oferecem bons resultados para a coleta de peixes em cursos d’água de pequeno e médio 

porte. Foram amostrados trechos de até 300 m de cada sistema fluvial, com esforço 

padronizado de 90 repetições de peneiras e puçás, distribuídas homogeneamente entre cada 

tipo de petrecho (i.e. 45 para cada). As redes de picaré e de espera foram utilizadas 

especificamente como redes de bloqueio (método de captura passivo), para captura de peixes 

que eventualmente escapassem da captura ativa com peneiras e puçás. 

Neste sentido, na calha principal dos riachos, a qual, portanto, apresentava fluxo mais intenso, 

as peneiras e puçás foram posicionadas perpendicularmente ao substrato, com suas bocas 

voltadas para montante do riacho, sendo o substrato à sua frente revolvido com os pés e mãos 

com o objetivo de desalojar os peixes, os quais eram carreados pela corrente para o interior 

dos petrechos. 

Nos trechos com menor velocidade de corrente, eventualmente formando poços com maior 

profundidade, as peneiras e puçás foram arremetidos repetidamente, em rápidos movimentos 

ascendentes e coordenados entre os dois pescadores, de maneira a causar desorientações 

nos peixes que permitissem sua captura pelos especialistas. 

Os puçás, os quais estavam presos a tubos de alumínio de cerca de 1,50 m, foram 

especialmente utilizados isoladamente e da maneira descrita anteriormente para a captura de 

espécies associadas a hábitats marginais e/ou submersos bem definidos, tais como moitas 

de arbustos e interstícios formados entre as rochas e/ou em bancos de gramíneas marginais. 

As redes de picaré e/ou de espera foram posicionadas transversalmente (i.e. de uma margem 

à outra) ao curso d’água e no local mais a jusante do trecho de amostragem, de maneira a 

funcionar como rede de bloqueio visando à captura de peixes que eventualmente escapassem 

dos puçás e peneiras e fossem carreados rio abaixo.  

As coletas foram realizadas durante o período diurno (entre 9 e 17 h), dando-se maior 

importância aos locais que ofereceram um conjunto de características ambientais que 

proporcionem condições mínimas necessárias para sustentar representantes da ictiofauna, 

como locais com vegetação ciliar, disponibilidade de refúgios e de recursos alimentares 

(Figura 3.22). Todos os peixes capturados foram acondicionados em sacos e mantidos em 

local arejado, com renovação periódica da água, até o término de cada amostragem. Tal 

procedimento permitiu a identificação preliminar das espécies e a medição do tamanho 

(comprimento total (CT) em milímetros (mm)) e pesagem (g) em campo, de todos os 

exemplares ainda vivos, com o auxílio de ictiômetros e pesolas (=dinamômetros), favorecendo 

a devolução de parte dos peixes ainda vivos para o ambiente. Registros fotográficos foram 

tomados da maioria dos exemplares capturados, sendo que todos os peixes foram 

sacrificados em gelo sempre que ocorreram capturas inferiores a 10 exemplares de cada 

espécie e/ou de eventuais dúvidas taxonômicas que não puderam ser sanadas em campo. 

Concomitantemente às amostragens da ictiofauna, informações sobre algumas variáveis 

físicas e químicas da água como profundidade máxima (m), temperatura (°C), oxigênio (mg/L), 



 

 

 

Página 177 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

pH, condutividade (µS/cm) e sólidos totais dissolvidos foram medidas (com exceção da 

profundidade) por meio de sonda multiparâmetros HANNA modelo HI 9828. 

A localização e altitude do local de amostragem também foram tomados por meio do GPS 

modelo Garmin 45XL. Na ocasião das capturas de peixes, informações sobre o nível de 

complexidade estrutural dos habitats submersos, tais como o grau de cobertura de vegetação 

marginal (i.e. gramíneas, arbustos, troncos e folhas), a distribuição das frações sedimentares 

(i.e. rochas, cascalhos, areia e lama), o percentual de contribuição de sedimento desnudo (i.e. 

não-estruturado) e a quantidade de barreiras à dispersão de espécies (i.e. degraus 

correspondentes a quedas d’águas com desnível vertical igual ou superior a 1,0 m) também 

foram tomadas para cada local de coleta. 

Tratamento dos Dados e Análises Estatísticas: 

Os peixes sacrificados foram acondicionados em sacos etiquetados com informações sobre 

a data e local de coleta, sendo, em seguida, conservados em formalina pura diluída a 10 %, 

permanecendo nessa solução por um período de até 20 dias. Todos os peixes conservados 

foram então transferidos para o Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada (LICTA) da 

UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro) situada no município do Rio de 

Janeiro – bairro da Urca – onde foram novamente identificados (i.e., aferição mediante 

consulta à literatura especializada e/ou a especialistas sistematas), contados, medidos e 

pesados. Para a identificação da maior parte do material, foram consultados os trabalhos de 

Burgess (1989), Géry (1977). Além dessas chaves, outros trabalhos foram consultados, como 

os de Garutti (1995), Britski et al. (1988), Menezes (2007), e Reis et al. (2003). As listagens 

de táxons aqui apresentadas refletem, sempre que possível, as relações filogenéticas aceitas 

no momento, baseadas em Buckup et al., (2007). As informações a respeito do status de 

ameaça das espécies registradas serão baseadas nos dados de União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN, 2014). 

Os espécimes-testemunho foram devidamente depositados na coleção ictiológica dos 

Laboratórios de Ictiologia Neotropical (LABIN), Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada 

(LICTA), e na Coleção Didática – Zoológica da UNIRIO, a fim de serem posteriormente 

enviados para tombamento no Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), da UFRJ. 

A abundância e ocorrência de cada espécie foram apresentadas separadamente para cada 

ambiente amostrado, com ênfase sobre as espécies dominantes e/ou ameaçadas, sendo os 

resultados obtidos comparados especialmente com os obtidos por Braga (2004), Braga (2004) 

e Rondinelli (2010). 

Os dados das características físicas e químicas da água e do nível de complexidade estrutural 

dos habitats dos pontos de coleta foram sumariados em tabelas e as médias foram calculadas 

para interpretação dos padrões mais gerais predominantes das condições ambientais nos 

sistemas fluviais amostrados na área do PEPS. As informações sobre as espécies de peixes 

coligidas nas amostragens foram apresentadas na forma de lista de espécies, incluindo dados 

sobre sua classificação taxonômica, abundância total nas capturas, faixa de tamanho e status 

de conservação no estado e nacional, sendo contrastadas com a lista das espécies 

potencialmente esperadas de serem registradas nos sistemas fluviais de pequeno porte da 

área de estudo. 

A Análise de Discriminante Canônica de Componentes Principais (CAP) foi aplicada sobre a 

matriz de abundância (dados logaritimizados em base 10) das espécies utilizando-se a 

distância de Bray-Curtis e 9.999 permutações (conforme ANDERSON, 2004), para detecção 

de diferenças na composição e estrutura da ictiofauna entre grupos e conforme períodos do 

ano (i.e. quente-chuvoso versus frio-seco) e locais de amostragem. O CAP é uma análise 

multivariada que retém o eixo (ou eixos) no espaço de coordenadas principais que melhor 

discriminam os grupos a serem comparados, levando-se em consideração a matriz de 

correlação entre a abundância das espécies em cada grupo testado (ANDERSON, 2004). 
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Esta abordagem foi escolhida tanto pela capacidade do CAP em restringir as variações na 

abundância do conjunto das espécies (i.e., matriz biótica), em apenas um ou poucos eixos, 

quanto pela expectativa prévia dos valores baixos que seriam obtidos para a riqueza e 

abundância das espécies de peixes, uma vez que este é o padrão para sistemas fluviais dessa 

natureza (VANNOTE et al., 1980; AGOSTINHO e JÚLIO Jr., 1999). Tal padrão impede, por 

exemplo, o uso de índices tradicionais para a estimativa de diversidade, tais como o de 

Shannon-Wiener, dominância ou equitatividade. Não obstante, a riqueza e abundância totais 

de peixes foram usadas como descritores complementares da ictiofauna na área de influência 

da UC. A análise multivariada permutacional de variância (PERMANOVA) foi aplicada para 

testar diferenças entre esses dois descritores (dados logaritimizados em base 10) entre os 

grupos de ambientes a serem testados, tendo novamente como base, a distância de Bray-

Curtis e 9.999 permutações (conforme ANDERSON, 2005). 

Por fim, o CAP foi aplicado sobre as matrizes de dados ambientais (dados logaritimizados em 

base 10 para variáveis físicas e químicas da água e transformados em raiz quadrada para as 

variáveis indicativas das condições dos habitats), utilizando-se a distância de Bray-Curtis e 

9.999 permutações, para a detecção de diferenças nas variáveis físicas e químicas da água 

e de condição de habitats entre período e locais de amostragem, as quais poderiam estar 

influenciando na distribuição e ocorrência das espécies entre os ambientes. Neste sentido, a 

interpretação integrada das análises estatísticas utilizadas possibilita tanto a caracterização 

dos ecossistemas estudados com base em suas características biológicas (i.e. ictiofauna) e 

ambientais, como inferir sobre as principais condicionantes ambientais, relacionadas ou não 

com alterações de origem antrópica, dos padrões de ocorrência e distribuição das espécies 

de peixes em sistemas ainda virtualmente desconhecidos, como é o caso dos córregos e 

riachos de pequeno porte na área do PEPS, assim como na porção oriental das encostas da 

Serra da Mantiqueira como um todo. Em última instância, o protocolo analítico empregado 

permitirá inferir sobre o papel e importância do PEPS na manutenção da diversidade 

ictiofaunística e integridade ecológica dos sistemas fluviais da região. 

3.2.3.1.2 Resultados 

Caracterização dos Ambientes Aquáticos: 

As características físicas e químicas da água dos pontos de amostragem estão sumariadas 

na (Tabela 3.2). Em geral, os ambientes amostrados estão localizados a uma altitude média 

elevada (média de 985.8 m ± 34,6 erro-padrão EP), podendo ser caracterizados como 

sistemas tipicamente lóticos de pequeno a médio porte, rasos (profundidade máxima = 1,20 m 

± 0,09 EP), de águas frias (18,42°C ± 0,53 EP) e bem oxigenadas (6,65 mg/L ± 0,15 EP), e 

de valores, em geral, baixos para condutividade (20,22 µS/cm ± 0,82 EP) e sólidos totais 

dissolvidos (5,44 mg/L ± 0,28 EP) e pH (5,79 ± 0,24 EP).  

Em geral, os resultados indicam que os sistemas fluviais de pequeno e médio porte da área 

de estudo ainda estão relativamente bem preservados, apresentando um elevado grau de 

integridade ambiental. Merece destaque que os valores das variáveis físicas e químicas da 

água, em geral, variaram pouco entre os períodos do ano, exibindo, entretanto, maiores 

variações entre os locais de amostragem. Tais resultados, além de indicarem menores efeitos 

sazonais nas características físicas e químicas dos ambientes estudados, revelam também 

uma maior heterogeneidade ambiental entre os sistemas fluviais presentes na área. 

As variáveis indicativas das condições dos habitats dos pontos de amostragem estão 

sumariadas no (Tabela 3.3). Em geral, os ambientes amostrados podem ser caracterizados 

por possuírem leitos constituídos por rochas e cascalhos (53,1 % ± 10,5 EP), e parcelas 

menos importantes de margens não-estruturadas e de sedimento desnudo (19,9 % ± 1,6 EP), 

com predomínio de areia (60,3 %) e menores contribuições de areia (39,7 %). Possuem, em 

média, quatro obstáculos com altura vertical ou superior a 1 m para a livre migração de peixes 

e, embora seus leitos e margens sejam carentes de vegetação aquática flutuante, apresenta-
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se moderadamente colonizados por arbustos (17,2 % ± 6,7 EP) e gramíneas semiaquáticas 

(8,9 % ± 6,2 EP), além de contribuições pontuais de troncos submersos (0,9 % ± 0,6 EP). 

Tabela 3.2 Valores das variáveis físicas e químicas da água dos corpos hídricos estudados no 

levantamento de campo para ictiofauna do PEPS. 

PONTOS 
VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

ESTAÇÃO ALT. (m) TEMP (°C) PH CON. (µS/cm) STD (mg/l) OXI. (mg/l) PROF. (m) 

ICP01 
QC 994 18,86 4,92 8,0 4,0 6,21 1,40 

FS 994 17,09 5,71 11,0 5,0 6,49 1,20 

ICP02 
QC 1.006 20,73 5,60 13,0 6,0 6,17 0,70 

FS 1.006 17,41 5,89 11,0 6,0 6,62 0,80 

ICP03-A 
QC 1.026 19,96 5,3 12,0 6,0 6,87 1,60 

FS - - - - - - - 

ICP03-B 
QC - - - - - - - 

FS 1.014 17,20 4,75 12,0 6,0 7,26 1,40 

ICP04 
QC 1.060 20,48 6,86 12,0 6,0 6,03 1,20 

FS 1.060 15,86 5,71 9,0 4,0 6,72 1,20 

ICP05 
QC - - - - - - - 

FS 700 18,22 7,01 13,0 6,0 7,47 1,30 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Tabela 3.3 Variáveis ambientais indicativas das condições dos habitats nos pontos de amostragem para 

a ictiofauna do PEPS. 
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ICP01 
QC 0,02 0,01 0,02 0,12 0,35 0,25 0,18 0,43 4 

FS 0,01 0,01 0,01 0,70 0,07 0,01 0,19 0,20 5 

ICP02 
QC 0,43 0,00 0,03 0,07 0,00 0,02 0,45 0,47 0 

FS 0,45 0,00 0,02 0,03 0,00 0,05 0,45 0,50 0 

ICP03-A 
QC 0,09 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,40 0,42 1 

FS - - - - - - - - 2 

ICP03-B 
QC - - - - - - - - 1 

FS 0,02 0,03 0,07 0,40 0,23 0,02 0,03 0,05 3 

ICP04 
QC 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,20 0,67 0,87 1 

FS 0,01 0,02 0,03 0,05 0,01 0,10 0,60 0,70 2 

ICP05 
QC - - - - - - - - - 

FS 0,03 0,05 0,00 0,02 0,74 0,08 0,05 0,13 2 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As variáveis indicativas da condição dos habitats corroboraram as tendências anteriores de 

que os sistemas fluviais de pequeno e médio porte da área de estudo ainda estão 

relativamente bem preservados, apresentando um elevado grau de integridade ambiental. 

Assim como para as variáveis físicas e químicas da água, os atributos indicadores da condição 

dos habitats, em geral, variaram menos entre os períodos do ano do que entre os locais de 

amostragem. Tais resultados reforçam o padrão de elevada heterogeneidade ambiental entre 

os sistemas fluviais presentes na área. 
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Composição e Estrutura da Ictiofauna: 

Um total de 1.892 indivíduos, pertencentes a sete famílias e 11 espécies, foi registrado nos 

seis pontos de amostragem em áreas no interior ou próximas ao PEPS (Quadro 3.6) a partir 

de um esforço amostral total de 540 repetições de peneiras/puçás. Vale ressaltar que foram 

registrados peixes em todos os locais amostrados, com destaque para o barrigudinho 

Phalloceros harpagos, que foi a espécie dominante na maioria dos locais, com exceção dos 

rios Marimbondo e Pirapetinga, não ocorrendo neste último. O cascudinho Pareiorhina cf. 

rudolphi e o lambari Astyanax intermedius também foram espécies frequentes e abundantes 

(N > 100 indivíduos), em geral associadas a fundos rochosos e trechos de correnteza, 

respetivamente. 

Quadro 3.6 Lista das espécies de peixes capturadas nos sistemas fluviais do PEPS. 

ESPÉCIES 
NOME 

VULGAR 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ABUNDÂNCIA 

SILURIFORMES    

Loricariidae    

Rineloricaria sp.  cascudinho Desconhecido 4 

Neoplecostominae    

Neoplecostomus microps (Steindachner, 1876) cascudinho Desconhecido 11 

Pareiorhina cf rudolphi (Miranda Ribeiro, 1911) cascudinho Desconhecido 128 

Callichthyidae    

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) tamboatá Desconhecido 4 

Heptapteridae    

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) bagre Desconhecido 10 

Trichomycteridae    

Trichomycterus auroguttatus Costa, 1992 cambeva Desconhecido 11 

Trichomycterus nigroauratus Barbosa & Costa, 

2008 
cambeva Desconhecido 25 

Trichomycterus mirissumba Costa, 1992 cambeva Desconhecido 5 

CHARACIFORMES    

Characidae    

Incertae sedis    

Astyanax intermedius Eigenmann, 1908 lambari Desconhecido 104 

CYPRINODONTIFORMES    

Poeciliidae    

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 barrigudinho Desconhecido 1589 

PERCIFORMES    

Cichlidae    

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) acará Desconhecido 1 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em geral, as espécies registradas compreendem uma mistura de grupos com distribuição 

bastante restrita aos córregos e pequenos rios da encosta oriental da Serra da Mantiqueira 

(ex. Tricomycteridae, Neoplecostominae) e de outros com ampla distribuição em rios de maior 

porte (ex. calha principal rio Paraíba do Sul) e riachos costeiros do estado do Rio de Janeiro 

e eventualmente do sudeste brasileiro como um todo, constituindo, portanto, representantes 

comuns da ictiofauna nativa na Bacia Hidrográfica do Leste (REIS et al., 2003; MENEZES et 

al., 2007). 
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Neste sentido, notadamente o lambari Astyanax intermedius, o bagre Rhamdia quelen, o 

barrigudinho Phalloceros harpagos, o acará Geophagus brasiliensis, o tamboatá Callichthys 

callichthys e o cascudinho Rineloricaria sp., destacam-se como os principais representantes 

deste segundo grupo. Dado a sua maior distribuição geográfica, considerável tolerância à 

condição ambientais variadas, e por provavelmente não se encontrarem ameaçadas de 

extinção, os representantes deste grupo requerem menor atenção no que se refere à adoção 

de medidas de proteção e/ou recuperação de suas populações. 

Vale ressaltar, entretanto, que a grande maioria das espécies listadas ainda não foi avaliada 

pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, em inglês) e, embora o 

status das espécies não tenha se alterado em outras fontes tais como o Livro Vermelho da 

Fauna Ameaçada de Extinção – Peixes (BIODIVERSITAS, 2008), sua classificação poderá 

mudar mediante estudos futuros que avaliem com maior precisão a situação atual dos 

estoques e das populações. 

As espécies efetivamente capturadas (dados primários) correspondem a 31,4 % do total de 

35 espécies inventariadas pelas análises aos trabalhos similares (citados no Item 3.2.3.1.1) 

que realizaram levantamentos da ictiofauna em áreas próximas ao PEPS. Vale ressaltar que 

esta proporção relativamente baixa de espécies efetivamente registradas aparentemente não 

decorre de problemas com desenho e esforço amostral, mas sim pela elaboração de uma lista 

bastante ampla para as espécies com diferentes potenciais de ocorrência na UC (dados 

secundários). 

Neste sentido, as espécies que foram classificadas com menores chances (i.e., potencial 

baixo) de serem capturadas nas amostragens in situ ou apresentam-se descritas para 

localidades-tipo distantes da área de estudo (i.e., regiões limítrofes entre as bacias dos rios 

Paraíba do Sul e Tietê) ou ocorrem majoritariamente em altitudes mais baixas do que as 

predominantes (>1000 m) no PEPS.  

Embora algumas das espécies com potencial de ocorrência no PEPS apresentem ampla 

distribuição e ocorrência pelo estado do Rio de Janeiro e algumas até mesmo pelo território 

nacional, duas espécies de cascudinhos, que embora não tenham sido efetivamente 

capturadas e apresentem baixo potencial de ocorrência na UC, merecem maior atenção, a 

Pseudotocinclus tietensis e a Hemipsilichthys papillatus, classificadas como “vulnerável” e 

“pouco preocupante” pela IUCN, respectivamente (Quadro 3.7). 

Quadro 3.7 Lista das espécies de peixes capturadas e/ou descritas no interior ou em áreas adjacentes 

(<150 km) dos sistemas fluviais do PEPS. 

ESPÉCIES 
NOME 

VULGAR 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ABUNDÂNCIA 

SILURIFORMES    

Loricariidae    

Rineloricaria kronei (Miranda Ribeiro, 1911) cascudinho Desconhecido intermediário 

Harttia carvalhoi Miranda Ribeiro, 1939 cascudinho Desconhecido intermediário 

Delturinae    

Hemipsilichthys gobio (Lütken, 1874) cascudinho Desconhecido baixo 

Hemipsilichthys papillatus Pereira, Oliveira & Oyakawa, 

2000 
cascudinho 

pouco 

preocupante 
baixo 

Neoplecostominae    

Neoplecostomus microps (Steindachner, 1876) cascudinho Desconhecido alto 

Pareiorhina rudolphi (Miranda Ribeiro, 1911) cascudinho Desconhecido alto 

Pareiorhina brachyrhyncha Chamon, Aranda & Buckup, 

2005 
cascudinho Desconhecido alto 
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ESPÉCIES 
NOME 

VULGAR 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ABUNDÂNCIA 

Hypoptopomatinae    

Hisonotus notatus Eigenmann & Eigenmann, 1889 cascudinho Desconhecido intermediário 

Parotocinclus bidentatus Gauger & Buckup, 2005 cascudinho Desconhecido intermediário 

Pseudotocinclus parahybae Takako, Oliveira & 

Oyakawa, 2005 
cascudinho Desconhecido intermediário 

Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907) cascudinho Vulnerável baixo 

Heptapteridae    

Imparfinis minutus (Lutken, 1874) bagrinho Desconhecido baixo 

Taunayia bifasciata (Eigenmann & Norris, 1900) bagrinho Desconhecido baixo 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) bagre Desconhecido intermediário 

Trichomycteridae    

Trichomycterus albinotatus Costa, 1992 cambeva Desconhecido alto 

Trichomycterus auroguttatus Costa, 1992 cambeva Desconhecido alto 

Trichomycterus itatiayae Miranda Ribeiro, 1906 cambeva Desconhecido alto 

Trichomycterus iheringi (Eigenmann, 1917) cambeva Desconhecido baixo 

Trichomycterus mimonha Costa, 1992 cambeva Desconhecido baixo 

Trichomycterus mirissumba Costa, 1992 cambeva Desconhecido alto 

Trichomycterus santaeritae (Eigenmann, 1918) cambeva Desconhecido alto 

Trichomycterus triguttatus (Eigenmann, 1918) cambeva Desconhecido baixo 

CHARACIFORMES    

Crenuchidae    

Characidium lauroi Travassos, 1949 lambari Desconhecido alto 

Characidium alipioi Travassos, 1955 lambari Desconhecido intermediário 

Characidae    

Bryconinae    

Brycon opalinus (Cuvier, 1819) Pirapetinga Desconhecido alto 

Incertae sedis    

Astyanax cf. bimaculatus (Linnaeus, 1758) lambari Desconhecido baixo 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) lambari Desconhecido intermediário 

Astyanax parahybae Eigenmann, 1908 lambari Desconhecido intermediário 

Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842) lambari Desconhecido intermediário 

Oligosarcus hepsetus (Cuvier, 1829) tambicu Desconhecido intermediário 

Erythrinidae    

Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794) traíra Desconhecido intermediário 

GYMNOTIFORMES    

Gymnotidae    

Gymnotus pantherinus (Steindachner, 1908) sarapó Desconhecido intermediário 

CYPRINODONTIFORMES    

Poeciliinae    

Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868) barrigudinho Desconhecido alto 

Phallotorynus fasciolatus Henn, 1916 barrigudinho Desconhecido baixo 
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ESPÉCIES 
NOME 

VULGAR 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ABUNDÂNCIA 

SALMONIFORMES    

Salmoninae    

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) truta arco-íris Invasora intermediário 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Entre as espécies que figuram ameaçadas em outras fontes de classificação, destaca-se a 

pirapetinga Brycon opalinus e provavelmente algumas espécies de Tricomycterus endêmicas 

da região (embora estas últimas carecendo de avaliação do seu status pela IUCN), todas 

estas com grande potencial para serem capturadas in situ no PEPS. Também merece 

destaque o registro da truta arco-íris Oncorhynchus mykiss, espécie invasora, nativa da 

América do Norte, que foi introduzida nos rios da região em função de escapes e solturas 

intencionais das fazendas de cultivo que existem na região (MAGALHÃES et al., 2002).  

Embora a Pirapetinga Brycon opalinus e a truta arco-íris Oncorhynchus mykiss não tenham 

sido efetivamente capturadas nas amostragens de peixes (dados primários), relatos 

espontâneos de pescadores locais indicaram a presenças destas duas espécies na região, 

em particular na calha principal do rio Preto. Neste sentido, estudos adicionais, especialmente 

aqueles de monitoramento em longo prazo, são particularmente importantes para a obtenção 

de informações mais detalhadas sobre o status de conservação das espécies, a faixa de 

variação de tamanho, tolerância e preferência por habitats e características físicas e químicas 

da água, e, obviamente, devido a sua relevância ecológica para a elaboração de programas 

de conservação e manejo não somente da ictiofauna, mas dos ecossistemas compreendidos 

pelo PEPS como um todo. 

Variações da Ictiofauna entre os Locais Amostrados: 

A Análise de Discriminante Canônica de Componentes Principais (CAP) não detectou 

diferenças significativas (Trace statistics = 0,30; P = 0,62) para a composição e estrutura da 

ictiofauna entre os períodos do ano (quente-chuvoso versus frio-seco). Entretanto, a CAP 

revelou diferenças entre sítios de amostragem (Trace statistics = 1,90; P = 0,0007), 

selecionando os eixos 1 e 2 como significativos (P < 0,01) e separando com sucesso 90,0 % 

das amostras como um todo (Figura 3.23). Com exceção das amostras representativas do rio 

Marimbondo, das quais 50% foram corretamente separadas pela análise, as amostras 

representativas dos demais grupos separaram-se 100% das demais. 

Em relação ao eixo 1 da CAP, as espécies que exibiram as maiores correlações positivas com 

este eixo, e, portanto, mais relacionadas com as amostras do rio Pirapetinga e ribeirão da 

Bagagem foram Geophagus brasiliensis e Rineloricaria sp. (r = 0,88 para ambas), 

Neoplecostomus microps (r = 0,78), e Astyanax intermedius (r = 0,75). Por outro lado, 

Trichomycterus nigroauratus (r = 0,44) e Phalloceros harpagos (r = 0,41) foram as espécies que 

exibiram as maiores correlações negativas com este eixo, e, estando mais relacionadas com 

as amostras do rio Preto e Marimbondo. As amostras do córrego Pedra Selada distribuíram-

se na região mais central deste eixo, compartilhando espécies com os demais ambientes. 

Apesar de compartilharem um número considerável de espécies em comum, o eixo 2 da CAP 

separou melhor as amostras do rio Marimbondo dos demais sistemas fluviais amostrados. 

Neste sentido, Pareiorhina rudolphi (r = 0,65) e Trichomycterus mirissumba (r = 0,32) foram as 

espécies positivamente correlacionadas com o eixo 2, estando mais associada com amostras 

do rio Marimbondo. Por outro lado, Phalloceros harpagos (r = -0,88), Rhamdia quelen (r = 0,74 

Astyanax intermedius (r = 0,59), e Callichthys callichthys (r = -0,51) foram as espécies 

negativamente relacionadas com o eixo 2 e, portanto, mais associadas com as amostras do 

rio Preto, córrego Pedra Selada e ribeirão da Bagagem. As amostras do rio Pirapetinga não 

se diferenciaram muito em relação ao eixo 2. 
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A riqueza de espécies variou entre duas e sete espécies e não diferiu significativamente entre 

locais (PERMANOVA; F = 1,57; P = 0,38) ou períodos de amostragem (F = 0,04; P= 1,00), 

enquanto a abundancia total de peixes variou entre 15 e 501 indivíduos por amostra, também 

não diferindo entre períodos do ano (F = 0,07; P= 0,89), mas variando significativamente entre 

locais de amostragem (F = 20,75; P= 0,0009). O ribeirão da Bagagem e o rio Preto 

apresentaram abundâncias totais de peixes mais elevadas que os demais ambientes 

estudados, em grande parte devido as capturas elevadas de Phalloceros harpagos (N ≥ 190) 

por amostra, as quais não superaram 100 indivíduos nos demais sistemas.  

Figura 3.23 Diagrama de ordenação construído com os dois primeiros eixos da Análise de CAP aplicada 

sobre a matriz de abundância das espécies de peixes amostradas no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Efeitos das Variáveis Ambientais: 

A CAP também revelou diferenças significativas para as variáveis físicas e químicas da água 

entre os locais de amostragem (Trace statistics = 3,10; P = 0,002), selecionando os eixos 1 e 

2 como significativos (P < 0,01) e separando com sucesso 80,0 % das amostras como um 

todo. O diagrama de ordenação construído com os eixos 1 e 2 da CAP (Figura 3.24) 

discriminou corretamente 100% das amostras de todos os ambientes amostrados, com 

exceção das do córrego Pedra Selada, que situaram na porção central do diagrama e se 

sobrepuseram as amostras do rio Marimbondo. 

Com relação ao eixo 1, as amostras correlacionadas positivamente com este eixo mostraram-

se associadas com maiores valores de oxigênio dissolvido (r = 0,90), sólidos totais dissolvidos 

(r = 0,46) e profundidade máxima (r = 0,39) e as amostras dos rios Preto e Pirapetinga. Por 

outro lado, as amostras correlacionadas negativamente com o eixo 1 mostraram-se 

associadas com maiores altitudes (r = -0,79) e condutividade (r = -0,46), e as amostras do 

ribeirão da Bagagem. 

Considerando-se o eixo 2, as amostras correlacionadas positivamente com este eixo 

mostraram-se associadas com maiores valores de pH (r = 0,85) e condutividade (r = 0,35) e 

as amostras do ribeirão da Bagagem, reforçando que este sistema apresenta valores 

comparativamente mais elevados para a condutividade da água. Por outro lado, as amostras 
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correlacionadas negativamente com o eixo 2 mostraram-se associadas com maiores altitudes 

(r = -0,56) e valores de oxigênio dissolvido (r = -0,39), corroborando que o rio Preto apresenta 

valores comparativamente mais elevados para oxigênio dissolvido. 

Figura 3.24 Diagrama de ordenação construído com os dois primeiros eixos da Análise de CAP aplicada 

sobre a matriz de dados ambientais (variáveis físicas e químicas da água) dos sistemas 

fluviais amostrados no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A CAP também identificou diferenças significativas para a composição e nível de estruturação 

dos habitats submersos entre os locais de amostragem (Trace statistics = 3,90; P = 0,006), 

selecionando os eixos 1 e 2 como significativos (P < 0,01) e separando com sucesso 80,0 % 

das amostras como um todo. O diagrama de ordenação construído com os eixos 1 e 2 da 

CAP (Figura 3.25) discriminou corretamente 100 % das amostras de todos os ambientes 

amostrados, com exceção das do ribeirão da Bagagem. A análise também revelou uma 

grande homogeneidade ambiental em relação à condição de habitat entre estações do ano, 

uma vez as amostras de cada sítio não se diferenciaram no diagrama de ordenação com 

respeito à sazonalidade. 

Com relação ao eixo 1, as amostras correlacionadas positivamente com este eixo, mostraram-

se associadas com maiores ocorrências de troncos (r = 0,59), sedimento desnudo (r = 0,53), 

em especial lama (r = 0,39), nas margens e na calha principal dos sistemas fluviais, 

particularmente das amostras obtidas do córrego Pedra Selada e do rio Preto. Por outro lado, 

as amostras correlacionadas negativamente com o eixo 1, mostraram-se associadas com a 

ocorrência de obstáculos potencialmente importantes a migração de peixes (i.e., degraus, r = 

-0,31), os quais se correlacionaram mais com as amostras do rio Marimbondo e o ribeirão da 

Bagagem. 

Considerando-se o eixo 2, as amostras correlacionadas positivamente com este eixo, 

mostraram-se associadas com maiores contribuições de cascalho (r = 0,85) nas margens e 

leito dos sistemas fluviais, e especialmente relacionadas com as amostras do rio Marimbondo, 

reforçando o predomínio de material rochoso (cascalhos e pedras), formando vários degraus 

e poções, como características ambientais marcadas desse ambiente. Por outro lado, as 

amostras correlacionadas negativamente com o eixo 2, mostraram-se associadas com 
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depósitos importante de sedimento desnudo (r = -0,75) e lama (r = -0,61) nas margens dos 

sistemas fluviais, em particular do rio Pirapetinga e do ribeirão da Bagagem. 

Figura 3.25 Diagrama de ordenação construído com o primeiro eixo da Análise de CAP aplicada sobre a 

matriz de dados ambientais (variáveis representativas da composição sedimentar e grau de 

estruturação de hábitats) dos sistemas fluviais amostrados no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Táxons de Interesse para a Conservação: 

Dentre as espécies da ictiofauna capturadas nas amostragens realizadas, foi observada a 

ocorrência de táxons de ampla ocorrência em diversos sistemas lóticos da bacia do rio Preto, 

assim como de córregos e pequenos rios da encosta oriental da Serra da Mantiqueira como 

um todo. 

O barrigudinho Phalloceros harpagos (Figura 3.26) foi a espécie dominante (N = 1589 

indivíduos), com ocorrência em quatro dos cinco ecossistemas amostrados (exceto rio 

Pirapetinga), porém abundâncias notadamente mais elevadas no rio Preto (N = 523 

indivíduos) e no ribeirão da Bagagem (N = 957 indivíduos). Os espécimes coletados variaram 

de 7 mm a 73 mm de comprimento total, com predominância de exemplares adultos, os quais 

apresentam forte dimorfismo sexual, com o macho apresentando o gonopódio, um órgão 

copulador que permite a fecundação interna (BUCKUP et al., 2014). Phalloceros harpagos é 

amplamente distribuída nas bacias do rio Paraná e do rio Paraguai e nas bacias costeiras 

entre o rio Itabapoana, no Estado do Espírito Santo, e o rio Araranguá, no sul do Estado de 

Santa Catarina (LUCINDA, 2008). Dado a sua ampla distribuição na região do PEPS a espécie 

requer menos atenção para a sua conservação, entretanto, possui potencial interessante para 

ser utilizada como espécie sentinela de eventuais alterações ambientais. 

Apresentando um status de conservação variado, de acordo com a espécie em questão, se 

enquadram os cascudinhos da família Loricariidae, Neoplecostomus microps (Figura 3.27), 

Pareiorhina cf. rudolphi, e Rineloricaria sp. Loricariidae é a maior família de bagres do mundo, 

com mais de 90 gêneros e 680 espécies atualmente conhecidas, distribuindo-se desde a 

Costa Rica até a Argentina (MENEZES et al., 2007). Possuem um “escudo ósseo” formado 

por placas dérmicas recobrindo o corpo, o qual é bastante achatado dorso-ventralmente e 
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muitas vezes recobertos por pequenas estruturas ósseas em forma de espinho chamadas 

odontódios. Esse conjunto de características somado a uma boca suctória com projeções 

carnosas confere aos representantes da família a capacidade de habitar uma grande 

variedade de ambientes de água doce, constituindo importantes representantes de ambientes 

correntosos de rios e riachos de cabeceira (BUCKUP, 1999). 

As espécies de Neoplecostomus estão, de uma maneira geral, restritas a riachos de encosta 

de pequena profundidade, de águas claras e correntosas, e com fundo de pedra e areia, 

ocorrendo também associados a macrófitas aquáticas e vegetação marginal. No PEPS a 

espécie ocorreu no córrego Pedra Selada, ribeirão da Bagagem e rio Pirapetinga, sempre em 

baixas abundâncias, com tamanhos variando entre 30 mm e 87 mm CT. Embora não se 

conheça precisamente o status de conservação de Neoplecostomus microps, o número 

relativamente reduzido de indivíduos registrados e a dependência da espécie a substratos 

rochosos em trechos de águas límpidas e correntosas sugerem que as populações desta 

espécie são potencialmente vulneráveis a perturbações ambientais, naturais e/ou 

antropogênicas, que se intensifiquem na região de estudo.  

Figura 3.26 Exemplar de barrigudinho Phalloceros harpagos capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 57 mm) capturado durante o período quente-chuvoso com peneiras na região do ribeirão da Bagagem. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.27 Exemplar de cascudinho Neoplecostomus microps capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 78 mm) capturado durante o período frio-seco com peneiras na região do córrego Pedra Selada. Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. 

Entre os Loricariidae registrados na região do PEPS, Pareiorhina cf. rudolphi pode ser 

facilmente reconhecida pela ausência de nadadeira adiposa, pedúnculo caudal plano 

dorsalmente e a presença de numerosos dentículos dérmicos (odontoides) nas placas laterais 

do corpo (Figura 3.28). Pareiorhina rudolphi cf. foi a segunda espécie mais abundante nas 

amostragens (N = 128 indivíduos), ocorrendo em todos os ecossistemas investigados, mas 

especialmente no córrego Pedra Selada e no rio Marimbondo, quase sempre associada a 

trechos mais correntosos e junto a rochas de pequeno a médio porte. Esta espécie ocorre na 

bacia do rio Paraíba do Sul em riachos de encosta das serras da Mantiqueira e da Bocaina, 

incluindo alguns riachos costeiros adjacentes. 

Rineloricaria sp. possui corpo achatado (deprimido), um longo pedúnculo caudal e a região 

ventral do corpo, entre as nadadeiras peitorais e pélvicas, recoberta por pequenas placas 

dérmicas (Figura 3.29). Apenas um único exemplar dessa espécie foi capturado, associada a 
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vegetação marginal e sedimento inconsolidado do rio Pirapetinga, ecossistema localizado em 

altitude média comparativamente mais baixa (< 1.000 m) do que os demais ambientes 

amostrados. Apesar da diagnose imprecisa de várias espécies do gênero, o que impossibilitou 

a identificação exata da espécie coligida no PEPS, a espécie provavelmente não apresenta 

ameaças de extinção em sua área de ocorrência. 

Figura 3.28 Exemplar de cascudinho Pareiorhina cf. rudolphi capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 59 mm) capturado durante o período frio-seco com peneiras na região do rio Marimbondo. Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.29  Exemplar de cascudinho Rineloricaria sp. capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 98 mm) capturado durante o período frio-seco com peneiras na região do rio Pirapetinga. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 

Em uma situação intermediária, com relação ao status de conservação, se encontram as 

cambevas, Trichomycterus auroguttatus, Trichomycterus mirissumba (Figura 3.30), 

Trichomycterus nigroauratus (Figura 3.31). São espécies típicas de cursos d’água de pequeno 

porte, forte correnteza, águas cristalinas e fundo de pedra. De hábitos noturno e insetívoro, 

enterram-se em sedimentos lamosos ou arenosos nas margens dos rios ou escondem-se 

entre pedras e vegetação submersas, obtendo alimento associados a substratos não 

consolidados (CASTRO e CASATTI, 1997). 

Embora não sejam consideradas ameaçadas pelas listas vermelhas e legislação mais atuais 

(BIODIVERSITAS, 2008), muitos Trichomycterus podem representar um provável complexo 

de espécies (i.e., a espécie, na verdade, pode representar um complexo de várias espécies 

de fenótipos similares, mas endêmicas de bacias particulares) e, portanto, apresentarem 

distribuições mais restritas e exclusivas as regiões onde foram capturadas. A exceção do rio 

Pirapetinga, ambas as espécies foram registradas nos demais ecossistemas amostrados na 

região de estudo, porém Trichomycterus nigroauratus apresentou as maiores abundâncias na 

região, especialmente no rio Preto, Trichomycterus auroguttatus apresentou abundâncias 

intermediárias, porém ocorrência mais ampla entre as espécies registradas deste grupo (três 

dos cinco sistemas amostrados), enquanto foram capturados apenas cinco espécimes de 

Trichomycterus mirissumba, de ocorrência restrita e exclusiva ao rio Marimbondo.  
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Figura 3.30 Exemplar de cambeva Trichomycterus mirissumba capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 88 mm) capturado durante o período frio-seco com peneiras na região do rio Marimbondo. Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.31  Exemplar de cascudinho Trichomycterus nigroauratus capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 93 mm) capturado durante o período frio-seco com peneiras na região do rio Preto. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 

O lambari Astyanax intermedius (Figura 3.32) ocorre em rios do Leste e do sudeste brasileiro 

(GÉRY, 1977; MENEZES et al., 2007), possui hábitos alimentares provavelmente onívoros, 

com tendência a insetivoria (CASTRO e CASATTI, 1997). Não necessita de migração para a 

desova, que é do tipo parcelada e sem cuidado parental (LAMAS, 1993), podendo ocorrer em 

ambientes tanto lóticos quanto lênticos durante a primavera e verão (GODOY, 1975; 

BARBIERI e BARBIERI, 1991). Astyanax intermedius foi a terceira espécie mais abundante, 

ocorrendo em todos os ecossistemas amostrados na região do PEPS.  

O bagre Rhamdia quelen é considerado um dos peixes sul-americanos de mais ampla 

distribuição, ocorrendo desde lagoas e córregos até rios de tamanho moderado. Carnívoro de 

hábitos noturnos, se abriga entre troncos e pedras submersas durante o dia, podendo se 

alimentar de insetos, crustáceos e até pequenos peixes (MENEZES et al., 2007). O acará 

Geophagus brasiliensis (Figura 3.33) é um ciclídeo de hábitos omnívoros e sedentários, que 

apresenta cuidado parental com ovos e larvas. Ambas as espécies são amplamente 

distribuídas em riachos, rios e lagos do Sudeste e Sul do Brasil, e embora poucos indivíduos 

tenham sido capturados estas espécies não apresentam riscos de extinção nos ecossistemas 

da região do PEPS.  

Figura 3.32  Exemplar de lambari Astyanax intermedius capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 48 mm) capturado durante o período quente-chuvoso, com peneira, na região do ribeirão da Bagagem. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 3.33 Único exemplar de acará Geophagus brasiliensis capturado na região do PEPS. 

 
Nota: (CT = 41 mm) capturado durante o período frio-seco, com peneira, na região do rio Pirapetinga. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 

Além das espécies efetivamente capturadas, vale ressaltar o registro, por meio de relatos 

espontâneos de habitantes locais, Pirapetinga Brycon opalinus, espécie que figura como 

ameaçada em outras fontes de classificação, e da truta arco-íris Oncorhynchus mykiss, 

espécie invasora, nativa da América do Norte, que foi introduzida nos rios da região em função 

de escapes e solturas intencionais das fazendas de cultivo que existem na região 

(MAGALHÃES et al., 2002). Por fim, vale ressaltar que a lista de espécies atual representa o 

resultado de duas campanhas (quente-chuvosa e frio-seco) realizada em cinco dos 

ecossistemas fluviais mais importantes da região do PEPS. Portanto, a referida lista não deve 

ser de maneira alguma considerada como um documento definitivo de inventário de 100 % da 

ictiofauna existente no local. 

3.2.3.1.3 Pressões Exercidas Sobre a Ictiofauna 

Foram registradas evidências da presença humana nos principais córregos e riachos 

localizados no interior ou nas circunvizinhanças do PEPS, tais como o descarte de resíduos 

sólidos (i.e., lixo), a ocorrência de gado, o uso da água para abastecimento residencial e/ou 

lazer (i.e., poços mais profundos usados como balneários sazonais), alterações na qualidade 

dos habitats marginais em área de desmatamento, ou mesmo a presença de pequenos diques 

para alteração da profundidade e leito do riacho. Também merece destaque, sem exceção, a 

presença de rodovias, tanto de maior circulação, como algumas estaduais e inclusive 

asfaltadas em parte de seus trechos, quanto outras de menor circulação e em terra batida, 

que facilitam o acesso e, portanto, aumentam a vulnerabilidade a impactos de todos os 

ecossistemas amostrados no presente trabalho. Neste sentido, o rio Preto merece especial 

atenção, uma vez que embora interconecte a maioria, senão todos, os sistemas fluviais de 

pequeno e médio porte da região, grande parte da sua calha principal se encontra margeada 

por rodovias estaduais e de maior circulação no contexto local. 

Embora também impactem quando isoladamente, os efeitos sinérgicos desses impactos 

contribuem para a diminuição da integridade ambiental e biológica do sistema (KARR e 

SCHLOSSER, 1978; KARR et al., 1986). A maioria dos impactos descritos aqui, entretanto, 

ocorreu de forma pontual e, em geral, com baixa ocorrência na área de estudo (à exceção 

dos pontos de amostragens no rio Preto e rio Pirapetinga, sistemas de maior porte 

amplamente utilizado pela comunidade local), diminuindo sua intensidade e ocorrência nos 

córregos e rios de menor volume e mais afastados dos centros mais urbanizados (i.e., Vila de 

Visconde de Mauá e arredores). 

Também merecem atenção os potenciais efeitos adversos associados com o desmatamento 

e a ocorrência de espécies exóticas invasoras no interior e nas imediações do PEPS. 

Desmatamentos, em especial aqueles relacionado ao uso do solo para pasto, podem afetar 

significativamente a mata ciliar e, ainda, aumentar o carreamento de partículas minerais (i.e. 

sedimentos) e orgânicas (i.e. nutrientes) para o ambiente aquático, alterando o volume de 

água que abastece o lençol freático (i.e. fonte hídrica crucial para o riacho durante o período 

de estiagem), modificando o status trófico do sistema (i.e. eutrofização), reduzindo a 
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disponibilidade de habitat marginais e submersos para a colonização por peixes e contribuindo 

para o assoreamento do ecossistema aquático (ELOSEGI e SABATER, 2009). 

Foram observados alguns trechos sem mata ciliar nas imediações dos pontos de amostragens 

no presente estudo, especialmente aqueles situados no ribeirão da Bagagem, córrego Pedra 

Selada e rios Negros e Pirapetinga. No entanto, suas consequências sobre a ictiofauna não 

puderam ser mensuradas durante as campanhas de inverno e verão, somente podendo ser 

elucidados provavelmente por meio de estudos de longa duração.  

Ainda que não tenham sido efetivamente registradas espécies invasoras nos córregos e 

riachos amostrados, entrevistas informais com representantes da comunidade local relataram 

a ocorrência de trutas arco-íris - provavelmente Oncorhynchus mykiss, espécie invasora, 

nativa da América do Norte, que foi introduzida nos rios da região em função de escapes e 

solturas intencionais das fazendas de cultivo (MAGALHÃES et al., 2002). Além disso, carpas 

(da variedade comum Cyprinus carpio) também foram observadas em lagos ornamentais e 

sistemas fechados, porém, escapes e colonização de ambientes naturais podem ocorrer. 

Caso populações sustentáveis venham a se estabelecer nos córregos e riachos da área de 

estudo, em decorrência de escapes, em geral, durante os períodos de águas mais elevadas 

(i.e., verão), estas poderiam intensificar as pressões sobre a ictiofauna nativa. 

Embora as espécies de peixes invasoras representem graves ameaças para os ecossistemas 

aquáticos brasileiros e sua ictiofauna nativa, estas apresentam forte tendência de expansão 

da sua ocorrência e distribuição pelo território nacional (BIZERRIL e PRIMO, 2001; SANTOS 

et al., 2013). 

3.2.3.1.4 Avaliação dos Resultados 

Considerando-se que os sistemas fluviais amostrados no presente trabalho estão localizados 

em altitudes elevadas (> 1.000 m), com leitos dominados por rochas e cascalhos, pouco 

colonizados por vegetação aquática ou marginal e com a presença de obstáculos à livre 

migração de peixes de pequeno porte, os valores encontrados para a abundância total e 

riqueza de espécies de peixes no presente estudo constituem o padrão esperado para cursos 

d’água de pequeno porte localizados em cabeceiras de sistemas fluviais de maior porte 

(KARR e SCHLOSSER, 1978; VANNOTE et al., 1980; AGOSTINHO e JÚLIO-JR., 1999). 

Os métodos de coleta e o esforço de pesca usados também foram os mesmos ou equivalentes 

aos utilizados em trabalhos de inventário ictiofaunístico em ambientes similares (BRAGA, 

2004 e RONDINELLI, 2010). Além disso, a listagem das espécies capturadas apresenta um 

elevado grau de semelhança com outras produzidas previamente para sistemas muito 

parecidos e alguns coincidentes na área de estudo (BRAGA, 2004; RONDINELLI, 2010). 

Portanto, nenhuma inconsistência foi detectada nos resultados obtidos nas campanhas de 

campo que resultaram no presente inventário e diagnóstico da ictiofauna do PEPS. 

Além disso, os esforços dirigidos para a elaboração de um desenho amostral e a aplicação 

de um protocolo analítico robusto e inovadores permitiram, no presente trabalho, uma análise 

integrada da matriz de dados biológicos (i.e. composição e estrutura da ictiofauna) com a 

matriz de dados ambientais (i.e. variáveis físicas e químicas da água e do nível de 

estruturação de hábitats), produzindo informações simplificadas, porém consistentes sobre as 

principais condicionantes ambientais que influenciaram a distribuição das principais espécies 

de importância ecológica na região de estudo, bem como de comparações entre os padrões 

obtidos durante os períodos quente-chuvoso (verão) e frio-seco (inverno). 

Entre as principais características positivas do desenho amostral empregado, destacam-se o 

esforço padronizado para todos os ambientes e a medição sistematizada das variáveis físicas 

e químicas da água e indicadoras da condição dos habitats, os quais foram repetidos 

rigorosamente nos dois períodos de amostragem. Neste sentido, os resultados obtidos 

revelam a importância da realização de amostragens de campo que contemplem pelo menos 
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dois períodos (quente-chuvoso e frio-seco), ou ainda de monitoramentos sistematizados e 

continuados, após a implantação do Plano de Manejo da UC, visando à detecção e avaliação 

de impactos dessa natureza. 

No que se refere ao protocolo estatístico, o uso de técnicas multivariadas que sumarizam os 

efeitos dos variados descritores biológicos e ambientais em diagramas de ordenação 

bidimensionais de fácil entendimento também podem ser considerados como um avanço 

significativo para estudos dessa natureza. 

Em síntese, a abordagem empregada, além de propiciar um inventário minucioso das 

principais espécies de peixes ocorrentes na área de estudo e uma visão mais abrangente de 

como a composição e estrutura da ictiofauna respondem às variações espaciais e sazonais 

nas características físicas e químicas da água e na condição dos hábitats, também permitirá 

a comparação direta e integrada dos resultados obtidos aqui com aqueles que venham a ser 

realizados em trabalhos análogos sobre ecossistemas com características ambientais 

similares.  

3.2.3.1.5 Categorização dos Ecossistemas Amostrados 

Com base nos resultados obtidos das análises qualitativas e quantitativas de cada 

ecossistema amostrado, o (Quadro 3.8) apresenta uma proposta de classificação quanto à 

relevância e prioridade para conservação.  

Quadro 3.8 Classificação dos sistemas fluviais amostrados no PEPS quanto à relevância para a 

conservação. 

ECOSSISTEMA 

AMOSTRADO 

CLASSE DE 

CONSERVAÇÃO 
SÍNTESE DOS MOTIVOS 

Ribeirão da 

Bagagem 

(ICP01) 

Alta 

Ribeirão de pequeno porte e afluente do Rio Preto; situado no 

interior e imediações do PEPS; Alterações no leito (pequenos 

diques e atravessado por rodovia) e próximo a atividades 

agropecuárias (pasto e açudes de uso pelo gado); cruza toda a 

extensão do vilarejo de Bagagem, ambiente com registro de pelo 

menos duas espécies endêmicas da região. 

Córrego Pedra 

Selada 

(ICP02) 

Alta 

Ribeirão de pequeno porte e afluente do Rio Preto; situado no 

interior e imediações do PEPS; Alterações no leito (pequenos 

diques e atravessado por rodovia) e próximo a atividades 

agropecuárias (pasto e açudes de uso pelo gado); cruza parte do 

bairro de Campo Alegre / Pedra Selada, drenando áreas próximo 

ao pico de mesmo nome, ambiente com registro de pelo menos 

duas espécies endêmicas da região. 

Rio Preto 

(ICP03-A; ICP03-

B) 

Muito Alta 

Maior sistema fluvial na região, cortando toda a extensão da UC; 

sofre interferências de perturbações antrópicas de diferentes 

magnitudes e intensidades, uma vez que cruza várias cidades e 

povoados da região (inclusive Visconde de Mauá); apesar de 

relatos da presença de espécies invasoras (truta arco-íris 

Oncorhynchus mykiss), constitui área crítica para refúgio e 

reservatório (fonte) de inúmeras espécies de peixes nativas. 

Rio Marimbondo 

(ICP04) 
Muito alta 

Sistema fluvial de médio porte e afluente do rio Preto; situado em 

área bastante preservada e com poucas alterações antrópicas no 

entorno; deságua no rio Preto antes de cruzar a vila de Visconde 

de Mauá; constitui provável área crítica de refúgio para 

Trichomycterus nigroauratus. 

Rio Pirapetinga 

(ICP05) 
Média 

Sistema fluvial de médio porte que drena as vertentes da Serra da 

Mantiqueira e desagua no rio Paraíba do Sul próximo à Resende; 

situado nas imediações do PEPS (mas somente suas nascentes 

se situam no interior da UC); apesar de constitui área de relevante 

interesse para conservação não foram registradas espécies 

endêmicas ou raras. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Entretanto, vale ressaltar que, como os sistemas amostrados estão interligados pela bacia de 

drenagem, em especial a bacia hidrográfica do rio Preto (sistema mais importante da região) 

sendo, portanto, interdependentes para manutenção adequada de suas funções ecológicas, 

e como também várias espécies de peixes inventariadas possuem capacidade de dispersão 

e distribuição restrita aos riachos e córregos da região, algumas inclusive consideradas 

ameaçadas de extinção, nenhum sítio amostrado foi considerado como de baixa relevância 

para a conservação. 

3.2.3.2 HERPETOFAUNA 

Herpetologia é o ramo da Zoologia que estuda os répteis e anfíbios. Já o conjunto de 

populações destas classes de animais em uma determinada localidade é denominado de 

Herpetofauna. Os répteis compreendem um grupo altamente diverso, com cerca de 10.038 

espécies distribuídas no mundo todo, exceto nas regiões polares (UETZ e HOSEK, 2014). 

Esta linhagem (Sauropsida ou Reptilia) engloba as ordens Testudines (tartarugas e cágados), 

Crocodylia (jacarés, crocodilos) e Squamata (lagartos, serpentes e anfisbenídeos). Já os 

anfíbios são representados por aproximadamente 7.357 espécies, entre as ordens Anura 

(sapos, rãs e pererecas), Gymnophiona (cecílias, também chamadas cobras-cegas) e 

Caudata (salamandras) (FROST, 2014).  

O papel ecológico que desempenham, tanto como indicadores de qualidade ambiental, quanto 

em relação à sua suscetibilidade à fragmentação e perda de hábitats (DUELLMAN e TRUEB, 

1994; DIXO e MARTINS, 2008; VITT e CALDWELL, 2009; MARQUES et al., 2010), denotam 

a importância do conhecimento da ecologia, diversidade e distribuição dos representantes da 

herpetofauna na elaboração de diagnósticos ambientais, tais como os que subsidiam Planos 

de Manejo. 

O Brasil abriga uma das maiores diversidades mundiais de répteis, ocupando o segundo lugar 

em termos de riqueza (760 espécies) (COSTA e BÉRNILS, 2014). Também é o país com a 

maior riqueza de anfíbios registrada (1026 espécies) (HADDAD et al., 2013; SEGALLA et al., 

2014). Estes índices estão sujeitos à constante flutuação à medida que trabalhos 

taxonômicos, como descrições de espécies e revisões de grandes grupos, são publicados. 

Tal dinâmica determina a necessidade contínua de estudos, de modo a possibilitar um melhor 

entendimento da diversidade destes animais em diferentes biomas brasileiros. 

A diversidade de espécies de animais e plantas da Mata Atlântica, assim como as suas 

porcentagens de endemismo são muito elevados. Cerca de 540 espécies de anfíbios são 

conhecidas para esta formação, e pelo menos 22 gêneros são endêmicos (CRUZ e FEIO, 

2007; HADDAD et al., 2008; 2013); além de aproximadamente 67 espécies de lagartos e 

anfisbenídeos, e 134 serpentes (Rodrigues, 2005). As maiores diversidades, e também as 

taxas de endemismo mais pronunciadas, são relatadas para ambientes de florestas úmidas, 

especialmente nas regiões elevadas nas Serras do Mar, da Mantiqueira e de Paranapiacaba 

(CRUZ e FEIO, 2007; MARQUES et al., 1998; GARCIA et al., 2009; VERDADE et al., 2009; 

HADDAD et al., 2013). 

Uma considerável quantidade de trabalhos relativos à herpetofauna da Serra da Mantiqueira 

encontra-se disponível (HADDAD e SAZIMA, 1992; SAZIMA e HADDAD, 1992; GIARETTA et 

al., 1999; POMBAL e HADDAD, 1999; CRUZ e FEIO, 2007; CRUZ et al., 2007; BÉRNILS, 

2009; MOURA et al., 2012). Ainda que muitos dados estejam inseridos em trabalhos mais 

amplos, relativos à Mata Atlântica como um todo (MARQUES et al., 2004; HADDAD et al., 

2013). A maior quantidade de informação disponível é relativa aos anfíbios, dos quais 63 

espécies são consideradas endêmicas do maciço da Mantiqueira, e 36 endêmicas de áreas 

restritas (CRUZ e FEIO, 2007). 

A singularidade da herpetofauna desta região baseia-se principalmente na formação vegetal 

associada às altitudes mais elevadas (campos de altitude, mata ombrófila densa), que permite 

que a região apresente ambientes com diferentes fitofisionomias e elevados índices de 
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umidade e pluviosidade, propícios para o estabelecimento de uma herpetofauna única. 

Diversas espécies de anfíbios e répteis são restritas a estes ambientes da região do Itatiaia, 

uma vez que são pontos isolados em uma paisagem totalmente diferenciada (MARTINS e 

MOLINA, 2008; MARQUES et al., 2009; VASCONCELOS, 2011). 

Diversos trabalhos citam a herpetofauna da região do Itatiaia, podendo ser considerada uma 

das áreas mais amostradas da região sudeste do Brasil (ROCHA et al., 2003; TARGINO e 

CARVALHO-E-SILVA, 2008; TARGINO et al., 2009). Sendo possível resgatar registros 

históricos depositados em coleções científicas que datam da década de 1940. Cerca de 19 

espécies de anuros foram descritas a partir de espécimes coletados nesta localidade, e 

destas, a maioria apresenta distribuição restrita ao Itatiaia (FROST, 2014). 

Neste contexto, os relatos de declínios de populações de anfíbios das áreas serranas e o 

consequente incremento de listas de espécies ameaçadas, decorrentes de variadas causas 

como doenças e fragmentação de hábitats, têm repercutido de forma intensa e gerado dados 

alarmantes de perda da biodiversidade no Brasil e no mundo (STUART et al., 2004; 

ETEROVICK et al., 2005; CARNAVAL et al., 2006; SUBIRÁ et al., 2012). Desta forma, o 

conhecimento dos padrões de diversidade destas áreas endêmicas, como a região do Itatiaia, 

suscetíveis à perda de hábitats e consequentemente sob pressão de perda de diversidade, é 

essencial para propostas efetivas de medidas de conservação. 

3.2.3.2.1 Materiais e Métodos 

Durante a primeira campanha (12 a 19 de fevereiro/15) foram definidos três pontos amostrais 

para a instalação das armadilhas (descritos abaixo) em pontos localizados na parte mais 

elevada do PEPS. Na segunda campanha (julho de 2015) foram definidos dois pontos de 

instalação de armadilhas, além de seis pontos de procura ativa, em áreas mais baixas (altitude 

menores de 1000) dos municípios de Resende e Itatiaia.  

Um levantamento adequado da composição e riqueza de espécies de répteis e anfíbios de 

uma determinada localidade é resultado direto da combinação de diferentes métodos de 

amostragem. Desta forma, foram utilizados métodos combinados para o levantamento de 

dados durante a campanha de campo: procura ativa visual e auditiva, armadilhas de funil e 

armadilhas de interceptação e queda, descritos a seguir. 

A busca ou procura ativa consiste em percorrer sistematicamente uma determinada área, por 

um período de tempo, procurando ativamente répteis e anfíbios em seus possíveis 

microhábitats, tais como serapilheira, em tocas ou buracos, embaixo de troncos, ou sobre a 

vegetação. Por fatores como sua eficiência e fácil execução, é um método habitualmente 

utilizado para determinar a riqueza e composição das espécies em uma área (CRUMP e 

SCOTT, 1994).  

Nas campanhas de coleta de campo foram realizadas buscas no período diurno e noturno nos 

pontos amostrais, por um período de seis dias consecutivos, e em um esforço total de 32 

horas na primeira campanha; e por um período de cinco dias consecutivos e um esforço total 

de 20 horas na segunda campanha. As buscas noturnas foram realizadas em seis diferentes 

pontos na primeira campanha: nos pontos de armadilhas instaladas citadas abaixo, e em 

outras três diferentes localidades: Trilha de Captação de água e na área atrás da sede do 

PEPS (vila de Visconde de Mauá); na região do Vale do Pavão; e na Trilha do Carvoeiro. Já 

na segunda campanha foram amostradas seis localidades: entorno do riacho do Pirapetinga, 

RPPN Santo Antônio, brejos e riachos no entorno da Rodovia RJ-163, Trilha do Portal do 

Bosque e Trilha do Morro Redondo. 

Cada ponto foi amostrado em uma noite, com duração mínima de duas horas por noite. 

Procurou-se amostrar diferentes ambientes dentro do PEPS, como pequenos córregos em 

áreas de mata e brejos. As vocalizações dos anfíbios anuros também foram registradas 



 

 

 

Página 195 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

durante as procuras ativas com auxílio de um gravador digital Sony ICD-P630F, sendo 

posteriormente comparadas com arquivos sonoros e publicações de vocalização de anfíbios. 

O uso de armadilhas de interceptação e queda (AIQ) representa um dos métodos mais 

eficazes para captura de pequenos vertebrados, sendo recomendado para coletas de anfíbios 

e répteis. Este tipo de armadilha consiste em recipientes plásticos (baldes) enterrados no solo, 

interligados por cercas-guia (CAMPBELL e CHRISTMANN, 1982; BLOMBERG e SHINE, 

2006; RIBEIRO-JÚNIOR et al., 2008).  

Foram instaladas três linhas de AIQ no PEPS na primeira campanha de campo, nos seguintes 

pontos: (i) Curva da Ferradura na rodovia RJ163 (22º20’31.38’’S 44º30’41.92’’O); (ii) Fazenda 

Santa Rosa (“Carvoeiro”) (28º18’51.58’’S 44º28’58.54’’O); (iii) Fazenda do Marimbondo, Vale 

do Pavão (22º20’02.19’’S 44º35’35.50’’O). Na segunda campanha de campo foram 

estabelecidas duas linhas de AIQ, nos seguintes pontos: (i) RPPN Santo Antônio 

(22º23’01.32’’S 44º33’20’’O); (ii) Portal do Bosque (22º25’00.9’’S 44º31’56.44’’O).  

Em cada ponto foram instaladas duas linhas de cinco baldes de 30 litros cada, dispostos em 

linha reta, em um total de 10 baldes por ponto e 30 baldes instalados no PEPS. Em cada linha 

de armadilha, cada balde foi transpassado por uma cerca-guia plástica de aproximadamente 

80 cm de altura com quatro metros de distância entre cada balde, fixada ao solo com auxílio 

de uma estaca de madeira de 1 m de comprimento. As armadilhas permaneceram abertas 

somente durante o período de trabalho de campo, por cinco dias consecutivos, sendo 

vistoriadas diariamente. O esforço amostral deste método foi calculado pelo total de número 

de baldes abertos pelo número de dias de amostragem, em um total de 150 baldes-dia. No 

total foram amostrados cinco pontos em localidades diferentes, conforme Figura 3.34. 

Figura 3.34  Pontos de amostragem de Herpetofauna 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Uma linha de seis baldes foi montada em cada ponto, seguindo as mesmas especificações 

da primeira campanha, totalizando em 12 baldes instalados. Os baldes foram vistoriados em 

um período de quatro dias consecutivos em um esforço amostral total de 48 baldes-dia.  

O uso de armadilhas de funil é eficiente para captura de pequenas espécies de répteis e 

anfíbios terrestres, e atua como um método complementar em trabalhos de levantamento de 

herpetofauna (Greenberg et al., 1994). Este tipo de armadilha é composto por um cilindro 

envolto com tela acrílica, e aberturas nas duas pontas voltadas para dentro (CAMPBELL e 

CHRISTMANN, 1982). 

Durante a primeira campanha de campo este método foi utilizado como complemento às AIQ. 

Um par de armadilhas de funil (F) foi colocado no início e no final de cada linha de AIQ, 

totalizando em quatro funis por ponto, e 12 funis utilizados no total no PEPS (Figura 3.35). O 

esforço amostral foi calculado com o número de funis abertos por dia de amostragem, em um 

total de 60 funis-dia. 

Figura 3.35  Método complementar aplicado para captura de pequenas espécies da herpetofauna no 

PEPS. 

  
Legenda: Linha de armadilha de interceptação e queda, combinada com armadilhas de funil à esquerda; Detalhe 

da armadilha de funil à direita. Fonte: Detzel Consulting, 2015 

Espécies registradas através de outros métodos que não os descritos acima, foram 

consideradas como encontros ocasionais (EO). Para cada espécime capturado durante o 

trabalho de campo, foram coletados os seguintes dados: identificação da espécie, data, hora, 

ponto de amostragem, e tipo de método de coleta. Alguns espécimes testemunhos foram 

tombados na coleção herpetológica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(MZUSP), seguindo licença de coleta expedida pelos órgãos competentes. Todos os 

exemplares coletados receberam uma etiqueta de identificação própria, foram fotografados, 

medidos e sexuados, posteriormente sacrificados com o uso de anestésico (Cloridrato de 

Ketamina ou spray de Xilocaína), fixados em formol 10 %, e conservados em álcool 70 %. 

Foram considerados como dados secundários todos os registros de répteis e anfíbios com 

ocorrência no PEPS, nos municípios de Resende, Itatiaia e Penedo, e área de abrangência 

(Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), levantados 

por meio de registros em literatura especializada, tais como livros ou artigos em periódicos 

científicos; e por meio de registros de espécimes catalogados nas coleções herpetológicas da 
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região sudeste: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (MZUSP); 

Coleção Herpetológica “Alphonse Richard Hoge”, Instituto Butantan, São Paulo, SP (IBSP); 

Coleção Célio Fábio Baptista Haddad, UNESP, Rio Claro, SP (CFBH); Coleção de répteis e 

anfíbios da Universidade Estadual de Campinas, SP (ZUEC); Coleção do Departamento de 

Zoologia da UNESP de São José do Rio Preto, SP (DZSJRP); Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, RJ (MNRJ); Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG (FUNED); Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG (UFMG); Museu de Biologia Melo Leitão, ES 

(MBML). A base de dados das coleções foi verificada pelos catálogos disponíveis online. 

A nomenclatura taxonômica utilizada para a elaboração da lista de espécies apresentada 

segue: Frost (2014) para anfíbios; Carrasco et al., (2012), Grazziotin et al., (2012), Harvey et 

al., (2012), e Hedges e Conn (2012) para os répteis. As categorias de ameaça detalhadas nas 

tabelas seguem o estabelecido por Martins e Molina (2008) e Haddad (2008) (para o Brasil); 

Caramaschi et al. (2000) e Martins e Molina (2008) (para o estado do Rio de Janeiro); e IUCN 

(2014). 

3.2.3.2.2 Resultados 

Durante a primeira campanha de coleta de campo foram registradas 24 espécies de anfíbios 

anuros, das famílias Brachycephalidae (quatro espécies), Bufonidae (duas), Centrolenidae 

(uma), Craugastoridae (uma), Hylidae (11), Hylodidae (uma), Leptodactylidae (três) e 

Odontophrynidae (uma); além de duas espécies de serpentes da família Viperidae, e um 

lagarto da família Leiosauridae (Apêndice C). 

A procura ativa foi o método de amostragem mais eficiente, capturando todas as espécies 

registradas, exceto dois anuros de folhiço (Adenomera cf. marmorata e Ischnocnema cf. 

melanogyrea), que foram registrados exclusivamente por AIQ; e as duas serpentes (Bothrops 

jararaca e Crotalus durissus terrificus), registradas por EO. 

Já na segunda campanha foram contabilizados um total de 16 espécies de anfíbios anuros e 

um lagarto da família Leiosauridae. Um exemplar de Bothrops jararaca foi registrado também 

por terceiros na região de entorno. Dentre os anfíbios foram registradas seis famílias: 

Brachycephalidae (uma espécie), Bufonidae (três), Craugastoridae (uma), Hemiphractidae 

(uma), Hylidae (oito), Hylodidae (uma), Leptodactylidae (uma) (Apêndice C). A procura ativa 

também foi o método mais eficiente na segunda campanha, responsável pelo encontro de 

todas as espécies registradas. 

Contabilizando os dados das duas campanhas foi encontrada uma riqueza total de 35 

espécies da herpetofauna do PEPS, sendo 32 espécies de anfíbios anuros de nove famílias; 

duas serpentes da família Viperidae e um lagarto da família Leiosauridae. Dentre os anuros, 

as famílias encontradas foram: Brachycephalidae (quatro espécies), Bufonidae (três), 

Centrolenidae (uma), Craugastoridae (uma), Hemiphractidae (uma), Hylidae (15), Hylodidae 

(duas), Leptodactylidae (quatro) e Odontophrynidae (uma) (Apêndice C e Apêndice D).  

Espécies de anfíbios e répteis registradas durante as duas campanhas de campo no PEPS, 

com seus respectivos métodos de coleta e localidade de coleta no parque estão apresentadas 

na íntegra, no Apêndice C, e algumas espécies ilustra-se na Figura 3.36. 
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Figura 3.36  Espécies de anfíbios e répteis registradas no PEPS. 

 
Legenda: A – Ischnocnema guentheri; B – Ischnocnema cf. parva; C – Rhinella ornata; D – Haddadus binotatus; 

E – Aplastodiscus leucopygius; F – Dendropsophus elegans; G – Dendropsophu minutus; H – Hypsiboas cf. 

polytaenius; I – Scinax flavoguttatus; J – Scinax cf. trapicheiroi; K – Proceratophrys mantiqueira; L – Enyalius 

perditus. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

• Amphibia: Anura 

o Família Brachycephalidae: 

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) – Nome popular: Rã-do-folhiço: É uma espécie 

de rã de porte médio, frequente em regiões de Mata Atlântica e de ampla distribuição no 

sudeste brasileiro, com registros para os estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais (HEYER, 1984), conforme apresentado na Figura 3.36 – A. Possui 
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hábitos preferencialmente diurnos e crepusculares, associado à serapilheira de áreas de 

mata, com período reprodutivo nas épocas mais chuvosas (GIARETTA; FACURE, 2008). É 

uma espécie bastante comum no parque, encontrada dentro dos baldes de todos os pontos 

de AIQ da primeira campanha, e também durante a procura ativa (Apêndice C).  

Ischnocnema cf. holti (Cochran, 1948) – Nome popular: Rã-do-folhiço: o grupo lactea do 

gênero Ischnocnema foi redefinido por Hedges et al., (2008), e abriga 10 espécies distribuídas 

na Mata Atlântica de Santa Catarina ao Rio de Janeiro (CANEDO e HADDAD, 2012). Trata-

se de um grupo com taxonomia bastante complexa e de difícil identificação, com diversas 

espécies conhecidas somente por seu holótipo (TARGINO et al., 2009; CANEDO e HADDAD, 

2012). Ischnocnema holti é uma espécie de porte médio descrita para o Alto Itatiaia e 

endêmica desta região (HEYER, 1985). A partir da coleta de novos exemplares no Brejo da 

Lapa, no Itatiaia, Targino e Carvalho-&-Silva (2008) publicaram a redescrição da espécie. Dois 

exemplares coletados na região próxima da sede do PEPS foram alocados como I. cf. holti 

com base nas características diagnósticas: tímpano pouco distinto com membrana timpânica 

ausente, dorso liso a granuloso com pequenas granulações nas laterais do corpo, discos 

adesivos grandes e bem desenvolvidos, e coloração em vida (TARGINO e CARVALHO-e-

SILVA, 2008). Apesar da espécie ser encontrada em altitudes acima de 2000 no PNI, também 

foi registrada para altitudes um pouco menores (1670 m) (TARGINO e CARVALHO-e-SILVA, 

2008), que correspondem com as altitudes amostradas no PEPS. Uma vez que a taxonomia 

deste grupo é extremamente complexa, sua ocorrência no PEPS é apresentada com 

ressalvas, e a coleta de mais exemplares que possam ser comparados com material 

depositado em coleções cientificas é recomendada para a confirmação da presença desta 

espécie no parque. 

Ischnocnema cf. melanopygia Targino, Costa & Carvalho-e-Silva, 2009 – Nome popular: 

Rãzinha: esta espécie, também do grupo lactea, foi recentemente descrita para o Alto do 

Itatiaia, em áreas de mata de Araucária em altitudes maiores de 2000 metros (TARGINO et 

al., 2009). Somente um indivíduo foi registrado dentro de uma armadilha de interceptação e 

queda, na localidade da Curva da Ferradura. Da mesma maneira que I. cf. holti, sua presença 

no PEPS é apresentada com ressalvas e necessita de confirmação por meio de coleta de 

novos exemplares e comparação com material de coleções.  

Ischnocnema parva (Girard, 1853) – Nome popular: rãzinha-do-folhiço: caracteriza-se por 

porte pequeno e discos dos dígitos pequenos e pontiagudos, com distribuição ampla na região 

sudeste do país (HEDGES et al., 2008; VERDADE et al., 2009), conforme apresentado na 

Figura 3.36 – B. É um grupo com grande variação morfológica, e possivelmente trata-se de 

um complexo de espécies. Apresenta reprodução associada às épocas chuvosas, hábitos 

crepusculares e diurnos, habitando o folhiço de matas úmidas (HEYER et al., 1990; 

GIARETTA; FACURE, 2008). No PEPS foi registrado somente um exemplar, no folhiço do 

ponto da Fazenda Choppotó. 

o Família Bufonidae 

Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, 1870 - Nome-popular: Sapinho-de-

bromélia: espécie arborícola de pequeno porte e hábitos noturnos, com distribuição nas 

regiões costeiras dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (VERDADE et al., 2009). Possui 

reprodução altamente especializada, depositando seus ovos e girinos em bromélias 

(IZECKSOHN, 1993; POMBAL; GORDO, 2004). Foi registrada somente na segunda 

campanha de campo, em área florestada do ponto do Portal do Bosque. 

Rhinella icterica (Spix, 1824) – Nome-popular: Sapo-cururu: Espécie terrestre com hábitos 

noturnos e distribuição geográfica de Minas Gerais até o sul do Brasil. Utiliza o meio aquático 

em ambientes perturbados para a deposição da desova e desenvolvimento de seus girinos 

(HADDAD et al., 2013). No PEPS foi encontrada em áreas abertas e antropizadas, como na 
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Vila de Visconde de Mauá, e também dentro de AIQ em ponto de borda de mata na localidade 

da Fazenda Santa Rosa. 

Rhinella ornata (Spix, 1824) – Nome-popular: Sapo-cururu (Figura 3.36 – C): espécie de sapo 

distribuída na Floresta Atlântica do Espírito Santo ao norte do Paraná (HADDAD; SAZIMA, 

1992; FROST, 2014). Também é generalista, podendo ocorrer em áreas florestadas, áreas 

de vegetação secundária, clareiras e pastagens; utilizando ambientes aquáticos como poças 

temporárias para deposição de ovos (HEYER et al., 1990). No PEPS foi encontrada em 

regiões de borda de mata. 

o Família Centrolenidae 

Vitreorana cf. eurygnatha (Lutz, 1925) – Nome-popular: Rã-de-vidro: Espécie endêmica de 

Mata Atlântica, da região nordeste do Brasil até Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 

Apresenta hábitos reofílicos, isto é, pode ser encontrada sobre pedras ou na vegetação, em 

associação a riachos ou corredeiras em áreas de mata (HADDAD et al., 2013). No PEPS esta 

espécie foi registrada somente por vocalização em um riacho em borda de mata na Fazenda 

Marimbondo, durante primeira campanha.  

o Família Craugastoridae 

Haddadus binotatus (Spix, 1824) - Nome-popular: Rã-do-folhiço (Figura 3.36 – D): Possui 

distribuição ampla na Mata Atlântica costeira, da Bahia ao Rio Grande do Sul, sendo frequente 

e amplamente distribuída na região sudeste do país (VAN SLYUS e ROCHA, 2010). 

Apresenta desenvolvimento direto, e está associada à serapilheira de áreas florestadas, 

encontrada no período diurno ou crepuscular. No PEPS esta espécie foi registrada somente 

em área de mata na localidade Fazenda Choppotó, durante procura ativa noturna; e na região 

de entorno da rodovia RJ163 e portal do Bosque na segunda campanha.  

o Família Hemiphractidae 

Fritziana fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) – Nome popular: perereca-marsupial: Espécie de 

porte pequeno, com uma faixa escura dorsal nos pulsos. As fêmeas carregam os ovos no 

dorso e depositam seus girinos em bromélias (HEYER et al., 1990; HADDAD e PRADO, 2005; 

DUELLMAN et al., 2011). Distribui-se em regiões montanhosas (500-1800 metros) da região 

sudeste do Brasil, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (DUELLMAN e 

GRAY, 1983). Somente sua vocalização foi registrada durante a segunda campanha de 

campo. 

o Família Hylidae 

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1985) - Nome-popular: Perereca-verde: Apresenta 

coloração verde e uma espessa linha amarelada percorrendo o canto rostral até a prega 

supratimpânica, o que a diferencia das outras espécies simpátricas de Aplastodiscus (CRUZ 

e PEIXOTO, 1985). Distribui-se pela Serra do Mar e da Mantiqueira, na região sudeste do 

país (CRUZ e PEIXOTO, 1985; FROST, 2014). Machos vocalizam praticamente o ano todo, 

utilizando como sítios a vegetação marginal ou no barranco de margens de riachos em áreas 

florestadas (CRUZ e PEIXOTO, 1985). Sua presença foi registrada exclusivamente por 

vocalização nas zonas mais baixas do parque, durante a segunda campanha de campo. 

Aplastodiscus leucopygius (Cruz and Peixoto, 1985) – Nome-popular: Perereca-flautinha: 

Espécie de porte moderado e coloração verde, com distribuição na região sudeste do país, 

nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo (CRUZ e PEIXOTO, 1984; FROST, 2014), 

conforme apresentado na Figura 3.36 – E. Utiliza riachos ou poças próximas a riachos em 

áreas de florestas como hábitat reprodutivo, e deposita ovos em ninhos subterrâneos 

(HADDAD e SAWAYA, 2000). No PEPS sua vocalização foi registrada em todos os pontos de 

AIQ. Um macho vocalizando foi registrado em região de mata do ponto da Fazenda Santa 

Rosa. 
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Bokermannohyla cf. circumdata (Cope, 1871) - Nome-popular: Perereca-de-mata: Perereca 

de grande porte com colorido dorsal marrom e faixas escuras transversais e tímpano grande 

(HEYER et al., 1990). Distribui-se em áreas florestadas na região sul e sudeste do país (Frost, 

2014). Deposita ovos em cavidades próximas da água, com desenvolvimento de girinos em 

poças ou riachos (HADDAD e PRADO, 2005). Foi encontrada nas áreas de mata amostradas 

no PEPS na primeira campanha, durante procura ativa noturna. 

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824) - Nome popular: Perereca-de-colete: Espécie 

de perereca com hábitos noturnos e padrão de colorido marrom escuro emoldurado por uma 

faixa branca característica (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001), conforme 

apresentado na Figura 3.36 – F. Possui distribuição ampla na Mata Atlântica, da Bahia ao 

estado de São Paulo, e também em localidades de transição de Cerrado e Caatinga (FROST, 

2014). É comum em áreas abertas, em brejos e lagoas, ou em bordas de mata, com machos 

vocalizando próximo da água. No PEPS foi registrada somente em brejo circundado por pasto 

no ponto da Fazenda Santa Rosa. 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) - Nome popular: Pererequinha, Perereca-de-

ampulheta: Espécie generalista de pequeno porte, amplamente distribuída no Brasil e na 

América do Sul, ocorrendo até 2000 metros de altitude (FROST, 2014), conforme apresentado 

na Figura 3.36 – G. Machos são encontrados vocalizando à noite sobre a vegetação marginal 

de lagoas e grandes poças temporárias, sempre em áreas abertas, clareiras ou bordas de 

mata, onde ocorre a deposição dos ovos (HEYER et al., 1990; HADDAD e PRADO, 2005). No 

PEPS foi registrada somente em brejo circundado por pasto. 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) - Nome popular: Perereca-cabrinha: A perereca H. 

albopunctatus é associada a ambientes de água parada, em áreas abertas de Mata Atlântica 

ou Cerrado (BERTOLUCI e RODRIGUES, 2002). Sua presença no PEPS foi registrada 

exclusivamente por vocalização em área de brejo. O registro de outros indivíduos é 

recomendado para avaliar a presença e distribuição desta espécie no parque. Contudo, como 

trata-se de uma espécie ecologicamente generalista que pode invadir ambientes alterados 

pelo homem, e com capacidade de dispersão em ambientes florestados (HADDAD e SAZIMA, 

1992), a sua ocorrência no PEPS é possível.  

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) - Nome popular: Sapo-ferreiro; Sapo-martelo: 

Perereca de grande porte, de hábitos noturnos e associada a áreas abertas. É reconhecida 

pelo seu canto característico. Pode ser encontrada em vegetação próxima de corpos de água 

ou poças permanentes, e em brejos ao longo da floresta Atlântica, desde Argentina até o 

nordeste do Brasil (MARTINS; HADDAD, 1988). Foi encontrada facilmente no PEPS durante 

as procuras noturnas em áreas de brejo e pasto, tanto por sua vocalização quanto por registro 

de indivíduos adultos. 

Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) – Nome popular: Sapo-porco; Perereca-de-franja: Espécie de 

perereca de porte médio caracterizada pelo seu padrão dorsal rugoso e de aspecto liquenoso, 

com cristas dermais desenvolvidas (CARAMASCHI e NAPOLI, 2004). Apresenta padrão 

comportamental característico com deposição de ovos em ninhos construídos ou bacias 

naturais (FAIVOVICH et al., 2005; HADDAD e PRADO, 2005). Ocorre nas regiões de Mata 

Atlântica do sudeste brasileiro, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo (CARAMASCHI e NAPOLI, 2004), sendo frequentemente encontrada em áreas 

abertas ou em borda de mata, com machos vocalizando ao longo de filetes de água ou poças 

(HADDAD et al., 2013). Foi encontrada nas duas campanhas de campo, em áreas abertas ou 

borda de mata. 

Hypsiboas cf. polytaenius (Cope, 1870) – Nome popular: Perereca-de-pijama: perereca com 

padrão de colorido de linhas ou faixas longitudinais, mais ou menos definidas, que se 

intercalam nas cores brancas e tonalidades de marrom (CRUZ; CARAMASCHI, 1998), 

conforme apresentado na Figura 3.36 – H. Apresenta hábitos noturnos e arborícolas, e é 
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encontrada frequentemente em áreas abertas ou borda de mata nas regiões serranas do 

sudeste do país, onde se reproduz em pequenos brejos ou lagoas (HADDAD et al., 2013). Foi 

encontrada facilmente no PEPS, durante as procuras noturnas, em áreas de brejo e pasto, 

tanto nas localidades de altitudes mais elevadas, quanto nas áreas mais baixas amostradas. 

Um indivíduo do grupo de “Hypsiboas polytaenius” (sensu CRUZ; CARAMASCHI, 1998) com 

padrão diferenciado foi encontrado durante a segunda campanha no ponto da RPPN Santo 

Antônio. Como este agrupamento abrange espécies bastante similares, com características 

como coloração e vocalização muito parecidas, esse indivíduo foi designado também como 

H. cf. polytaenius até que outros exemplares estejam disponíveis para uma análise 

comparativa com outros exemplares referência depositados em coleções herpetológicas. 

Hypsiboas semilineatus (Spix, 1824) – Nome popular: Perereca: Perereca comum na região 

costeira da Mata Atlântica, entre os estados de Alagoas e Santa Catarina (HADDAD et al., 

2013). Pode ser encontrada vocalizando em brejos, lagos ou próxima de riachos em áreas de 

matas (HADDAD et al., 2013). Foi registrada exclusivamente por sua vocalização durante a 

segunda campanha de campo.  

Phyllomedusa burmeisteri (Boulenger, 1882) – Nome popular: Perereca-das-folhagens: É uma 

espécie de porte grande, caracterizada por sua coloração verde intensa, com áreas azuis e 

manhas circulares amarelas nos flancos e coxa (IZECKSOHN; CARVALHO-e-SILVA, 2001). 

A distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo do nordeste ao sudeste do país, em áreas 

mais alteradas e bordas de mata. Ocorre em poças temporárias de áreas abertas ou de borda 

de mata, e deposita seus ovos na vegetação, da onde os girinos caem na água parada 

(BERTOLUCI et al., 2005). No PEPS foi registrada exclusivamente em borda de mata, próximo 

a pasto, no ponto da Fazenda Choppotó (aproximadamente 1300 metros de altitude). 

Scinax crospedospilus (Lutz, 1925) - Nome popular: Perereca: Perereca de hábitos noturnos 

e arborícolas, com coloração amarelada e manchas marrons espalhadas pelo dorso, e íris de 

cor bronze ou avermelhada (HEYER et al., 1990). Distribui-se nas regiões costeiras do estado 

de São Paulo e Rio de Janeiro (FROST, 2014). No PEPS foi registrada somente em brejo 

circundado por pasto durante procura ativa noturna. 

Scinax flavoguttatus (Lutz & Lutz, 1939) – Nome-popular: Perereca: Perereca arborícola 

encontrada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (HADDAD et al., 2013), conforme 

apresentado na Figura 3.36 – I. Caracteriza-se pelo padrão de coloração, com manchas 

laranjas pronunciadas nas partes escondidas das coxas, e pode ser encontrada em áreas de 

borda de mata associada a riachos (HEYER et al., 1990). No PEPS foi encontrada em área 

de mata e borda de mata, próximo a um riacho, na trilha de captação de água.  

Scinax sp. (gr. perpusillus) - Nome popular: Pererequinha-de-bromélia: Inserida no complexo 

de “Scinax perpusillus” Lutz and Lutz, 1939 composto por espécies de pequeno porte que se 

reproduzem em bromélias (PEIXOTO, 1987; FAIVOVICH et al., 2005). Esse grupo apresenta 

problemas taxonômicos, e o nome S. perpusillus compreende na verdade um complexo de 

espécies (HEYER et al., 1990; FAIVOVICH et al., 2005), dificultando portando a correta 

identificação da espécie. De modo geral, espécies do grupo apresentam distribuição para 

serras e baixadas dos estados de Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro (PEIXOTO, 

1987), e caracterizam-se por porte pequeno e coloração acinzentada, com manchas amarelas 

nas porções escondidas das pernas e laterais do corpo. Podem ser encontradas vocalizando 

no período crepuscular e noturno, depositando seus ovos na água acumulada nas axilas de 

bromélias de áreas de mata (IZECKSOHN; CARVALHO-E-SILVA, 2001; HADDAD; PRADO, 

2005). Apenas um exemplar foi registado durante a segunda campanha em área de mata da 

RPPN Santo Antônio.  

Scinax cf. trapicheiroi (Lutz & Lutz, 1954) - Nome popular: Perereca: Espécie de perereca 

arborícola de pequeno porte encontrada na zona costeira do estado do Rio de Janeiro e São 

Paulo, em localidades com altitudes mais baixas, até aproximadamente 600 metros (ARAÚJO 
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et al., 2009; LUNA-DIAS et al., 2009; FROST, 2014); com registro também para o nordeste 

do estado do Rio de Janeiro, em ambiente de Floresta Estacional Semidecidual (SILVEIRA, 

2011). Pode ser encontrada próxima de riachos ou rios em áreas de mata, vocalizando 

durante a noite (HADDAD et al., 2013). Alguns indivíduos foram avistados no Morro Redondo 

durante a segunda campanha de campo. Um exemplar desta espécie está apresentado na 

Figura 3.36 – J. 

o Família Hylodidae 

Hylodes sazimai (Haddad e Pombal, 1995) – Nome-popular: Rã-de-corredeira: Espécie de rã 

associada às cachoeiras de áreas de mata, com distribuição na serra da Mantiqueira, de 

Campinas ao Rio de Janeiro e Minas Gerais (Haddad et al., 2013). É diurna e sua vocalização 

pode ser ouvida próximo de pequenos riachos. No PEPS foi registrada (tanto a vocalização 

quanto o indivíduo) na Fazenda Marimbondo e também em um riacho encachoeirado na 

Curva da Ferradura (RJ-163). Durante a segunda campanha de campo foram registrados 

também alguns girinos de Hylodes do grupo lateristrigatus. Contudo, como não foi possível 

coletar estes indivíduos, e uma vez que a identificação de girinos exige uma comparação 

prévia com material de coleções, estes indivíduos foram mantidos como gr. lateristrigatus até 

que novos exemplares possam elucidar a identificação no nível específico.  

o Família Leptodactylidae 

Adenomera cf. marmorata (Steindachner, 1867) – Nome popular: Rãzinha-marmoreada: 

Inserida no complexo de espécies de “Leptodactylus marmoratus” (sensu HEYER, 1973), 

composto por espécies crípticas e taxonomia intrincada (BERNECK et al., 2008). Pode ser 

identificada pela coloração amarronzada e presença de duas linhas dorsais laranja-

avermelhadas. É bastante abundante, distribuída nos estados do sul e sudeste do país 

(HADDAD et al., 2013). Possui hábitos terrestres, diurnos e crepusculares, e pode ser 

encontrada em áreas florestais. No PEPS foi registrada somente por AIQ nas áreas de mata 

amostradas. 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) – Nome popular: Rã-manteiga: Espécie com distribuição 

muito ampla, no norte e sul do Brasil e Argentina. Possui porte grande, com seis dobras 

dorsolaterais, e manchas circulares escuras sobre o dorso (HEYER et al., 1990). Habita 

formações vegetais originalmente abertas, associada a ambientes aquáticos. Pode expandir 

sua distribuição geográfica com desmatamentos e consequente alteração da paisagem 

natural (Brasileiro et al., 2005). No PEPS foi registrada somente por sua vocalização em áreas 

abertas, no final de tarde ou de noite. 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) – Nome-popular: Rã-cachorro: Espécie originária de 

áreas abertas, que não costuma ocupar ambientes florestais (Haddad, 1998). Apresenta modo 

reprodutivo de oviposição em espuma sobre poças, vocalizando próximo de pequenos corpos 

de água em áreas abertas com vegetação gramínea, nos meses de outubro a março, no 

período crepuscular e noturno (HEYER et al., 1990; GIARETTA e FACURE, 2008). É 

identificada por sua vocalização característica, o que lhe rende o nome de rã-cachorro. No 

PEPS sua vocalização foi identificada em pontos de áreas abertas, como brejos e regiões 

com pasto. 

Physalaemus signifer (Girard, 1853) – Nome-popular: Rã: Espécie de porte pequeno, com 

distribuição ampla para a Mata Atlântica (NASCIMENTO et al., 2005). É uma espécie comum 

de hábitos cripozoicos, e pode ser encontrada no folhiço de áreas de mata. Reproduz-se 

fazendo ninhos de espuma no chão da floresta e seus girinos se desenvolvem em água 

parada (HADDAD et al., 2013), foi registrada somente na segunda campanha, na localidade 

do Morro Redondo. 
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o Família Odontophrynidae 

Proceratophrys mantiqueira (Mângia, Santana, Cruz & Feio, 2014) – Nome-popular: sapo-de-

chifre: Dentro da série de Proceratophrys appendiculata, que agrupa as espécies com 

apêndice rostral triangular (DIAS et al., 2013). Esta espécie foi reconhecida recentemente 

como uma população distinta dentro do complexo de espécies crípticas de P. melanopogon 

(MÂNGIA et al., 2014). Pode ser diferenciada por ausência de crista pré-ocular, coloração 

ventral e formato do apêndice palpebral (MÂNGIA et al., 2014). É comum nas áreas altas do 

PEPS, e foi facilmente registrada pelos métodos utilizados, capturada em armadilhas de funil, 

em armadilhas de interceptação e queda e na procura ativa (Apêndice C). Um exemplar desta 

espécie está apresentado na Figura 3.36 – K. 

• Reptilia: Lagartos 

o Familia Leiosauridae: 

Enyalius perditus Jackson, 1978 – Nome-popular: Calango: É um lagarto ovíparo, semi-

arborícola e diurno. Pode ser encontrado em ambientes florestados nos estados de Rio de 

Janeiro, São Paulo e Paraná, e parece ser sensível à fragmentação de hábitats (JACKSON, 

1978; DIXO e METZGER, 2009). Foi a única espécie de lagarto registrada durante as duas 

campanhas de campo, sendo encontrada em quase todos os pontos amostrais durante a 

primeira campanha e somente na localidade da RPPN Santo Antônio na segunda. Um 

exemplar desta espécie está apresentado na Figura 3.36 – L. 

• Reptilia: Serpentes 

o Família Viperidae 

Bothrops jararaca Wied, 1824 – Nome-popular: jararaca: A jararaca é uma serpente 

peçonhenta bastante comum na Mata Atlântica, identificada pela presença de fosseta loreal e 

coloração dorsal amarronzada com manchas triangulares. A atividade é predominantemente 

crepuscular ou noturna, e é facilmente encontrada nas épocas quentes e chuvosas do ano. 

Ocorre em áreas florestadas ou abertas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil 

(HARTMANN et al., 2009). No PEPS foi encontrado um indivíduo atropelado, no trajeto entre 

o ponto do Carvoeiro e a Vila de Visconde de Mauá. 

Crotalus durissus terrificus (Laurenti, 1768) – Nome-popular: Cascavel: Trata-se de uma 

serpente peçonhenta e de importância médica, facilmente identificada por possuir um 

chocalho que produz um som característico ao ser abordada. É predominante de áreas 

abertas e secas, e frequentemente encontrada em campos, Cerrado e áreas ripárias 

(SAWAYA et al., 2008). Distribui-se em diversos estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao 

Mato Grosso, e também na região Amazônica, ocorrendo no Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai 

e Argentina (CAMPBELL e LAMAR, 1989; MELGAREJO, 2003). Sua ocorrência na Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil está associada com sua recente invasão facilitada pelo aumento 

de áreas antropizadas ou alteradas (BASTOS et al., 2005). No PEPS foi registrada somente 

pelo encontro de um indivíduo atropelado na rodovia RJ163, que cruza o parque. Apesar já 

ter sido mencionada para o Itatiaia (BARTH, 1957), este é o primeiro registro da espécie no 

PEPS.  

Considerando dados primários e secundários foram catalogadas 53 espécies de anfíbios 

anuros, seis lagartos, 24 serpentes e uma tartaruga da família Chelidae com prováveis 

registros de ocorrência para a região do PEPS e Alto Itatiaia, municípios de Itatiaia e Resende 

(Rio de Janeiro). 

Os anfíbios estão distribuídos em 10 famílias: Brachycephalidae (seis espécies), Bufonidae 

(quatro), Craugastoridae (duas), Cycloramphidae (quatro), Centrolenidae (uma), 

Hemiphractidae (duas), Hylidae (20), Hylodidae (sete), Leptodactylidae (cinco), e 

Odontophrynidae (duas). Já os lagartos foram registrados em quatro famílias: Anguidae (uma 
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espécie), Gymnophtalmidae (duas), Leiosauridae (duas) e Scincidae (uma); e as serpentes 

também em quatro famílias Colubridae (duas), Dipsadidae (15), Elapidae (duas) e Viperidae 

(duas espécies). 

Conforme relatado nos itens anteriores, problemas taxonômicos de grupos de espécies de 

anfíbios anuros dificultam a correta identificação de algumas espécies, podendo tratar-se de 

complexos de espécies sob o mesmo nome, ou ainda espécies não descritas. Entre estes 

grupos destacam-se quatro gêneros de anuros encontrados no PEPS, o complexo de 

Hypsiboas polytaenius, o grupo de Scinax perpusillus, Hylodes gr. lateristrigatus, e o complexo 

lactea do gênero Ischnocnema. Dentro destes grupos de espécies prevalecem diversos 

problemas taxonômicos e erros de identificação, o que também pode estar subestimando a 

real diversidade da região do parque. 

Dentre os exemplares da herpetofauna levantados para o PEPS e região, foram considerados 

como registros inéditos de distribuição a ocorrência das pererecas Hypsiboas albopunctatus, 

Hypsiboas semilineatus, Scinax cf. trapicheiroi, Scinax sp (gr. perpusillus), a rã Physalaemus 

signifer, o lagarto Enyalius perditus e a cascavel Crotalus durissus terrificus. Os anuros 

Haddadus binotatus, Phyllomedusa burmeisteri, Leptodactylus latrans, e Physalaemus cuvieri 

já foram relatados para o Itatiaia no Pano de Manejo do PNI (ICMBio, 2013). Dentre estas, 

atenta-se para o aparecimento de espécies de áreas abertas e generalistas no PEPS, entre 

elas a cascavel C. durissus terrificus e os anuros P. cuvieri e H. albopunctatus. 

O padrão das famílias registradas segue o esperado para a região Neotropical, com uma 

maior representação da família Hylidae dentre os anfíbios; além de uma baixa diversidade de 

lagartos, conforme o padrão encontrado para a Mata Atlântica. A grande representatividade 

de representantes da família Hylodidae e Brachycephalidae está relacionada com a elevada 

umidade associada a um variado gradiente altitudinal da região. Áreas com pouca variação 

sazonal e elevados índices de umidade, como as localidades de maiores altitudes no Itatiaia, 

favorecem modos reprodutivos terrestres e semi-terrestres (DUELLMAN, 1988). Uma vez que 

os representantes da família Brachycephalidae possuem reprodução terrestre por 

desenvolvimento direto e não dependem de água parada para o desenvolvimento dos seus 

girinos (HADDAD e PRADO, 2005), sua diversidade na região do Itatiaia está associada, 

portanto ao favorecimento de fatores ambientais da região. 

Somente três espécies de répteis foram registradas no PEPS durante as campanhas de 

campo. As serpentes são de modo geral dificilmente encontradas na natureza, especialmente 

na Mata Atlântica. Seus hábitos crípticos, assim como o de alguns lagartos, e também a sua 

maior suscetibilidade a baixas temperaturas das épocas mais secas e frias da região sudeste 

(maior influência da sazonalidade em suas taxas de captura), são as causas mais prováveis 

do escasso registro deste grupo.  

Outros grupos de lagartos também podem ocorrer na área do PEPS, como representantes da 

família Teidae, como a espécie Salvator merianae, e outras espécies da família 

Gymnophtalmidae. Serpentes como Mussurana montana, restritas a regiões mais elevadas 

de Mata Atlântica também poderiam ser registradas na região. 

Alguns registros fotográficos de terceiros relataram a ocorrência de outras espécies de 

serpentes no PEPS: Atractus zebrinus, Sibynomorphus neuwiedii e Pseudoboa serrana. 

Dessa maneira, considerando todos os dados levantados para a região, a riqueza de répteis 

do PEPS é possivelmente bem maior do que a atualmente registrada. 

3.2.3.2.3 Distribuição Ambiental 

O PEPS apresenta similaridade das espécies de sua herpetofauna com regiões emblemáticas 

da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão e Alto do Itatiaia. Entre elas, gêneros ou 

espécies de distribuição restrita, tais como as espécies do complexo lactea do gênero 

Ischnocnema, e espécies do grupo melanopogon do gênero Proceratophrys. Espécies do 
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mesmo gênero das encontradas no Alto do Itatiaia, como os anfíbios dos gêneros 

Paratelmatobius, Cycloramphus ou Holoaden; ou ainda lagartos do gênero Colobodactylus 

poderiam ser encontrados também dentro dos limites do PEPS. 

Dentre as localidades de maior altitude amostradas no PEPS, dois anuros foram registrados 

somente na trilha de captação de água, na Vila de Visconde de Mauá: Ischnocnema cf. holti 

e Scinax flavoguttatus. Já o ponto da Curva da Ferradura (RJ1-63) foi a única localidade de 

registro de Ischnocnema cf. melanogyrea. Na localidade da Fazenda Choppotó foram 

encontradas as espécies Phyllomedusa burmeisteri, Haddadus binotatus e Ischnocnema cf. 

parva. O ponto da Fazenda Santa Rosa apresentou a maior riqueza de espécies exclusivas 

registradas (cinco anuros), estas associadas aos ambientes abertos (brejos e lagoas) 

presentes nesta localidade (Apêndice C).  

Nas áreas mais baixas, durante a segunda campanha, o número de espécies registradas foi 

distribuído de maneira homogênea nas diferentes localidades amostradas, com cinco 

espécies identificadas em cada sítio amostral; exceto na região do Morro Redondo, onde 

foram registradas somente os anuros Physalemus signifer e Scinax cf. trapicheiroi; e na RPPN 

Santo Antônio com seis espécies registradas (Apêndice C). Este padrão de distribuição pode 

ser explicado pelos tipos de ambientes dos pontos amostrados, nos quais apresentavam 

áreas de mata fechada (com vegetação alterada ou não) e pontos com áreas abertas, 

permitindo o encontro tanto de espécies que preferem vegetação mais fechada, até espécies 

que ocorrem em áreas de borda, ou ainda espécies de brejos e poças de áreas abertas. 

Dentre as espécies predominantes de áreas de mata fechada, os anfíbios Ischnocnema 

guentheri e Proceratophrys mantiqueira, e o lagarto Enyalius perditus foram os mais 

amplamente distribuídos no PEPS, sendo facilmente encontrados e coletados pela maioria 

dos métodos de coleta empregados na primeira campanha.  

Há uma diferenciação evidente entre a composição da fauna da primeira e segunda 

campanha, relacionada com as diferenças altitudinais entre as áreas amostradas. Nas 

localidades mais baixas do parque (segunda campanha) as espécies de perereca Scinax 

flavoguttatus e S. cf. trapicheiroi foram mais abundantes, e S. cf. trapicheiroi não foi 

encontrada nas localidades mais elevadas. Por outro lado, a família Brachycephalidae foi mais 

diversa nas áreas mais elevadas, e a rã-do-folhiço I. guentheri foi mais abundante do que em 

zonas de menores altitudes.  

Durante a primeira campanha de campo foi encontrada uma riqueza maior de espécies (24) 

do que na segunda campanha (17), o que pode ser atribuído a dois fatores principais: 

gradiente altitudinal e sazonalidade. Em anurofauna brasileira, de modo geral, a altitude é 

positivamente correlacionada com a riqueza de espécies (VASCONCELOS et al., 2010), e 

existe uma grande influência do tipo da formação geomorfológica, e consequentemente do 

gradiente de altitude e condições climáticas associadas, no padrão de distribuição de anfíbios 

na região sudeste (TREVINE, 2011). Ao mesmo tempo, o encontro de répteis e anfíbios é 

muito influenciado pela sazonalidade, e mais facilmente encontrados nas épocas quentes e 

chuvosas do ano. As diferentes épocas do ano das campanhas de campo (final do verão na 

primeira campanha e inverno na segunda), e os diferentes gradientes altitudinais entre as 

localidades de cada campanha são, portanto, a causa dessas diferenças da composição e 

distribuição da herpetofauna do PEPS. 

3.2.3.2.4 Espécies Relevantes e Espécies-Bandeira 

A principal espécie da região do Itatiaia tida como espécie-bandeira é o sapinho 

Melanoprhyniscus moreirae, espécie endêmica desta localidade, e que apresenta declínios 

populacionais documentados (ETEROVICK et al., 2005). Entretanto, esta espécie símbolo do 

PNI provavelmente não deve ocorrer dentro dos limites do PEPS, decorrente de fatores 

ambientais, especialmente o gradiente altitudinal mais baixo do PEPS em relação à área onde 

este anfíbio é encontrado. Contudo, os padrões de distribuição e os padrões ecológicos das 
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espécies de anfíbios e répteis do PEPS precisam ser melhor conhecidos, sendo que a região 

do PEPS possivelmente pode abrigar espécies desconhecidas para a ciência, ou ainda 

espécies ameaçadas da herpetofauna brasileira. 

3.2.3.2.5 Espécies Endêmicas 

A herpetofauna do PEPS é caracterizada por espécies de anfíbios e répteis endêmicos de 

Mata Atlântica, em sua maioria, com uma considerável representatividade de espécies 

exclusivas da Serra da Mantiqueira. 

A maioria das espécies levantadas para a região é endêmica de Mata Atlântica (81,25 %). 

Destas, aproximadamente 30 % apresentam distribuição ampla pela Mata Atlântica, com 

ocorrência nas regiões sul e sudeste, também podendo chegar até o sul da região nordeste 

do Brasil; 28,75 % distribuem-se nas regiões serranas do sudeste, na Serra do Mar e Serra 

da Mantiqueira; e aproximadamente 22,5 % são exclusivas da Serra da Mantiqueira (Apêndice 

D).  

A região do PNI é caracterizada pela presença de um grande número de espécies endêmicas, 

como decorrência de sua grande variação altitudinal. Os endemismos são notórios para os 

anfíbios anuros, com diversas espécies conhecidas somente para localidades históricas como 

Brejo da Lapa e Itamonte, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. A 

região do Alto do Itatiaia também é uma das duas áreas de maior riqueza do gênero Hylodes, 

com quatro espécies formalmente descritas, devido a fatores como intensa amostragem e 

variado gradiente altitudinal (CANEDO, 2008).  

Os elevados índices de endemismo e as características ambientais únicas da região do PEPS 

e Itatiaia destacam a região em termos da conservação da herpetofauna brasileira. Apesar da 

ocorrência dentro dos limites geográficos do PEPS da totalidade das espécies mencionadas 

listadas no Apêndice D ser pouco provável, especialmente para as espécies exclusivas da 

localidade do Brejo da Lapa, acima dos 2000 m de altitude; a localização geográfica do parque 

o situa numa área de endemismos extremamente importante da Serra da Mantiqueira. A 

região é importante também por seu posicionamento em questões de declínios ambientais de 

anuros, por ser uma das localidades brasileiras com registros documentados de declínios de 

populações de anfíbios. É o que ocorre com as espécies Melanophryniscus moreirae, 

Cycloramphus granulosus e Paratelmatobius lutzii (ETEROVICK et al., 2005). 

Entre as espécies de anuros endêmicos do Alto Itatiaia (Brejo da Lapa e Itamonte), acima de 

2000 metros estão: Bokermannohyla gouveai, Crossodactylus grandis, Holoaden bradei, 

Hylodes ornatus, H. glaber, H. regius, Hypsiboas latistriatus, Ischnocnema concolor, I. holti, I. 

melanogyrea, Megaelosia lutzae, Paratelmatobius lutzii (PEIXOTO; CRUZ, 1992; TARGINO 

et al., 2009; MARTINS; ZAHER, 2013).  

O padrão descrito para região se repete dentro dos limites do PEPS, sendo a grande maioria 

dos répteis e anfíbios endêmica de Mata Atlântica. Um destaque especial deve ser dado para 

algumas espécies de anuros endêmicas da Serra da Mantiqueira, como as espécies de 

Ischnocnema do grupo lactea e Proceratophrys mantiqueira.  

3.2.3.2.6 Espécies Exóticas 

Não foram registradas espécies exóticas no PEPS e área de entorno. 

3.2.3.2.7 Espécies Invasoras 

Apesar de não ser considerada uma espécie exótica, a cascavel Crotalus durissus terrificus 

apresenta distribuição associada a áreas abertas e secas, ocorrendo principalmente em 

formações como Cerrado e Florestas Estacionais da região central do Brasil, ou ainda campos 

abertos; e, portanto, não deveria ocorrer em regiões de Floresta Ombrófila do parque.  
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Segundo o trabalho de Bastos et al., (2005), populações de cascavéis colonizaram com 

sucesso algumas localidades de Mata Atlântica do sudoeste do estado do Rio de Janeiro, 

inclusive nos municípios de Resende e Itatiaia, acompanhando a expansão de áreas 

desflorestadas para atividades como pastagens para gado. Entre as principais consequências 

destas recentes invasões estão a competição com espécies de serpentes nativas com 

padrões ecológicos similares; e o aumento de casos de acidentes, acarretando em possíveis 

problemas de saúde pública (BASTOS et al., 2005). 

A ocorrência natural desta espécie em áreas abertas naturais de regiões serranas de Mata 

Atlântica, como enclaves de floresta estacional ou campos de altitude, também é possível. 

Entretanto, como sua dispersão em áreas previamente florestadas já foi relatada, e uma vez 

que o espécime registrado no PEPS foi encontrado em área de mata alterada (e não em 

campos abertos naturais), a ocorrência de C. durissus terrificus no PEPS provavelmente está 

relacionada com a invasão desta espécie associada à expansão de áreas abertas que 

ocorreram na região, conforme relatado por Bastos et al., (2010).  

3.2.3.2.8 Espécies Ameaçadas 

Para o PEPS somente a perereca Scinax cf. trapicheiroi encontra-se listada como “quase 

ameaçada” segundo a IUCN (RODRIGUES e TELLES, 2004). Entretanto, segundo os dados 

disponibilizados pela organização, as informações disponíveis para a espécie estão ainda 

desatualizadas, e aparentemente, essa se encontra relativamente bem estabelecida em 

regiões serranas da costa do estado do Rio de Janeiro, ocorrendo também em zonas urbanas 

(LUNA-DIAS et al., 2009).  

Dentre as espécies da herpetofauna conhecidas para a região do Itatiaia, contudo não 

registradas dentro dos limites do PEPS, dois anfíbios anuros são considerados ameaçados: 

Holoaden bradei e Paratelmatobius lutzii, ambas categorizadas como criticamente ameaçadas 

para o Brasil e vulneráveis para o estado do Rio de Janeiro. É considerado “quase ameaçado” 

o anuro Melanophryniscus moreirae (SILVANO et al., 2004), espécie emblemática do PNI, e 

que ocorre em regiões de altitudes maiores do que 2000 metros.  

Tanto H. bradei quanto P. lutzii são endêmicos da região da localidade do Itatiaia, entre os 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira. São espécies limitadas a 

áreas extremamente restritas em altitudes elevadas, e presume-se que as suas populações 

tenham sofrido declínios populacionais (POMBAL e HADDAD, 1999; POMBAL et al., 2008). 

Holoaden bradei não é encontrada na natureza desde 1976, apesar de extensas campanhas 

de procura na região (ROCHA et al., 2004). Já P. lutzii não é encontrada desde 1978 

(POMBAL e HADDAD, 1999).  

3.2.3.2.9 Pressões 

Fragmentação Florestal: 

A temática da fragmentação ambiental é uma linha de estudo à parte dentro da ecologia de 

paisagens, e, apesar de ser um campo em crescimento com vários trabalhos publicados, seus 

efeitos na biodiversidade local ainda não são bem esclarecidos para a maioria dos grupos de 

animais, inclusive para répteis e anfíbios (GARDNER et al., 2007). No caso da herpetofauna, 

a fragmentação de hábitats apresenta consequências variadas, como diminuição do fluxo 

gênico, redução da riqueza e alteração de índices de diversidade, como por exemplo alteração 

de espécies dominantes e suas abundâncias (SILVANO et al., 2003; DIXO; MARTINS, 2008; 

CONDEZ, 2009).  

De maneira geral os efeitos de fragmentação são negativos, e paisagens fragmentadas 

apresentam menores diversidades (Silvano et al., 2003; DIXO; METZGER, 2009). A 

fragmentação afeta principalmente os répteis e anfíbios devido à suas necessidades 

fisiológicas e especificidade de hábitats, especialmente em relação aos anuros, que com sua 



 

 

 

Página 209 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

pele permeável são ainda mais sensíveis às mudanças ambientais (SILVANO et al., 2003; 

VITT; CALDWELL, 2009). O efeito negativo da fragmentação já foi relatado para algumas 

espécies da herpetofauna, inclusive para o lagarto Enyalius perditus (DIXO; METZGER, 

2009), este registrado para o PEPS. Segundo os trabalhos destes autores, E. perditus 

demonstrou ser sensível aos efeitos de fragmentação e alteração de ambiente, supondo-se 

que necessite de áreas continuas de mata (DIXO; METZGER, 2008).  

O aumento de áreas desflorestadas na região, devido a pressões como turismo, especulação 

imobiliária, agricultura e agropecuária, é uma constante pressão pela fragmentação e, em 

consequência, podendo afetar a diversidade da herpetofauna do PEPS. Como não existem 

dados da composição e diversidade da herpetofauna da UC ao longo das décadas, não é 

possível fazer comparações em um contexto histórico de mudanças de paisagens. Entretanto, 

trabalhos de monitoramento padronizados e comparativos da fauna podem gerar dados da 

composição de espécies e de suas alterações decorrentes da fragmentação. 

Espécies Exóticas: 

Não foram registradas espécies exóticas da herpetofauna do PEPS, contudo podem ser 

destacadas espécies potencialmente invasoras, que possam estar se beneficiando da 

expansão de áreas abertas, como a cascavel Crotalus durissus terrificus e os anuros 

Physalaemus cuvieri, Dendropsophus elegans e Hypsiboas albopunctatus. 

Atropelamento: 

Uma vez que o PEPS é entrecortado em diversos pontos ao longo de sua extensão por uma 

rodovia estadual, a pressão de atropelamento é um fator inevitável para diversos grupos de 

fauna. Em relação à herpetofauna a pressão de atropelamento é maior para animais que se 

deslocam mais, como as serpentes. As serpentes sofrem ainda uma pressão adicional por 

tratar-se de um grupo de animais não apreciado pelo público em geral. Durante as campanhas 

de campo duas serpentes foram encontradas atropeladas na RJ-163 (Figura 3.37) 

Figura 3.37 Animal (Crotalus durissus terrificus) atropelado na estrada-parque. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Caça e Captura: 

Não existem espécies da herpetofauna que sofram pressão de caça para o PEPS. Cabe 

ressaltar, no entanto, que algumas espécies de anfíbios e répteis, especialmente aquelas de 

maior tamanho, como a rã–manteiga (Leptodactylus latrans) e o teiú (Salvator merianae) 

podem ser visadas para a caça em algumas regiões do Brasil. 
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Dispersão de Doenças: 

O registro de ocorrência do fungo Batrachochytrium dendrobatidis na região do Itatiaia (PNI) 

é mais um fator que aponta a necessidade de maiores estudos de levantamento e 

monitoramento da herpetofauna do PEPS. Este fungo tem sido documentado como 

responsável por provocar doenças em anfíbios anuros, e está usualmente associado a 

declínios populacionais no Brasil e no mundo (STUART et al., 2004; ETEROVICK et al., 2005; 

CARNAVAL et al., 2006). 

A presença do fungo foi detectada por meio de análises histológicas em exemplares 

depositados em coleções coletados na década de 80 (CARNAVAL et al., 2006), e não existem 

registros atuais da ocorrência do fungo na região, ou sobre sua distribuição na região do 

Itatiaia, ou ainda se está ocorrendo dispersão efetiva entre espécies de anuros. 

Incêndios Florestais: 

Dado a sua baixa capacidade de mobilidade, incêndios podem representar uma ameaça 

concreta para espécies de anfíbios e répteis. No PEPS essa ameaça pode ser especialmente 

impactante para espécies que habitam regiões de campos de altitude.  

3.2.3.3 AVIFAUNA 

As aves reúnem uma série de características que fazem desses animais excelente 

bioindicadores. Entre essas podem ser citadas sua elevada riqueza de espécies, populações 

abundantes, alta sensibilidade a alterações ambientais e grande quantidade de informações 

científicas disponíveis sobre o grupo, que é o mais estudado e melhor conhecido entre todos 

os vertebrados (NIEMI e MCDONALD, 2004). Dessa forma, através de métodos adequados, 

o estudo da avifauna de uma determinada área permite a caracterização do estado de 

conservação de sua biota em diferentes contextos, bem como previsões realistas das 

consequências e potencialidades de impactos antrópicos que afetem a biodiversidade como 

um todo. Assim, um entendimento geral sobre a diversidade, ecologia e distribuição da 

avifauna de uma determinada unidade de conservação é uma informação estratégica na 

elaboração de diagnósticos ambientais, tais como os que subsidiam decisões sobre os 

diversos usos dentro de áreas protegidas, no contexto de Planos de Manejo.  

Em adição, por sua beleza, voz e comportamentos elaborados as aves são consideradas 

animais muito carismáticos, despertando grande interesse das pessoas em geral. Essas 

características fazem delas ótimas embaixadoras para sensibilizar a população em geral 

sobre a importância de se conservar a biodiversidade (NIEMI e MCDONALD, 2004). 

Com cerca de 1923 espécies, o Brasil é o país com a avifauna mais rica do planeta (CBRO, 

2015). Essa alta riqueza, entretanto, não é igualmente distribuída entre os domínios naturais 

brasileiros. A Mata Atlântica se destaca como o segundo domínio com maior riqueza de 

espécies de aves, com aproximadamente 893 espécies, das quais cerca de 215 são 

endêmicas, ficando atrás apenas da Amazônia, com 1.300 espécies (MOREIRA-LIMA, 2014). 

No entanto, se colocado em perspectiva, a riqueza da avifauna da Mata Atlântica é mais 

expressiva que a da Amazônia, uma vez que está distribuída em uma área aproximadamente 

cinco vezes menor. 

As aves se destacam como o grupo de vertebrados com o maior número de espécies da Mata 

Atlântica, característica que somada à sua alta sensibilidade a alterações ambientais e a 

redução drástica da área desse domínio faz com que elas também ocupem o lugar dos 

vertebrados com o maior número de espécies ameaçadas. Portanto, não é por acaso que elas 

ilustram com maestria a situação conservacionista desesperadora da biodiversidade da Mata 

Atlântica. Das 160 espécies de aves classificadas como ameaçadas em âmbito nacional, 98 

ocorrem principalmente na Mata Atlântica (MARINI e GARCIA, 2005). Se consideradas em 

conjunto, as listas brasileira e global somam 193 aves ameaçadas, e dessas pelo menos 112 

ocorrem na Mata Atlântica, sendo 64,3 % são endêmicas desse domínio. Considerando-se 
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apenas as aves ameaçadas e endêmicas do Brasil, 75,6 % correspondem a táxons da Mata 

Atlântica.  

De acordo com projeções históricas, estima-se que originalmente 97% da área do Estado do 

Rio de Janeiro era coberta pela Mata Atlântica. Além de ser um dos estados brasileiros com 

ocupação mais antiga, o Rio de Janeiro passou por diversos ciclos econômicos baseados em 

monoculturas, como café e cana-de-açúcar. Desta forma, sua vegetação original foi sendo 

progressivamente eliminada e descaracterizada, restando atualmente aproximadamente 20% 

em relação àquela existente originalmente no Estado (SOS MATA ATLÂNTICA, 2002). 

Com cerca de 769 espécies, a avifauna do Estado do Rio de Janeiro é uma das mais 

expressivas entre os estados que fazem partem do domínio da Mata Atlântica (GAGLIARDI, 

2015). As importantes contribuições históricas de naturalistas viajantes do século XIX, aliadas 

a longos anos de trabalhos de importantes ornitólogos sediados em instituições de pesquisa 

fluminenses, como o célebre Helmut Sick, bem como a atividade de um ativo grupo de 

observadores de aves, fazem do Rio de Janeiro um dos estados que possuem a avifauna 

melhor conhecida em todo o país. Ainda assim, o conhecimento sobre a avifauna fluminense 

está longe de ser considerado esgotado, fato ilustrado pela descrição relativamente recente 

de novas espécies, tais como a saudade-de-asa-cinza Tijuca condita e o formigueiro-de-litoral 

Formicivora littoralis, além da redescoberta das espécies formigueiro-de-cabeça-negra 

Formicivora erythronotos e tietê-de-coroa Calyptura cristata. (PACHECO e FONSECA, 2001). 

No que tange à conservação da avifauna Fluminense, de acordo com a “Lista da Fauna 

Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro”, 82 espécies de aves são consideradas 

ameaçadas, 38 provavelmente ameaçadas e outras 25 não possuem dados suficientes que 

permitam sua avaliação. Este quadro evidencia a necessidade urgente de medidas que visem 

à conservação das aves e seus ambientes no estado, agravada pelo fato de que espécies 

correm o risco de serem extintas sem ao menos serem cientificamente conhecidas (ALVES 

et al., 2000). 

Por representar um dos principais blocos de florestas do Estado do Rio de Janeiro, a porção 

fluminense da Serra da Mantiqueira constitui um importante reduto para a avifauna. Iniciando 

em áreas de floresta submontana na região do Vale do Paraíba, a mancha florestal se estende 

sem interrupções até os campos de altitude do Planalto do Itatiaia, a mais de 2.500 m de 

altitude. Diferentes formações florestais se distribuem ao longo deste gradiente altitudinal, 

possuindo cada uma delas uma avifauna característica, já que muitas espécies estão restritas 

a determinadas faixas altitudinais. Além das espécies tipicamente florestais, diversos 

elementos associados a áreas úmidas e a paisagens abertas contribuem para aumentar ainda 

mais a riqueza de espécies desta porção do Estado. 

Embora existam ainda significativas lacunas de informação a serem preenchidas, a avifauna 

da região meridional do Vale do Paraíba do Sul, incluindo a Serra da Mantiqueira, pode ser 

considerada relativamente bem conhecida, especialmente devido à atuação histórica de 

diferentes ornitólogos na região do PNI (RIBEIRO, 1905; LUDERWALDT, 1909; HELLMAYR, 

1907; VELHO, 1923; RIBEIRO,1923; HOLT, 1928; PINTO, 1954; PARKER; GOERCK, 1997). 

De acordo com Honkala; Niiranen (2010), 471 espécies possuem registro para região das 

Agulhas Negras, que compreende além do Maciço do Itatiaia, os municípios de Resende, 

Itatiaia, Porto Real, e partes de Volta Redonda e Barra Mansa.  

3.2.3.3.1 Materiais e Métodos 

Os métodos utilizados para o diagnóstico avifauna do PEPS tiveram como objetivo traçar um 

panorama geral da riqueza e estado de conservação da comunidade de aves que habita a 

área do Parque. Dessa forma buscou-se identificar e registrar o maior número possível de 

espécies e entender suas relações com os ambientes locais. Características morfológicas 

externas, vocalizações e comportamento típicos permitem que praticamente todas as 

espécies de aves da Mata Atlântica possam ser seguramente identificadas em nível específico 
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através da observação e registro direto em campo, com o equipamento adequado. Assim, o 

levantamento geral da riqueza e composição da avifauna de uma determinada região 

dispensa a necessidade de coleta de espécimes ou mesmo a captura através de redes de 

neblina, método que tradicionalmente é utilizado para fins de monitoramentos populacionais 

ou outros objetivos mais específicos, como a descrição de novas espécies.  

Para coleta de dados primários foram utilizadas trilhas e estradas já estabelecidas, buscando-

se cobrir todos os ambientes presentes na área de estudo. As amostragens concentraram-se 

no início da manhã e final da tarde, períodos de maior atividade das aves, e em dias sem 

chuva e vento excessivo (Figura 3.38)  

Figura 3.38  Pontos de levantamento de avifauna 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015 

O levantamento das espécies de aves foi realizado através do método das “listas de espécies”, 

também conhecido como método das “listas de MacKinnon”. A aplicação do método das listas 

de MacKinnon envolve o agrupamento de todas as espécies detectadas durante os trabalhos 

de campo em listas consecutivas de espécies de igual tamanho. Seguindo esta lógica, cada 

nova espécie encontrada é registrada consecutivamente até se atingir um número pré-

determinado de espécies (e.g. 10 espécies), quando então se inicia uma nova lista e repete-

se todo o processo. Dessa forma, cada lista é composta por um número igual de diferentes 

espécies, mas listas diferentes podem conter as mesmas espécies. Posteriormente, a análise 

da quantidade de listas em que cada espécie foi registrada e do acúmulo de registros inéditos 

permite a obtenção de diferentes índices e parâmetros ecológicos. No presente estudo, foram 

utilizadas listas de 10 espécies, conforme recomendado por diversos autores (HERZOG et al., 

2002).  
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O método das listas de espécies é especialmente recomendado para o inventário de 

comunidades de aves tropicais, sobretudo em áreas relativamente pouco conhecidas e 

quando se pretende obter uma maior relação custo-benefício entre o tempo gasto no campo 

e a quantidade e expressividade dos dados coletados (HERZOG et al., 2002).  

Para o auxílio na identificação das espécies e documentação dos registros foram utilizados 

binóculo Zeiss 10 por 40, equipamento profissional recomendado para a gravação de 

vocalizações de aves (microfone direcional Senheiser ME67 e gravador Marantz PMD 660) e 

equipamento fotográfico (máquina Canon 7D e lente 300 mm). Em adição, foi utilizada a 

técnica de “playback”, que consiste na reprodução da vocalização de uma determinada 

espécie a partir de tocador e caixa-de-som portáteis, a fim de verificar a presença de espécies 

inconspícuas, raras e ameaçadas de extinção. Além de registros visuais e auditivos também 

foram considerados vestígios de ocorrência como ninhos e penas (Figura 3.39).  

Figura 3.39  Amostragem de aves durante campanha de campo para o plano de manejo do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As poucas informações secundárias disponíveis sobre a avifauna do PEPS foram revisadas 

criteriosamente e registros com coerência biogeográfica foram incorporados à lista de espécie 

compilada a partir das informações colhidas em campo. Informações mais detalhadas sobre 

cada uma das referências consultadas são apresentadas e discutidas mais abaixo.  

As espécies com ocorrência confirmada dentro da área do PEPS foram categorizadas de 

acordo com a preferência por hábitat, levando-se em conta os ambientes presentes na área 

de estudo, informações disponíveis na literatura e particularidades locais observadas em 

campo. Além disso, o estado de conservação das espécies foi avaliado a partir das listas 

estadual, nacional e mundial de espécies ameaçadas de extinção. 

3.2.3.3.2 Resultados 

Duzentas e setenta e seis (276) espécies de aves foram registradas durante as duas 

campanhas de coleta de dados primários. Outras vinte (20) espécies registradas pelos autores 

em atividades de campo na região do PEPS nos últimos dez anos e não encontradas durantes 

as campanhas de campo para os estudos do presente relatório foram somadas à lista visando 

complementá-la. Adicionalmente, é apontada na literatura a ocorrência de outras 26 espécies 

não registradas pelos autores em áreas localizadas dentro do PEPS (BAUER e PACHECO, 

2000; PACHECO e PARRINI, 2000; PACHECO et al., 2007), as quais foram incorporadas à 

lista final como registros secundários. Dessa forma, o computo total de espécies de aves com 

ocorrência conhecida até o momento no PEPS e seu entorno imediato atinge 322 espécies 

(Apêndice E).  
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Alguns registros secundários não foram considerados no presente estudo por motivo de 

inconsistências nas informações encontradas em algumas publicações. Isto posto, cabe 

esclarecer que a lista de espécies de aves apresentada por Rocha (2006) Fazenda 

Marimbondo, foi desconsiderada como fonte de informações secundárias, uma vez que a 

ocorrência na área de quatro dentre as cinco espécies inéditas para área do PEPS reportadas 

nessa publicação não possui coerência biogeográfica, e não são fornecidas quaisquer 

evidências que consubstanciem esses registros.  

Por motivo análogo, optou-se também por desconsiderar as informações apresentadas por 

Faria (2013) no Plano de Manejo do PNI, ainda que áreas limítrofes e dentro do PEPS tenham 

sido amostradas por esse autor. Diversos registros divulgados na referida publicação 

desafiam o conhecimento existente sobre biogeografia de aves da Mata Atlântica, 

correspondendo a espécies de ocorrência virtualmente impossível na área de estudo. 

Também devido à falta de material comprobatório, optou-se por não incorporar a lista final o 

registro de Harpia harpyja apresentado por Marigo (2002) para região da Serrinha do 

Alambari. Conforme discutido por Pacheco et al., (2003), é bastante plausível que esse 

corresponda a um indivíduo jovem de águia-cinzenta Urubitinga coronata, espécie registrada 

durante os trabalhos de campo para coleta de dados primários na área do PEPS.  

A avifauna atualmente conhecida para o PEPS está distribuída em sessenta e uma (61) 

famílias. As famílias com maior riqueza de espécies, e consideradas, portanto, mais 

representativas na área foram Thraupidae (42), Tyrannidae (41), Furnariidae (21), 

Thamnophilidae (19) e Trochilidae (15). Destaca-se entre estas a predominância de famílias 

de aves geralmente associadas a ambientes florestados, como Thraupidae, Furnariidae e 

Thamnophilidae, fato que advoga a favor da importância do PEPS para conservação de aves 

associadas ambientes florestais da Mata Atlântica (Figura 3.40).  

Figura 3.40 Número de espécies em cada família de aves com ocorrência no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As trezentas e vinte e duas (322) espécies com ocorrência conhecida para o PEPS e seu 

entorno imediato representam 68,37 % do total de espécies registradas para região das 

Agulhas Negras (HONKALA e NIIRANEN, 2010), 41,87 % das espécies conhecidas para o 

Estado do Rio de Janeiro (GAGLIARDI, 2015) e correspondem a 36,06 % do total de espécies 
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conhecidas para Mata Atlântica (MOREIRA-LIMA, 2014). Em um contexto estadual, se 

comparadas as informações disponíveis paras as demais UCs Estaduais de proteção integral 

do Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2014) o PEPS posiciona-se como a quarta de maior 

riqueza de espécies de aves, ficando atrás apenas dos Parques Estaduais dos Três Picos, 

Desengano e Pedra Branca. 

Em uma escala mais ampla, o número de espécies de aves registradas no PEPS é 

comparável, ou superior, a áreas consideradas como de grande importância para 

conservação das aves da Mata Atlântica. No âmbito da Serra da Mantiqueira, a avifauna do 

PEPS equipara-se a riqueza da avifauna de áreas como o PNI, Parque Estadual de Campos 

do Jordão, Região de São Francisco Xavier/Monte Verde e Parque Estadual da Serra do 

Papagaio (BENCKE et al., 2006).  

Embora uma caracterização ecológica e biogeográfica mais detalhada fuja do escopo do 

presente documento, é possível conjecturar que a expressiva riqueza da avifauna do PEPS é 

resultado da grande diversidade de ambientes encontrados dentro de sua área, que por sua 

vez é reflexo do extenso gradiente altitudinal protegido por essa UC. Por conta disso, muitas 

espécies de aves estão restritas a determinados ambientes e ocorrem em áreas específicas 

dentro do PEPS, situação que tem implicações importantes para a conservação da 

biodiversidade, conforme discutido mais detalhadamente abaixo.  

Além da potencialidade para atividades de pesquisa, a avifauna do PEPS pode ser explorada 

de diferentes formas em atividades relacionadas com objetivos do parque. Dentro desse 

contexto, o uso das aves como foco de ações de educação ambiental e as possibilidades 

oferecidas pelo turismo ligado a atividade de observação de aves são algumas atividades que 

se beneficiam dessa grande riqueza de espécies encontrada no Parque. 

Finalmente, cabe observar que a riqueza de aves registrada para o PEPS não pode ser 

considerada plenamente conhecida. Dada a complexidade da distribuição das espécies na 

região é esperado que novos táxons sejam encontrados com um aumento do esforço amostral 

e visita a novas áreas dentro da unidade de conservação. Por outro lado, algumas espécies 

com ocorrência pretérita provável no PEPS, atualmente encontram-se extintas na região Sul 

Fluminense, conforme discutido em maiores detalhes abaixo. 

3.2.3.3.3 Distribuição Ambiental 

Registros por Ambiente: 

A classificação das espécies por seus habitats preferenciais revelou que a maior parte, 

62,73 % (202), da avifauna do PEPS está associada principalmente a ambientes florestais. 

Uma análise mais detalhada indica que 43,17 % (139) ocorrem em áreas florestadas em geral, 

enquanto 10,87 % (35) estão restritas a florestas de altitude mais elevada (acima de 1000 m) 

e outros 8,70 % a florestas abaixo de 1000 m. Espécies associadas a ambientes abertos 

naturais e/ou antrópicos somaram 24,22 % (78) e a ambientes úmidos, incluindo brejos, 

lagoas e margens de rio, 4,97 % (16). Espécies generalista, capazes de explorar com sucesso 

diferentes ambientes, reuniram 8,07 % (26) das espécies. 

O predomínio de espécies florestais deixa claro o bom estado de conservação das florestas 

protegidas pelo PEPS e ressalta novamente sua importância para conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica. Uma porcentagem significativa de espécies está associada 

a ambientes abertos. Originalmente, as poucas áreas com vegetação aberta dentro dos limites 

da UC estavam restritas as áreas de campo de altitude. Embora diversas espécies 

ocorressem naturalmente nessas áreas, um número expressivo das aves que atualmente 

habitam os ambientes abertos do PEPS que, além dos campos de altitude, hoje incluem 

pastagens, plantações e áreas antrópicas em geral, são espécies geralmente associadas a 

áreas de Cerrado e que tem expandido sua distribuição nas últimas décadas favorecidas 
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historicamente pela conversão de áreas de floresta em plantações e pastagens (PACHECO, 

1993) 

Embora informativa, a classificação das espécies de acordo com seus habitats preferenciais 

não revela particularidades mais detalhadas da ecologia de muitas aves, especialmente no 

caso de espécies florestais. Assim, é importante ressaltar que muitas espécies estão restritas 

a hábitats específicos dentro da floresta, incluindo por exemplo áreas próximas a cursos da 

água e áreas com predomínio de recursos específicos, como taquarais e epífitas. Ainda dentro 

deste contexto, deve ser chamada a atenção para o fato que muitas espécies ocorrem apenas 

em faixas altitudinais específicas, estando associadas a fitofisionomias determinadas pela 

altitude. Em alguns casos esse fenômeno é tão marcado que muitas espécies se substituem 

altitudinalmente, sendo o exemplo mais ilustrativo desse padrão na área do PEPS as espécies 

do gênero Drymophila (RAJÃO; CERQUEIRA, 2006).  

Essas preferencias por habitats e recursos específicos faz com que as espécies não se 

distribuam homogeneamente dentro da área do parque, fato que precisa ser levado em 

consideração em decisões relacionadas com o manejo da unidade de conservação. O 

tapaculo-serrano Scytalopus petrophilus exemplifica bem essa situação. Durante a coleta de 

dados primários para o presente relatório foi feito o primeiro registro dessa espécie para o 

Estado do Rio de Janeiro. No entanto, apesar da utilização da técnica do playback visando 

localizar diferentes áreas de ocorrência da espécie dentro da área do Parque. Somente um 

indivíduo pode ser localizado em uma área de borda de mata paralela a um pequeno córrego 

não muito distante do centro de Visconde de Mauá.  

Ainda no tocante a distribuição ambiental das aves do PEPS, cabe chamar a atenção para a 

situação particular de algumas áreas de reflorestamento de eucaliptos e pinus, ambiente que 

geralmente apresenta uma avifauna relativamente pobre. Algumas dessas áreas presentes 

no PEPS e seu entorno imediato passaram muito tempo sem serem manejadas, o que 

permitiu o desenvolvimento de um expressivo sub-bosque com a presença de espécies que 

incluem até mesmo a palmeira-juçara Euterpe edulis. Por conta dessa situação e da grande 

proximidade desses plantios com áreas de mata nativa, em algumas áreas foram feitos 

registros de diversas espécies endêmicas de Mata Atlântica, incluindo espécies dependentes 

de ambientes florestais mais conservados, como Hemitriccus obsoletus, Drymophila 

ochropyga e Heliobletus contaminatus. 

Registros por Área: 

Entre as áreas amostradas, a Trilha do Carvoeiro e o Morro Redondo tiveram riqueza superior 

a 100 espécies (112 e 109, respectivamente), acompanhadas pela Trilha do Divisor de Águas 

(93), Serra do Eme (91), Fazenda Marimbondo (84), Portal do Bosque (79) e Curva da 

Ferradura (70). A Trilha da Sede (52) e a Pedra do Urubu (31) apresentaram os valores mais 

baixos de riqueza de espécies. 

Diferenças na composição de espécies entre áreas distintas podem ser em grande parte 

reflexo da heterogeneidade dos ambientes. No entanto, no âmbito do presente estudo 

discussões mais embasadas sobre eventuais diferenças entre as áreas amostradas são 

limitadas pelo esforço amostral relativamente baixo empreendido em cada área 

individualmente.  

A expressiva riqueza de espécies registrada na Trilha do Carvoeiro e no Morro Redondo pode 

ser explicada pela grande diversidade de ambientes encontrada nesses dois pontos. Deve ser 

destacado ainda que essas mesmas duas áreas, juntamente com a Curva da Ferradura, se 

sobressaíram também como as áreas com maior número de espécies de interesse 

conservacionista registradas (ameaçadas e quase ameaçadas). Dessa forma, poderia ser 

conjecturado que essas duas áreas apresentam áreas de floresta melhor estruturadas. No 

entanto, conforme explicado no parágrafo anterior, a confirmação dessa hipótese depende de 

um maior esforço amostral. 
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Ainda no que diz respeito a particularidades específicas das áreas amostradas, deve ser 

levada em conta a importância estratégica das áreas de altitude menos elevada do PEPS para 

conservação da biodiversidade da região. Entre essas áreas destaca-se o Morro Redondo, 

que na região representa um dos últimos e mais expressivos remanescentes de florestas 

submontanas associadas as regiões menos elevadas do Vale do Paraíba Sul Fluminense, 

formação florestal a qual estão restritas diversas espécies, ou estavam (no caso de algumas 

já claramente extintas).  

A importância diferenciada desses remanescentes em áreas menos elevadas deve-se ao fato 

que áreas de baixa altitude foram e são ainda hoje as mais impactadas na região. 

Historicamente, estas foram as mais devastadas pela expansão da monocultura do café, e 

atualmente, por estarem concentradas nas áreas limítrofes do PEPS, resultando em uma 

proximidade maior de áreas habitadas, estão mais suscetíveis a impactos como fogo, caça, 

extração ilegal de palmeira-juçara, entre outros.  

Do ponto de vista do conhecimento zoológico, cabe destacar que as áreas de baixa altitude 

foram as menos exploradas e estudadas da região. Como prova disso pode ser citado o 

registro no Morro Redondo, durante visita para coleta de dados para o presente estudo, do 

bico-assovelado Ramphocaenus melanurus. Esse registro corresponde ao primeiro da 

espécie para toda Serra da Mantiqueira e chama a atenção, pois, embora o bico-assovelado 

habite principalmente o dossel, sendo difícil de ser visualizado, sua detecção é relativamente 

fácil, por conta de sua vocalização bastante característica. 

3.2.3.3.4 Espécies Relevantes e Espécies-Bandeiras 

A ocorrência de algumas espécies de aves no PEPS deve ser destacada, seja por sua 

relevância biogeográfica e/ou conservacionista. O tapaculo-serrano Scytalopus petrophilus foi 

registrado no dia 18/02/2015 em uma área de borda de mata paralela a um pequeno córrego 

não muito distante do centro da vila de Visconde de Mauá. Esse é o primeiro registro da 

espécie para o Estado do Rio de Janeiro e corrobora o fato que os contrafortes interioranos 

da Serra da Mantiqueira representam o limite leste de distribuição da espécie. O bico-

assovelado Ramphocaenus melanurus foi registrado em 03/07/2015 nas altitudes mais baixas 

do PEPS, localidade do Morro Redondo, correspondendo ao primeiro registro da espécie para 

Serra da Mantiqueira (Figura 3.41). 

Figura 3.41 Representante de bico-assovelado Ramphocaenus melanurus registrado no Morro Redondo 

região do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Usualmente são consideradas espécies-bandeira os táxons representativos da biodiversidade 

de uma determinada região que são capazes de despertar positivamente a atenção das 

pessoas, geralmente devido a características como beleza ou vocalização elaborada, e atuar 

como embaixadores da conservação. Dentro desse contexto, diversas espécies de aves 

registradas no PEPS podem ser utilizadas como espécie-bandeira (Figura 3.42). Espécies 

endêmicas da Mata Atlântica relativamente comuns no PEPS como um todo ou em ambientes 

específicos incluem: o murucututu Pulsatrix koeniswaldiana, a coruja-listrada Strix hylophila, 

o beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi, o araçari-poca Selenidera maculirostris, o araçari-

banana Pteroglossus bailloni, o cuiú-cuiú Pionopsitta pileata, a borralhara-assobiadora 

Mackenziaena leachii, o entufado Merulaxis ater, o grimpeiro Leptasthenura setaria, o tangará 

Chiroxiphia caudata, saudade Tijuca atra, a araponga Procnias nudicollis, o miudinho Myiornis 

auricularis, a saíra-sete-cores Tangara seledon e o tiê-sangue Ramphoscelus bresilius. 

Figura 3.42 Potenciais espécies-bandeira endêmicas da Mata Atlântica com ocorrência no PEPS. 

  

  
Legenda: A – murucututu-de-barriga-amarela Pulsatrix koeniswaldiana; B – borralhara-assobiadora Mackenziaena 

leachii; C – saíra-sete-cores Tangara seledon; D – araçari-banana Pteroglossus bailloni. Fonte: Detzel Consulting, 

2015. 

3.2.3.3.5 Espécies Endêmicas 

Aproximadamente 30 % (96) das espécies de aves registradas no PEPS são endêmicas da 

Mata Atlântica (Apêndice F). Esse número representa 45 % do total de espécies endêmicas 

do domínio e enfatiza novamente a importância do PEPS para conservação da Mata Atlântica 

não apenas em um contexto regional, mas para o domínio como um todo. Além disso, a 

presença de um número tão expressivo de espécies endêmicas da Mata Atlântica destaca 

novamente a heterogeneidade de ambientes que compõem o PEPS. 

Dentro de um contexto conservacionista, deve ser destacado que espécies endêmicas 

geralmente apresentam exigências ecológicas mais restritas, tornando-as mais sensíveis a 

ameaças. De acordo com diferentes estudos, espécies endêmicas da Mata Atlântica são mais 

afetadas pela fragmentação do ambiente e têm maiores chances de serem extintas 

localmente que espécies não endêmicas, merecendo, portanto, especial atenção 

conservacionista (BREGMAN et al., 2014).  
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A presença de um alto número de espécies endêmicas é um dos critérios utilizados para se 

localizar áreas prioritárias para conservação. De acordo com metodologia adotada por Bencke 

et al., (2006) o número de espécies endêmicas registradas no PEPS é mais que suficiente 

para considerar essa unidade de conservação como uma “Área Importante para Conservação 

das Aves” em âmbito internacional. Outro critério utilizado por esses mesmo autores no qual 

o PEPS também se classifica como área prioritária para conservação está relacionado com a 

presença de espécies ameaçadas, conforme discutido em detalhes mais abaixo. 

3.2.3.3.6 Espécies Exóticas 

São relativamente poucas as espécies de aves exóticas com população estabelecida em vida 

livre no Brasil. O pombo Columba livia, o pardal Passer domesticus e o bico-de-lacre Estrilda 

astrild são as mais abundantes, e todas elas foram registradas no PEPS e em seu entorno 

imediato (SICK, 1997). Embora a introdução de espécies exóticas seja uma das principais 

ameaças para conservação, essas três espécies de aves são de certa forma dependentes de 

núcleos urbanos e rurais, e até o momento não foi detectada nenhuma ameaça mais 

preocupante que possam causar a populações silvestres.  

Cabe comentar novamente a situação de algumas aves que não ocorriam historicamente na 

região, mas que passaram a ocorrer em décadas recentes. Essa categoria é composta 

sobretudo por espécies associadas majoritariamente a ambientes abertos e que acabaram 

sendo favorecidas pela conversão de áreas de floresta em monoculturas e pastagens. Entre 

essas, estão espécies bem estabelecidas na região, como o tucano-toco Ramphastos toco, o 

pombão Patagioenas picazuro e o periquito-de-asa-amarela Brotogeris chiriri. Embora não 

devam ser consideradas espécies exóticas e não representem ameaça para as espécies 

florestais nativas, o status de ocorrência diferenciado dessas espécies deve ser enfatizado 

uma vez que elas podem ser vistas como um símbolo da descaracterização das paisagens 

nativas da região Sul Fluminense.  

3.2.3.3.7 Espécies Ameaçadas 

Pelo menos 39 espécies de aves consideradas de interesse para a conservação em âmbito 

estadual, nacional e mundial possuem ocorrência no PEPS (Apêndice G). Dessas, 10 

espécies estão classificadas em alguma categoria de ameaça em nível estadual, 5 nacional e 

7 mundial. Dez espécies são consideradas quase ameaçadas no estado do Rio de Janeiro e 

18 em escala mundial. O Apêndice F aponta as espécies de interesse conservacionista 

registradas na área de estudo e as respectivas categorias de ameaça, conforme listas de 

espécies ameaçadas mundial (IUCN, 2015), nacional (MMA, 2014) e estadual (ALVES, 2000). 

Mais que qualquer outro ponto discutido acima, a ocorrência de diversas espécies de aves 

legalmente consideradas ameaçadas de extinção em diferentes escalas, deixa clara a grande 

importância do PEPS como “Unidade de Conservação”. Importância que pode ser evidenciada 

de forma objetiva através da aplicação dos critérios utilizados por Bencke e al. (2006) para 

seleção de áreas prioritárias para conservação das aves da Mata Atlântica. Dentro desse 

raciocínio, a ocorrência de espécies ameaçadas em âmbito global, justifica a categorização 

do PEPS como uma “área importante para conservação das aves” em nível internacional 

(Figura 3.43). 

A maior parte das espécies de interesse para a conservação são habitantes de ambientes 

florestais. Exceções a esse padrão incluem o curió Sporophila angolensis e o azulão 

Cyanoloxia brissonii, ambos habitantes de áreas com vegetação arbustiva próximos a áreas 

brejosas e borda de mata e considerados ameaçados no Estado do Rio de Janeiro por serem 

cobiçados como aves de gaiola. Outra espécie ameaçada registrada que não é dependente 

de áreas de floresta é a águia-cinzenta Urubitinga coronata. A observação de um casal da 

espécie acompanhado de um indivíduo jovem próximo a Visconde de Mauá indica que a 

região do PEPS abriga populações reprodutivas dessa ave de rapina de grande porte que 
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habita paisagens abertas campestres. Em âmbito estadual deve ser destacado o registro de 

um indivíduo jovem e de pelo menos um adulto de urubu-rei Sarcoramphus papa na região 

da Serrinha do Alambari. São escassos registros recentes da espécie para o Estado e o PEPS 

aparentemente é um dos poucos locais onde existe suspeita de ocorrência de uma população 

reprodutiva.  

Pelo menos três espécies de aves com evidências de ocorrência histórica na região do PNI 

podem ser consideradas extintas na região, dada a ausência de registros recentes. A 

jacutinga Aburria jacutinga deve ter se extinguido em período anterior à década de 1950, 

provavelmente vitimada pela caça. A pariri Claravis geoffroy e o macuru-de-barriga-castanha 

Notharchus swainsoni possuem registros posteriores a década de 1950 (PINTO, 1954), mas 

não contam com registros nos últimos 50 anos e provavelmente foram extintos por problemas 

associados a perda de habitat, no caso de N. swainsoni, matas de baixa altitude. Embora a já 

comentada escassez de informações publicadas sobre a avifauna do PEPS não permita 

apontar localidades especificas de ocorrência dessas espécies dentro da área da UC, não há 

motivos biogeográfico e/ou ecológicos para crer que elas não tenham ocorrido ali. Outra 

espécie extinta ou próxima da extinção na região Sul Fluminense é o macuco Tinamus 

solitarius, que assim como A. jacutinga, sempre foi um alvo bastante procurado por caçadores. 

Conforme será salientado mais abaixo, a criação de UCs oferece oportunidade para 

reintrodução de espécies que tenham como principal ameaça pressões como caça, que 

podem ser controladas através de fiscalização intensiva. Dessa forma, a reintrodução da 

jacutinga e do macuco no PEPS são ações que devem ser incentivadas e apoiadas.  

Figura 3.43 Espécies de aves de interesse conservacionista com ocorrência no PEPS. 

  

  
Legenda: A – papa-moscas-estrela Hemitriccus furcatus; B – urubu-rei Sarcoramphus papa; C – azulão Cyanoloxia 

brissonii; D – pavó Pyroderus scutatus. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.2.3.3.8 Pressões 

Fragmentação Florestal: 

As aves são um dos grupos animais mais afetados pela fragmentação de ambientes, sendo 

que espécies dependentes de habitats florestais são especialmente sensíveis. No caso 

específico da Mata Atlântica, a fragmentação e perda do hábitat é o principal problema para 
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maior parte das espécies ameaçadas. Ao contrário da crença geral, que devido a capacidade 

de voo as aves possuem grande capacidade de deslocamento, muitas espécies florestais 

relutam em utilizar ou simplesmente não se deslocam por áreas abertas. Dessa forma, mesmo 

uma estrada que corte um trecho de mata pode representar um obstáculo instransponível para 

muitas espécies que habitam o sub-bosque de florestas. Mesmo espécies capazes de cruzar 

grandes distâncias podem ser afetadas pela fragmentação, caso sejam dependentes de 

grandes extensões de floresta (BREGMAN et al., 2014).  

Estudos disponíveis para aves associadas a ambientes florestais apontam que insetívoros de 

sub-bosque, frugívoros de copa, e grandes rapinantes estão entre os grupos (guildas) de aves 

mais afetados pela fragmentação. Além disso, problemas associados a fragmentação também 

podem atuar sobre fenômenos associados a um conjunto de espécies, levando por exemplo 

a extinção de bandos mistos de forrageamento (GIMENES e ANJOS, 2003).  

O PEPS protege um bloco florestal praticamente ininterrupto que se considerado em conjunto 

com o PNI, representa um dos principais trechos de florestas contínuas de todo o estado do 

Rio de Janeiro. Se as espécies se distribuíssem uniformemente pela área da UC a 

fragmentação florestal seria um problema aparentemente de menor importância. No entanto, 

conforme frisado diversas vezes ao longo do presente documento, muitas espécies estão 

restritas a ambientes específicos e impactos que incidam sobre áreas específicas podem levar 

a extinção de uma espécie em todo o Parque. Dessa forma, mais uma vez deve ser chamada 

a atenção para as áreas de florestas localizadas em áreas de baixa altitude dentro do PEPS, 

uma vez que qualquer atividade que cause a fragmentação desses ambientes pode afetar a 

longo prazo populações de aves que já se encontram vulneráveis devido à perda de habitat.  

Ainda no tocante a fragmentação, é preciso chamar a atenção para importância do PEPS no 

contexto da paisagem regional. Entre os principais fatores ambientais associados a 

fragmentação está a área do fragmento e seu grau de isolamento de fragmentos vizinhos. 

Pequenos fragmentos próximos a grandes áreas-fonte podem manter comunidades mais 

íntegras que fragmentos isolados de maior tamanho (GIMENES e ANJOS, 2003). Dessa 

forma, o PEPS assume uma importância crucial como área-fonte para diversos fragmentos 

localizados no seu entorno imediato. 

Mudanças Climáticas: 

Mudanças climáticas causadas por atividades humanas são uma das principais ameaças 

atuais à biodiversidade. Uma das consequências diretas das alterações do clima são as 

mudanças ambientais resultantes de variações na temperatura e alterações do regime de 

chuvas. Na região tropical, ainda são escassos estudos que buscam compreender a dimensão 

desses impactos. Além disso, a inexistência de séries históricas de dados sobre a 

biodiversidade de regiões tropicais impede o embasamento de questões relacionadas a esse 

problema. Não obstante, diferentes análises preveem que áreas montanhosas em regiões 

tropicais e sua biodiversidade estão entre os ambientes mais sensíveis dentro de um cenário 

de aquecimento global (SEKERCIOGLU, 2012).  

A Mata Atlântica abriga algumas das espécies mais ameaçadas do planeta, e até 

recentemente, a destruição e modificação dos ambientes eram reconhecidas como as 

principais ameaças para a biodiversidade deste domínio. As mudanças climáticas surgem 

como uma nova e importante ameaça e que necessita ser urgentemente monitorada e 

compreendida. Dentro desse contexto, o PEPS abriga diversas espécies de aves que são 

especialmente vulneráveis aos impactos de mudanças climáticas globais, sobretudo espécies 

associadas a áreas de altitude e dependentes de ambientes e recursos muito restritos. 

Embora a proposta de medidas que visem mitigar o impacto desse problema fuja da escala 

de ação desse plano de manejo, o PEPS pode ser apontado como um lugar chave para se 

monitorar o efeito de mudanças climáticas sobre a biodiversidade da Mata Atlântica  
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Espécies Exóticas: 

A introdução de espécies exóticas representa um sério risco para diversas espécies de aves 

ameaçadas de extinção, sendo um problema especialmente grave para aves endêmicas de 

ilhas (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2013). Na Mata Atlântica, um dos principais problemas 

relacionados a introdução de espécies exóticas deve-se a predação de ovos e ninhegos de 

aves pelos saguis Callithrix jacchus, Callithrix pennicilata e seus híbridos. Não obstante, 

durante as campanhas de campo, a equipe de mastozoologia constatou que, aparentemente, 

os saguis parecem não ser ainda uma espécie invasora bem estabelecida dentro da área do 

PEPS. Dessa forma, recomenda-se um monitoramento atento e o manejo imediato de 

eventuais populações da espécie identificadas dentro e no entorno imediato do PEPS. 

Conforme já comentado no diagnóstico sobre a mastofauna do PEPS, diversos estudos 

recentes apontam que gatos domésticos representam atualmente uma das principais causas 

de morte de aves em ambientes urbanos e rurais. Apenas nos EUA estima-se que gatos sejam 

responsáveis pela morte de bilhões de aves anualmente (LOSS et al., 2013). Dado a 

proximidade da área do PEPS com diversos núcleos populacionais humanos a ameaça dos 

gatos sobre suas espécies de aves nativas não pode ser negligenciada. Dessa forma 

recomenda-se a execução de campanhas de conscientização para as pessoas do entorno do 

parque sobre a posse responsável de animais domésticos.  

Poluição: 

No Brasil são escassos estudos específicos relacionando problemas associados a poluição 

com o declínio de populações de aves. Globalmente, a contaminação por agrotóxicos, a 

poluição de corpos d’água e a poluição dos oceanos por resíduos plásticos, que acabam 

sendo ingeridos pelas aves, representam importantes ameaças paras muitas espécies. No 

caso específico do PEPS, a poluição parece não representar uma ameaça de maior grandeza 

para sua biodiversidade. Não obstante, são necessários estudos mais específicos para avaliar 

os níveis de poluição de alguns corpos d’água que cortam a UC e seu impacto sobre a fauna 

local.  

Atropelamento: 

Diversos estudos apontam que as aves estão entre os animais mais atropelados em rodovias 

(DA ROSA e BAGER, 2012). Entre os grupos mais afetados estão aves de hábito 

predominantemente ou parcialmente terrícolas e aves noturnas. São escassos trabalhos com 

foco específico em estradas que cortam áreas de floresta. Assim, é possível que o impacto 

desses problemas sobre aves florestais esteja subdimensionado, uma vez que é comum 

encontrar aves atropeladas em estradas pavimentadas que cortam trechos de floresta (L 

Moreira-Lima obs. pess.). Cabe destacar ainda que, além dos atropelamentos, outro 

importante impacto para comunidades de aves florestais gerado por rodovias é a 

fragmentação do habitat, conforme já comentado anteriormente. 

Duas importantes rodovias cortam grandes extensões de floresta do PEPS e diversas outras 

cortam áreas no entorno da UC. Não existem informações publicadas na literatura que 

permitam avaliar o impacto dessas rodovias sobre a fauna local, e mais especificamente sobre 

a avifauna. Informações disponíveis para outras regiões, no entanto, apontam que esse 

impacto é uma ameaça real. Dessa forma recomenda-se o estudo e monitoramento desse 

problema nas rodovias com o intuito de avaliar sua real dimensão e proposição de medidas 

mitigadoras. 

Choque Contra Vidraças: 

Choque contra estruturas humanas, com destaque para vidraças, é uma importante causa de 

mortalidade para aves (LOSS et al., 2015). Assim, a presença de diversas casas rodeadas 

por áreas de floresta na área de entorno do parque, incluindo pousadas e hotéis representam 

também uma ameaça real para as aves do PEPS. Como ação mitigadora podem ser feitas 
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campanhas que estimulem as pessoas a adotarem medidas visando evitar a colisão de aves, 

como por exemplo a colocação de adesivos refletores de Ultravioleta (UV) nas janelas. 

Caça e Captura: 

A caça e a captura de aves silvestres são ameaças responsáveis pela extinção local de 

diversas espécies de aves em diferentes regiões da Mata Atlântica (MOREIRA-LIMA, 2014). 

Espécies como a jacutinga Aburria jacutinga foram caçadas com tamanha voracidade a ponto 

de quase serem levadas a extinção completa. A situação das espécies alvo do tráfico de 

animais silvestres é bastante similar, podendo ser citado a emblemática situação do bicudo 

Sporophila maximiliani, espécie atualmente extinta dentro do domínio da Mata Atlântica por 

conta da captura para servir como ave de gaiola (MOREIRA-LIMA, 2014). 

Durante as campanhas para coleta de dados primários, evidência da ação de caçadores foram 

encontradas em diferentes áreas do PEPS. Na trilha da Curva da Ferradura foi encontrado 

um acampamento e no Morro Redondo foram verificados diversos vestígios de caçadores 

incluindo desde poleiros de espera e cevas ativas (indicando a atividade recente de 

caçadores) a árvores marcadas por tiros. Aves que poderiam ser potenciais alvos de 

caçadores no PEPS incluem o inhambuguaçu Crypturellus obsoletus, o jacuguaçu Penelope 

obscura e o uru Odontophorus capueira. Conforme já mencionado, a jacutinga e o macuco 

muito provavelmente ocorriam no PEPS e a caça deve ser a causa mais provável de extinção 

dessas espécies na região. 

A captura motivada pelo tráfico de animais silvestres também representa uma ameaça para 

algumas espécies de aves registradas no PEPS. Cabe mencionar que durante a segunda 

campanha de coleta de dados três homens foram autuados próximo à área do PEPS com 

mais de 80 trinca-ferros Saltator similis presos em gaiolas que estavam no porta-malas de um 

carro, todos capturados na área de entorno do Parque. Além de S. similis, outras espécies 

registradas que reconhecidamente são alvos comuns do tráfico de animais silvestres incluem 

o azulão Cyanoloxia brissonii, o curió Sporophila angolensis, o coleirinho Sporophila 

caerulescens, o bigodinho Sporophila lineola, a patativa Sporophila leucoptera, e o pintassilgo 

Carduelus magellanica. 

Extração de Palmito: 

Os frutos da palmeira-juçara Euterpe edulis representam um importante recurso para diversas 

espécies de animais frugívoros da Mata Atlântica, com destaque para as aves, que são uma 

das principais consumidoras e dispersoras (GALLETTI et al., 2013). Dessa forma, o corte 

ilegal dessas árvores para obtenção de palmito representa um grave problema para muitas 

espécies de aves ocorrentes no PEPS. Entre as aves diretamente impactadas por esse 

problema estão diversas espécies de frugívoros de grande porte, como a araponga e tucanos 

que também são sensíveis a fragmentação. Cabe ressaltar que além da perda de um recurso 

importante para muitas espécies a derrubada das árvores ocasiona também a destruição e 

modificação do habitat. 

A coleta dos frutos de E. edulis para aproveitamento para consumo humano acontece em 

algumas áreas no entorno do PEPS é um bom exemplo da exploração sustentável de uma 

espécie nativa da Mata Atlântica. É importante, no entanto, monitorar para que extração dos 

frutos de fato ocorra de forma sustentável e não limite os recursos alimentares disponíveis 

para fauna local. 

Incêndios Florestais: 

Incêndios florestais também representam uma ameaça para avifauna do PEPS. Embora 

ambientes abertos como os campos de altitude sejam mais susceptíveis, incêndios florestais 

são relativamente frequentes na região, especialmente em períodos mais secos do ano. De 

acordo com relatos locais, são comuns incêndios nas pastagens localizadas próximas ao 

Morro Redondo e que acabam por atingir a borda das áreas de floresta.  
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3.2.3.4 MASTOFAUNA 

O Brasil é considerado, internacionalmente, um país megadiverso (MITTERMEIER et al., 

1997; BRANDON et al., 2005), devido ao grande número de espécies que abriga. Estimativas 

conservadoras calculam que nosso país abrigue 9,5 % do total mundial de espécies, com uma 

biota conhecida (espécies já descritas pela ciência) de cerca de 170.000 e 210.00 espécies. 

No que diz respeito aos mamíferos, encontram-se descritas para o país um total de 541 

espécies, representando a impressionante proporção de 11 % da diversidade mundial deste 

grupo (LEWINSOHN e PRADO, 2005). 

Adicionalmente, uma média de oito espécies e um gênero de mamíferos são descritos 

anualmente para o Brasil (Patterson, 2001,2008), em sua maioria entre os grupos de tamanho 

corpóreo pequeno, como roedores e quirópteros, que possuem de alta diversidade e histórico 

de estudos iniciando-se mais tardiamente no território brasileiro (COSTA et al., 2005), mas 

também espécies de grande porte (e.g. PONTES et al., 2006; VAN ROOSMALEN et al., 2007; 

COZZUOL et al., 2013; TRIGO et al., 2013) 

A descrição de novas espécies de mamíferos depende grandemente da coleta de indivíduos 

em campo, especialmente no caso de pequenos mamíferos, cujas espécies são secretivas, 

de difícil identificação através de morfologia externa, e de distribuição mais restrita. A 

existência de amostras de indivíduos em coleções zoológicas é também de extrema 

importância, particularmente para espécies noturnas e/ou de pequeno porte, cuja precisa 

identificação necessita de captura e manuseio de espécimes (PATTERSON, 2002). A grande 

diversidade de mamíferos brasileira é, portanto, possivelmente subestimada, pela marcada 

pobreza de amostras representativas de diversas localidades.  

A falta de conhecimento taxonômico tem consequências negativas para iniciativas 

conservacionistas, já que dificulta a criação de áreas de preservação e a elaboração de 

atividades de manejo e zoneamento que se voltem às reais necessidades de conservação 

(COSTA et al., 2005). Isto porque espécies não conhecidas não podem ser levadas em conta 

na priorização de áreas para preservação, e espécies hoje consideradas únicas e com grande 

área de distribuição podem na realidade corresponder a um conjunto de espécies com 

distribuições e populações menores, algumas das quais podendo estar em situação de 

ameaça.  

Considerando o estado atual do conhecimento sobre mamíferos, pode-se estimar que cerca 

de 11 % da mastofauna brasileira esteja ameaçada de extinção (MACHADO et al., 2005), a 

maior parte correspondendo a espécies endêmicas ou com distribuição restrita, já que grande 

parte da ameaça decorre do impacto gerado por perda e degradação dos hábitats naturais. 

Espécies com distribuição restrita geralmente contam com nicho ecológico específico e 

populações igualmente reduzidas, fatores que as tornam particularmente vulneráveis a 

perturbações de origem antrópica. 

Pequenos mamíferos (segundo a definição aqui utilizada, representantes das ordens Rodentia 

e Didelphimorphia com menos de 3,5 kg) constituem mais da metade da diversidade de 

mamíferos do mundo (AMORI e GIPPOLITI, 2000,2001). Este grupo, com várias espécies de 

distribuição mais restrita, certamente representa parte considerável das 48 espécies de 

mamíferos consideradas endêmicas da Mata Atlântica (segundo MITTERMEIER et al., 2011). 

Entre os marsupiais, podemos citar o gambá-de-orelha-preta Didelphis aurita, a cuíca-de-

quatro-olhos-cinzenta, Philander frenatus, além de diversas das espécies de menor tamanho. 

No caso dos roedores, 14 gêneros são inteiramente endêmicos da Mata Atlântica: 

Abrawayaomys, Blarinomys, Brucepattersonius, Delomys, Drimoreomys, Juliomys, 

Phaenomys, Rhagomys, Thaptomys, Wilfredomys, Callistomys, Chaetomys, 

Euryzygomatomys, Kannabateomys e Trinomys. 

Embora haja ainda carência de conhecimento sobre padrões de distribuição e abundância de 

pequenos mamíferos da Mata Atlântica, especialmente devido à necessidade de estudos de 
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longa duração utilizando métodos distintos e complementares de coleta de exemplares (ver 

p.ex. LEITE, 2003), algumas espécies endêmicas deste domínio podem ser atualmente 

consideradas raras. Ademais, várias espécies de pequenos mamíferos deste domínio são 

classificadas como ameaçadas ou criticamente ameaçadas (REIS et al., 2011). A capacidade 

limitada de movimentação de vários destes animais por grandes distâncias entre fragmentos 

torna-os particularmente sensíveis ao alto grau de fragmentação verificado no bioma atlântico, 

o que em parte explica o grande número de animais deste grupo considerados ameaçados. 

Além disso, aponta como fundamentais as medidas que promovam o aumento da 

conectividade e da qualidade ambiental da matriz entre os fragmentos (UMETSU e PARDINI, 

2007; UMETSU et al., 2008; FONSECA et al., 2009; PARDINI et al., 2009; VIEIRA et al., 

2009), possibilitando a circulação de indivíduos entre fragmentos mais preservados e 

promovendo o fluxo gênico entre populações, efetivamente ampliando a área total disponível 

para diversas espécies. 

Dentre os mamíferos de grande porte, as espécies endêmicas da Mata Atlântica parecem 

estar restritas quase que exclusivamente à Ordem Primates. Entre estas, podem-se citar o 

bugio Alouatta guariba, duas espécies do gênero Cebus, quatro do gênero Callithrix, quatro 

espécies do gênero Leontopithecus, quatro espécies do gênero Callicebus e ambas as 

espécies do gênero Brachyteles (BICCA-MARQUES et al., 2006). Além dos primatas, pode-

se mencionar também a preguiça-de-coleira, Bradypus torquatus, da ordem Pilosa, endêmica 

da Mata Atlântica de Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro (MEDRI et al., 2011).  

Outros mamíferos de grande porte, embora com ampla distribuição geográfica, também são 

de grande importância para a manutenção da diversidade das comunidades locais na Mata 

Atlântica atuando, por exemplo, como dispersores de sementes. Exemplos são a anta Tapirus 

terrestris e os roedores do gênero Dasyprocta. Outro importante papel dos grandes mamíferos 

de promover o equilíbrio ecológico se dá através da predação, e tem como exemplos da Mata 

Atlântica a onça-parda Puma concolor e a onça pintada Panthera onca (FONSECA, 1989; 

FONSECA e ROBINSON, 1990). A preservação destas espécies, com papel chave dentro 

dos ecossistemas, tem implicações amplas dentro das comunidades e do domínio como um 

todo. 

A Floresta Atlântica apresenta ainda uma diversidade elevada de mamíferos voadores (ordem 

Chiroptera), com ocorrência de 96 espécies ou 71 % da diversidade desse grupo no Brasil 

(MARINHO-FILHO e SAZIMA 2000). Diferentemente do que ocorre para os pequenos 

mamíferos terrestres, os quirópteros não apresentam alto grau de endemismo, com apenas 

5,2 % da diversidade local sendo exclusiva deste bioma (MARINHO-FILHO e SAZIMA, 2000). 

Apesar do baixo endemismo, a Floresta Atlântica é extremamente relevante para a 

conservação deste grupo, uma vez que sua riqueza contabilizada por área supera inclusive a 

referente à Amazônia (FONSECA et al., 1999). Adicionalmente, a conservação de quirópteros 

é de extrema importância para a manutenção do bioma, uma vez que estes animais são parte 

integral dos ecossistemas neotropicais, com importante papel na dispersão de sementes 

(PASSOS et al., 2003) e sua extinção local resultaria em consequências irreversíveis para tais 

ecossistemas (FONSECA; AGUIAR, 1995). 

3.2.3.4.1 Materiais e Métodos 

As informações que embasam o diagnóstico da mastofauna do PEPS baseiam-se na coleta 

de dados primários, realizada em levantamentos durante duas campanhas de campo (uma 

na estação chuvosa – fevereiro de 2015; outra na estação seca – julho de 2015), e de dados 

secundários, com base na literatura, abrangendo a área da Mantiqueira onde se situa o 

Parque.  

Para o levantamento de dados secundários sobre a mastofauna foram consideradas 

publicações em periódicos científicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e 

relatórios. Para morcegos e mamíferos terrestres de pequeno, médio e grande porte foram 
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utilizados estudos realizados na Serra da Mantiqueira, especificamente na Fazenda 

Marimbondo, no PNI, Visconde de Mauá e Vale do Paraíba, além de publicações mais gerais 

tratando de mamíferos do Estado do Rio de Janeiro e de táxons de ampla distribuição no 

corredor da Mantiqueira, na Floresta Atlântica e no Brasil. 

Para a elaboração de uma lista de dados secundários de espécies de provável ocorrência, 

além dos trabalhos já mencionados para as Fazendas Marimbondo e Eldorado e para 

Visconde de Mauá, foram consultados os estudos conduzidos por Geise et al., (2004), Loretto; 

Rajão (2005), Martins (2011) e Aximoff et al., (2015) para o PNI, bem como a revisão do Plano 

de Manejo do Parque (ICMBio, 2013). Foram também consultados trabalhos que tiveram lugar 

em Resende (AXIMOFF et al., 2009), além de revisões que tratam especificamente sobre a 

distribuição de determinados gêneros de mamíferos, como Melo; Dias (2005) para o muriqui, 

Brachyteles, e Gonçalves et al., 2007) para o roedor Akodon. Foram também consultadas e 

utilizadas compilações mais amplas tratando da distribuição de diversos táxons (BONVICINO 

et al., 2008; REIS et al., 2011; GARDNER, 2007; PATTON et al., 2015).  

A taxonomia utilizada para a elaboração das listas de espécies apresentadas seguiu em sua 

maior parte as denominações atualmente utilizadas na IUCN (2012), levando em conta 

Bonvicino et al. (2008) e Patton et al. (2015) para a ordem Rodentia. Para mamíferos de médio 

e grande porte, a taxonomia seguiu aquela apresentada em Reis et al., (2011) e Gardner 

(2007), incorporando a modificação relacionada à taxonomia dos pequenos felinos proposta 

por Trigo et al., (2013). 

A partir dos dados secundários, elaborou-se uma lista de espécies de mamíferos de 

ocorrência provável na área do PEPS e seu entorno, para complementar os dados primários 

coletados em campo. Estes foram obtidos ao longo de duas campanhas, uma realizada na 

estação chuvosa, entre os dias 12 e 19 de fevereiro de 2015, e outra na estação seca, entre 

os dias 29 de junho e 5 de julho de 2015. 

Os mamíferos constituem um grupo heterogêneo no que diz respeito à forma de inventário 

das espécies, principalmente devido à grande variação na capacidade de deslocamento e uso 

do substrato pelos diferentes grupos, diferenças no tamanho corpóreo e nos horários de 

atividade. Sendo assim, foram empregados métodos distintos e complementares para a 

amostragem das espécies de ocorrência no PEPS. Os grupos, objeto do levantamento para 

subsidiar o plano de manejo, foram os pequenos mamíferos não voadores e mamíferos de 

médio e grande porte. Para quirópteros foi elaborada uma lista de provável ocorrência com 

base em levantamentos realizados em áreas próximas, situadas na Serra da Mantiqueira.  

Dentre os táxons que compõem o grupo dos pequenos mamíferos não-voadores (Ordens 

Rodentia e Didelphimorphia) há diversas espécies crípticas ou de difícil identificação através 

da morfologia externa, fazendo-se necessária à coleta de indivíduos, e muitas vezes o uso de 

técnicas de citogenética ou análises moleculares para sua correta identificação no nível 

específico. Por outro lado, embora tenham sido foco de levantamentos extensivos, 

especialmente em áreas de Mata Atlântica do Sudeste do Brasil, esta fauna ainda é pouco 

conhecida, sendo frequente a descrição de novas espécies e mesmo novos gêneros. Para a 

amostragem deste grupo foram empregadas armadilhas de contenção ou live traps do tipo 

Sherman e Tomahawk, e armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) ou para a coleta 

de espécimes de roedores e marsupiais.  

Pequenos mamíferos (redores e marsupiais) são normalmente noturnos e de hábitos 

secretivos. Estes animais dificilmente deixam rastros perceptíveis e, com exceção de algumas 

espécies, são raramente avistados. Devido a estas características, a forma de amostragem 

mais tradicional deste grupo é através de armadilhas de captura de contenção, modelos 

Sherman (armadilhas de folhas fechadas de metal) e Tomahawk (armadilhas de malha de 

arame aberta). As armadilhas de contenção são especialmente eficazes na amostragem de 

espécies predominantemente terrestres, podendo ser adaptadas com relativo sucesso para a 
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captura de espécies arborícolas, como alguns marsupiais e roedores equimídeos (VOSS et 

al., 2001). 

As coletas foram realizadas durante 5 noites, na primeira campanha, com armadilhas de 

contenção colocadas em três áreas distintas, e armadilhas de interceptação e queda também 

em três áreas. Na segunda campanha foram colocadas armadilhas de contenção e 

armadilhas de interceptação de queda em dois locais distintos, durante 4 noites. Maiores 

detalhes sobre as áreas amostradas e o esforço empregado em cada uma delas serão 

apresentados a seguir. 

As armadilhas de contenção foram iscadas com pasta de amendoim e banana, e vistoriadas 

diariamente pela manhã. As armadilhas de interceptação e queda foram instaladas em linha, 

com os baldes separados por 1,5 m, ligados por uma cerca plástica de direcionamento de 

50 cm de altura sustentada por estacas de madeira, sendo vistoriadas diariamente, pela 

manhã e ainda no final da tarde. 

Até 5 indivíduos pertencentes a cada espécie ou morfotipo foram coletados para identificação 

através de comparação com material depositado. Os roedores e marsupiais foram 

sacrificados com o uso de anestésico na região peritoneal, medidos, pesados, sexados e 

preparados através de taxidermia. Foi coletado tecido para análises moleculares. 

Posteriormente, os espécimes tiveram crânio e esqueleto parcial preparados com o uso de 

besouros dermestídeos. Peles, crânios, esqueletos e tecidos serão depositados, após a 

finalização do estudo, na Coleção de Mamíferos do Museu Nacional do Rio de Janeiro 

(MNRJ). Para alguns exemplares foi feito o cariótipo com meio de cultura, de forma a 

possibilitar a identificação no nível específico. Os demais indivíduos foram identificados e 

soltos no mesmo local de captura, após o registro georreferenciado de sua ocorrência. 

Para mamíferos de médio e grande porte, a metodologia empregada combinou o uso de 

armadilhas fotográficas (cameras trap), busca ativa por sinais e entrevistas. As armadilhas 

fotográficas consistem de uma câmera com sensor que dispara automaticamente quando há 

movimento. Foram instaladas, durante as duas campanhas, em cinco áreas diferentes, 

sempre em carreiros identificados como sendo de uso por animais de médio e grande porte. 

Foram usadas cevas de banana, sardinha e laranja.  

Exatamente por seu maior porte (> 3 kg), médios e grandes mamíferos costumam deixar 

rastros identificáveis. Além disso, alguns membros deste grupo, como os primatas, possuem 

hábitos diurnos. De forma geral, a amostragem de pegadas e rastros, entrevistas com 

moradores da região e fotos, associado ao conhecimento do padrão de distribuição e ecologia 

destes animais, podem ser bons indicadores dos táxons presentes, ainda que existam 

diferentes espécies de um mesmo gênero na região, como no caso dos felinos de médio porte 

do gênero Leopardus ou dos cervídeos pertencentes ao gênero Mazama. 

Complementando os métodos de registro direto de mamíferos, foram empregados os de 

busca ativa por sinais (marcas, pegadas) e elementos como fezes e carcaças, por todas as 

áreas amostradas. Foram realizadas buscas no período diurno e noturno, por um período de 

quatro a cinco dias durante cada uma das campanhas. Adicionalmente, compilou-se os 

registros obtidos durante o trabalho de campo das outras equipes de fauna. Na busca ativa 

por sinais, foram registrados durante os deslocamentos diários sinais da presença de 

espécies de mamíferos, como pegadas, abrigos, tocas, fezes. Os registros foram feitos 

através de fotos, identificados sempre que possível e georreferenciados. 

Complementando os registros, e considerando que muitas das espécies que compõem este 

grupo são de interesse cinegético e/ou facilmente visualizadas, foram conduzidas entrevistas 

semi-estruturadas com moradores locais e funcionários do parque, listando as espécies 

mencionadas. 

A Figura 3.44 ilustra métodos utilizados (armadilha fotográfica e armadilha modelo 

tomahawak) para captura de representantes da mastofauna na região do PEPS. 
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Figura 3.44 Métodos empregados para o levantamento primário da mastofauna no PEPS. 

  
Legenda: Armadilha fotográfica instalada na Fazenda Santa Rosa (Carvoeiro), à esquerda; armadilha modelo 

tomahawak instalada na Fazenda Marimbondo, à direita. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Na primeira campanha foram amostradas quatro áreas distintas: a região da sede do Parque, 

em Visconde de Mauá; a Trilha da Ferradura, próxima à estrada Penedo-Mauá; a Fazenda 

Marimbondo; e a Fazenda Carvoeiro. Enquanto na primeira campanha foram amostradas 

áreas de maior altitude, a segunda campanha concentrou-se nas áreas mais baixas do 

Parque. Foram amostradas uma área adjacente à cidade de Penedo, no Condomínio Portal 

do Bosque; uma área dentro da APA da Serrinha do Alambari; a região do Morro Redondo, e 

a trilha do Divisor, além da Pousada Alto Pirapetinga. Foram também anotados os registros 

feitos durante os deslocamentos por estradas locais, incluindo animais atropelados.  

Os esforços e métodos empregados em cada uma destas áreas (Figura 3.45) encontram-se 

sumarizados a seguir: 

• Sede do PEPS, Visconde de Mauá (22°19'57.36"S 44°32'8.41"W): 30 armadilhas 
de contenção (Sherman e Tomahawk) e duas camera-traps, durante 5 dias 

• Curva da Ferradura na rodovia RJ163 (22º20’31.38’’S 44º30’41.92’’W): 30 

armadilhas de contenção (Sherman e Tomahawk), e duas linhas de pitfall de cinco 

baldes de 30 litros cada, durante 5 dias. 

• Fazenda Santa Rosa (“Carvoeiro”) (28º18’51.58’’S 44º28’58.54’’W): 30 armadilhas 
de contenção (Sherman e Tomahawk), duas camera-traps, e duas linhas de pitfall 

de cinco baldes de 30 litros cada, durante 5 dias. 

• Fazenda do Marimbondo, Vale do Pavão (22º20’02.19’’S 44º35’35.50’’W): duas 

camera-traps, e duas linhas de pitfall de cinco baldes de 30 litros cada, durante 5 

dias. 

• RPPN Santo Antônio (22º23’01.32’’S 44º33’20’’W): duas camera traps, 20 

armadilhas de contenção e uma linha de pitfall com seis baldes de 30 litros cada, 

durante 4 dias. 

• Portal do Bosque (22º25’00.9’’S 44º31’56.44’’W): 20 armadilhas de contenção e 

uma linha de pitfall com seis baldes de 30 litros cada, durante 4 dias. 

• Morro Redondo: 4 horas de busca ativa por rastros, fezes, e outros sinais da 
presença de mamíferos de médio e grande porte. 

• Trilha do Divisor: 8 horas de busca ativa por rastros, fezes, e outros sinais da 
presença de mamíferos de médio e grande porte. 

• Pousada Alto Pirapetinga (22°23'14.54"S 44°33'29.66"W): três câmeras trap 

foram instaladas durante três noites na região adjacente à pousada. 
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Figura 3.45 Pontos de amostragem de Mastofauna. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015 

3.2.3.4.2 RESULTADOS 

Os apêndices (Apêndice H, Apêndice I e Apêndice J) apresentam as listagens de espécies de 

possível ocorrência na região do PEPS para mamíferos terrestres de médio e grande porte 

(massa maior que 3 kg), pequenos mamíferos terrestres (Rodentia e Didelphimorphia com 

massa menor que 3 kg) e quirópteros, respectivamente. Reúnem-se nas listas também 

informações sobre grau de endemismo e categoria de ameaça regional, nacional e global das 

diferentes espécies, além das referências da literatura sobre as quais baseiam-se a inclusão 

de cada espécie na lista. 

No caso das espécies de grandes mamíferos, os trabalhos que apontam sua ocorrência foram 

conduzidos principalmente no PNI, entre 2013 e 2015 (LORETTO; RAJÃO, 2005, AXIMOFF 

et al., 2015), em adição ao único levantamento mais abrangente de mamíferos, foi realizado 

dentro da área do PEPS (ROCHA et al., 2006). 

Elaborada a partir de dados da literatura, e especialmente por estar embasada em exemplares 

coletados ou observados fora da área do PEPS, a lista de mamíferos de médio e grande porte 

de provável ocorrência apresentada no Apêndice H contém algumas espécies cuja presença 

na área de estudo merece ser discutida. É o caso, por exemplo, da onça-pintada Panthera 

onca, predador de topo de cadeia de grande porte e com grandes requerimentos ambientais, 

classificado como vulnerável na lista vermelha do estado do Rio de Janeiro, onde ocorre muito 

raramente. Sua presença no PNI, especialmente em áreas mais distantes da presença 

humana, é bastante provável, conforme relatado nas três publicações enumeradas. No 

entanto, a possibilidade de sua ocorrência no PEPS é bastante pequena. 
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Outra espécie que, apesar de registrada, segundo os autores, para o PNI (AXIMOFF et al., 

2015), não deve estar presente nem ter ocorrido no passado no PEPS, bem como em Itatiaia, 

é o jupará Potos flavus. A distribuição desta espécie, conforme descrita na literatura, estende-

se do norte da América do Sul até porção mais ao norte do estado do Rio de Janeiro e sua 

comprovação de ocorrência na região necessita de prova documental. 

O tatu-canastra Priodontes maximus e a anta Tapirus terrestris, embora reportadas para 

Itatiaia, dificilmente estarão presentes no PEPS. A primeira espécie nunca foi coletada em 

Itatiaia, ou mencionada nos primeiros levantamentos de mamíferos feitos na região, tendo seu 

registro baseado em entrevistas recentes. A segunda espécie é mencionada para Itatiaia 

através de avistamento, tendo sido considerada rara no passado (ÁVILA-PIRES; GOUVÊA, 

1999). Acredita-se, atualmente, que possa estar extinta do estado do Rio de Janeiro, conforme 

sugerido pelos resultados de trabalhos de longo prazo realizados em áreas protegidas como 

o PARNA Serra dos Órgãos (CUNHA, 2004) e REBIO União e Poço das Antas (ARAÚJO et 

al., 2008).  

O tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla foi incluído na lista de provável ocorrência 

com base na existência de um único exemplar testemunho (PNI 816), coletado a 450m de 

altitude, com etiqueta de coleta indicando “Vale do Paraíba”, sem coordenadas (GEISE et al., 

2004). Não há menção da presença de tamanduás-bandeira no parque nos trabalhos de Ule, 

Miranda-Ribeiro ou Ávila-Pires, indicando que a espécie não foi observada nos levantamentos 

históricos de Itatiaia. O registro recente publicado para Itatiaia (AXIMOFF et al., 2015) refere-

se, na verdade, a um exemplar atropelado na BR-116, no Vale do Paraíba, e não no PNI. 

Desta forma, embora a espécie possa estar presente ou ocorrer eventualmente no Vale do 

Paraíba, sua ocorrência no PEPS é improvável, especialmente por habitar preferencialmente 

ambientes abertos. 

A presença do muriqui-do-sul, Brachyteles arachnoides, é confirmada através de vários 

registros para Itatiaia (VIEIRA, 1955; AGUIRRE, 1971; ÁVILA-PIRES e GOUVÊA, 1999; 

CÂMARA, 1995; MARROIG e SANT’ANNA, 2001; LORETTO e RAJÃO, 2005), através de 

exemplares coletados e registros visuais, todos acima de 1000 m de altitude (LORETTO e 

RAJÃO, 2005), e de entrevistas para o PEPS. Por outro lado, os inventários e estimativas 

populacionais, mais recentes do muriqui-do-norte, B. hypoxanthus, ao documentar o declínio 

populacional da espécie nos últimos 500 anos, e ao estimar pouco mais de 800 indivíduos 

distribuídos em 12 fragmentos isolados dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, 

associam sua distribuição original ao domínio central da Floresta Atlântica (MENDES et al., 

2005, CHAVES et al., 2011).  

A espécie de cutia cuja distribuição abrange as áreas da Mantiqueira onde encontram-se o 

PNI e o PEPS, segundo a literatura mais recente (PATTON et al., 2015), é Dasyprocta azarae. 

Segundo estes autores, a espécie ocorre em localidades relativamente próximas ao PEPS 

(Parque Nacional da Bocaina), até uma altitude de 700 m. Considerando que os 

levantamentos realizados no PNI, à exceção de Aximoff et al., (2015), não mencionam a 

presença da espécie, é possível supor que, da mesma forma que o carnívoro Potos flavus, 

esta não ocorra na região. 

Com relação à única espécie exótica de mamífero de grande porte listada, o javali Sus scrofa, 

registros indicam sua presença em áreas próximas a Itatiaia (AXIMOFF et al., 2015). Sendo 

assim, e considerando a capacidade de dispersão da espécie, além de seu registro até o 

momento em 472 municípios do Brasil, sendo 253 deles no sudeste (PEDROSA et al., 2015). 

Uma das localidades com registros comprovados é Itamonte, em Minas Gerais (DEBERT e 

SCHERER, 2007), bastante próxima à vertente da Serra da Mantiqueira, de onde a espécie 

pode facilmente já ter atingido as regiões mais altas de Itatiaia e adjacências. Com base nisso, 

a espécie pode já estar presente ou atingir em breve a região do PEPS. 
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O Apêndice H apresenta as espécies de mamíferos de médio e grande porte com possível 

ocorrência na região do PEPS e municípios de Resende e Itatiaia, segundo informações 

obtidas em levantamentos de dados secundários. 

Considerando-se as espécies de pequenos mamíferos de provável ocorrência (Apêndice I), 

estas foram listadas com base em coletas realizadas em áreas do PEPS ou seu entorno, 

principalmente Itatiaia, e ainda com base na distribuição conhecida de muitas delas, conforme 

descrito por Gardner (2007), Bonvicino et al., (2008) e Patton et al., (2015). Todas as 38 

espécies listadas como de provável ocorrência têm grande probabilidade de serem 

encontradas no PEPS, com a realização de inventários mais abrangentes de pequenos 

mamíferos e estudos de longa duração. É possível ainda que novas espécies sejam 

acrescentadas à lista, à medida em que novos estudos forem conduzidos, considerando o 

conhecimento ainda incompleto da fauna de pequenos mamíferos dos Neotrópicos e a 

constante descrição de espécies resultante de novas revisões taxonômicas.  

As espécies de quirópteros listadas como de provável ocorrência na região do PEPS, 

Resende e Itatiaia, são possivelmente uma fração da diversidade de morcegos desta área de 

Floresta Atlântica, considerando-se a grande variação altitudinal e a existência de poucos 

estudos publicados para a região tendo como foco este grupo de pequenos mamíferos 

apresentados no (Apêndice J) juntamente com os registros primários obtidos durante as 

campanhas de campo, grau de endemismo, ameaça e tipo de registro para cada táxon. Sabe-

se, por exemplo, que uma lista conservadora de quirópteros conhecidos para o estado do Rio 

de Janeiro contém pelo menos 72 espécies pertencentes a 41 gêneros e 8 famílias (DIAS et 

al., 2010). Esta lista preliminar, baseada em grande parte em inventários realizados em 

Itatiaia, aponta a necessidade de estudos da quiropterofauna do PEPS como de extrema 

importância para o conhecimento de mamíferos do Parque. 

Sumarizando-se as listas de provável ocorrência, e considerando-se que embora a lista de 

grandes mamíferos possa apresentar algumas espécies que não estão presentes no PEPS, 

as listas de pequenos mamíferos e quirópteros certamente subestimam grandemente a 

riqueza presente, é possível concluir que a fauna de mamíferos do PEPS conta com pelo 

menos 113 espécies de mamíferos, sendo 34 espécies de morcegos, 38 espécies de 

pequenos mamíferos terrestres e 41 espécies de médio e grande porte. 

A Tabela 3.4 resume o número de espécies por grupo e total, e ainda a porcentagem de 

espécies em diferentes estados de ameaça e com distintos graus de endemismo para cada 

um dos três grupos de mamíferos, médios e grandes, pequenos mamíferos terrestres e 

quirópteros. 

Os registros de espécies de mamíferos através de dados primários combinaram a captura 

com armadilhas de contenção, armadilhas de queda, armadilhas fotográficas, avistamento 

(incluindo atropelamentos), entrevistas realizadas com moradores locais, e evidências 

indiretas, como fezes, pegadas, tocas e sinais. Foram ainda adicionados, como dados de 

captura, os apresentados em Rocha et al., (2006) e Luz et al., (2013) para quirópteros, 

resultantes de coletas na área do parque, complementando desta forma os resultados obtidos 

durante as duas campanhas de campo realizadas para a elaboração do diagnóstico da 

mastofauna no âmbito do Plano de Manejo do PEPS. 

Foram registradas, no total, 63 espécies de mamíferos, sendo 20 pequenos mamíferos 

pertencentes às Ordens Rodentia e Didelphimorphia, 14 quirópteros, e 29 espécies de médio 

e grande porte. 

Sete espécies de pequenos mamíferos e mamíferos de médio e grande porte foram 

registradas através de armadilhas fotográficas: gambá Didelphis aurita, cuíca-cinzenta 

Philander opossum, rato-d’água Nectomys squamipes, uma espécie de rato-de-espinho, 

gênero Trinomys, (podendo ser Trinomys gratiosus ou o endêmico T. panema), cachorro-do-

mato Cerdocyon thous, irara Eira barbara, e tatu galinha pequeno Dasypus septemcinctus. 
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Tabela 3.4 Número e porcentagem de espécies de mamíferos com possível ocorrência no PEPS. 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

Status RJ (2014) IUCN (2015) MMA (2014) # ESPÉCIES 

DD 0 1 (2,44 %) 0 41 

NT 0 6 (14,63 %) 0 DISTRIBUIÇÃO 

VU 6 (14,63 %) 6 (14,63 %) 11 (26,83 %) Ampla 32 (78,05 %) 

EN 3 (7,32 %) 1 (2,44 %) 2 (4,88 %) Mata Atlântica 8 (19,51) 

CR* 3 (7,32 %) 1 (2,44 %) 1 (2,44 %) Regional 0 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES 

Status RJ (2014) IUCN (2015) MMA (2014) # ESPÉCIES 

DD 0 1 (2,63%) 0 38 

NT 0 0 0 DISTRIBUIÇÃO 

VU 2 (5,26 %) 1 (2,63 %) 2 (5,26 %) Ampla 16 (42,11 %) 

EN 0 0 0 Mata Atlântica 14 (36,84 %) 

CR 3 (7,89%) 0 0 Regional 6 (15,79 %) 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - QUIRÓPTEROS 

Status RJ (2014) IUCN (2015) MMA (2014) # ESPÉCIES 

DD 0 4 (11,76 %) 0 34 

NT 0 1 (2,94 %) 0 DISTRIBUIÇÃO 

VU 3 (8,82 %) 0 0 Ampla 34 (100 %) 

EN 0 0 0 Mata Atlântica 0 

CR 0 0 0 Regional 0 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TOTAL DE TODAS AS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS 

Status RJ (2014) IUCN (2015) MMA (2014) # ESPÉCIES 

DD 0 6 (5,31 %) 0 113 

NT 0 7 (6,19 %) 0 DISTRIBUIÇÃO 

VU 11 (9,73 %) 7 (6,19 %) 13 (11,50 %) Ampla 80 (70,80 %) 

EN 3 (2,65 %) 1 (0,88 %) 2 (1,77 %) Mata Atlântica 23 (20,35 %) 

CR 6 (5,31 %) 1 (0,88 %) 1 (0,88 %) Regional 7 (6,19 %) 

Legendas: Grau de endemismo: Regional: distribuição restrita para a Serra da Mantiqueira e entorno, na região 

Sudeste; Mata Atlântica: distribuição restrita ao domínio atlântico; Distribuição Ampla: distribuição abrangendo 

mais de um domínio ou bioma brasileiro. Categorias de Ameaça: DD: Deficiente em Dados; LC: Menor 

Preocupação; NT: Quase Ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Ameaçado; CR: Criticamente Ameaçado (incluindo a 

categoria CP – Criticamente em Perigo, RJ). Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Foram capturadas, com o uso de armadilhas de contenção ou de queda, 10 espécies de 

pequenos mamíferos, sendo três marsupiais e seis roedores cricetídeos: gambá Didelphis 

aurita, cuíca Marmosops incanus, cuíca-listrada Monodelphis americana, e os roedores 

Akodon cursor, Blarinomys breviceps, Delomys dorsalis, Euryoryzomys russatus, Sooretamys 

angouya, Oligoryzomys nigripes e Thaptomys nigrita. Os dados de captura por armadilha 

permitem notar quais as espécies mais abundantes na região, e neste caso o gambá Didelphis 

aurita foi o marsupial mais abundante e também presente no maior número de localidades 

amostradas, além de ter registros através de armadilha fotográfica e avistamento. Foram 

ainda encontrados dois indivíduos atropelados na RJ-163.  

Entre os roedores, a espécie capturada em maior número foi o cricetídeo Akodon cursor, 

seguida por outro cricetídeo, Delomys dorsalis. Estas são espécies comuns em inventários 

realizados em áreas de Floresta Atlântica e normalmente abundantes ou capturadas em maior 

número. O registro de Blarinomys breviceps, embora não tenha sido o primeiro para a área 

do PEPS, tendo já sido reportado por Rocha et al., (2006), é importante por se tratar de uma 
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espécie rara, pouco conhecida e considerada em Perigo de Extinção no estado do Rio de 

Janeiro. 

Foram realizados estudos citogenéticos com alguns dos exemplares capturados, de forma a 

permitir sua identificação no nível específico ou confirmação da identificação preliminar. As 

espécies assim identificadas foram Akodon cursor, Oligoryzomys nigripes e Thaptomys 

nigrita. A metodologia para a determinação e estudo dos cariótipos seguiu Geise, (2010). 

O cariótipo dos espécimes de Akodon cursor (Figura 3.46) corresponde a uma das diferentes 

formas já reportadas para a espécie. O complemento cromossômico é composto por sete 

pares, sendo o primeiro, o quinto e o sexto composto por cromossomos metacêntricos e o 

segundo, terceiro e quinto por cromossomos. O par sexual é composto por um acrocêntrico 

médio (X) e um pequeno (Y). 

O cariótipo de Thaptomys nigrita, também já descrito na literatura especializada é composto 

apenas por cromossomos acrocêntricos, com exceção do último par, que são cromossomos 

metacêntricos pequenos. O cariótipo de Oligoryzomys nigripes (Figura 3.47) não foi analisado 

na íntegra. O seu número diploide é de 62. 

Figura 3.46 Cariótipo de espécimes de Akodon cursor empregados para o levantamento primário da 

mastofauna no PEPS. 

 
Fonte: Geise, 2010. 

Figura 3.47 Cariótipo de espécimes de Oligoryzomys nigripes empregados para o levantamento primário 

do PEPS. 

 
Fonte: Geise, 2010. 
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Embora não constituam dados coletados com o propósito de subsidiar o diagnóstico de 

mamíferos do Plano de Manejo do PEPS, os dados apresentados por Rocha et al., (2006) 

constituem um registro confiável, com exemplares-testemunho depositados no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro e localidade de coleta situada dentro da área do Parque, a 

Fazenda Marimbondo, onde também foram realizadas coletas durante o presente estudo. 

Desta forma, as espécies registradas foram somadas aos dados primários aqui apresentados. 

Os registros do presente estudo foram complementados por aqueles apresentados por Rocha 

et al., (2006) para pequenos mamíferos, adicionando 6 espécies à lista de dados primários 

para o PEPS: os marsupiais Gracilinanus microtarsus e Marmosops paulensis, e os roedores 

Akodon montensis, Akodon serrensis, Brucepattersonius sp. e Cavia aperea. Além disso, 

foram registrados tanto durante o inventário para o plano de manejo quanto por Rocha et al., 

(2006) cinco espécies de pequenos mamíferos. 

As 14 espécies de quirópteros somadas à lista de dados primários foram obtidas no estudo 

de Rocha et al., (2006) e detalhadas por Luz et al., (2013). Segundo estes últimos autores, a 

metodologia empregada na amostragem combinou a captura através de redes de neblina e 

busca e abrigos. Foram coletadas espécies pertencentes a três famílias, predominando os 

filostomídeos. A maioria das espécies coletadas é frugívora. A espécie dominante foi S. lilium 

com 79,6 % das capturas realizadas com redes de neblina. Apesar do pequeno esforço de 

captura, foram registradas 11,5 % das espécies de morcegos reconhecidas para a Mata 

Atlântica, segundo os autores. 

Com relação aos mamíferos de médio/grande porte, o trabalho de Rocha et al., (2006) 

acrescentou Leopardus guttulus aos registros de mamíferos feitos dentro da amostragem 

voltada para o Plano de Manejo. 

As evidências indiretas que permitiram o registro de jaguatirica, suçuarana e capivara foram 

fezes observadas em duas localidades. Além disso, entrevistas realizadas permitiram 

acrescentar à lista um total de 18 espécies de mamíferos de médio e grande porte: jaritataca, 

furão, lontra, quati, mão-pelada, cateto, tatu-galinha, preguiça, tamanduá-mirim, bugio, 

muriqui, sagui-da-serra, mico estrela, macaco-prego, sauá, paca, ouriço-caxeiro e caxinguelê. 

Embora registros através de entrevista necessitem ser olhados com cautela, todas as 

espécies mencionadas encontram-se na lista de provável ocorrência do PEPS, e são de fácil 

identificação, devendo estar de fato presentes na área de estudo.  

A Figura 3.48 apresenta alguns mamíferos registrados durante campanha de campo para 

coleta de dados primários no PEPS e região de entorno. 

O Apêndice K apresenta mamíferos registrados através de levantamentos primários 

realizados durante as duas campanhas de campo (uma na estação chuvosa, e outra na 

estação seca). Foram incluídos também os dados apresentados em Rocha et al. (2006) sobre 

a fauna de mamíferos das fazendas Marimbondo e Eldorado, dentro da área do PEPS. O 

mesmo conjunto de dados, restrito aos quirópteros, é apresentado por Luz et al., (2013). 
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Figura 3.48 Representantes de mamíferos registrados na região do PEPS. 

  

  

  

  
Legenda: A – rato-toupeira Blarinomys breviceps; B – pegada de jaguatirica Leopardus pardalis; C – cachorro-do-

mato Cerdocyon thous; D – irara Eira barbara; E – catita Monodelphis americana; F – rato-do-mato Delomys 

dorsalis; G – vestígio de onça-parda (Puma concolor); H – vestígio de jaguatirica (Leopardus pardalis). Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. 

3.2.3.4.3 Distribuição Ambiental 

As espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas não devem ter a sua 

distribuição restrita a nenhuma área específica do parque, ainda que algumas, como a 
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capivara, tenham sido registradas apenas em uma área (no caso, o Morro Redondo). O 

mesmo vale, em linhas gerais, para quirópteros, embora estudos voltados especificamente 

para este grupo possam, no futuro, indicar a associação de determinadas espécies a faixas 

altitudinais, e mesmo a diminuição do número de espécies com a altitude.  

No caso dos pequenos mamíferos, dentro do gênero Akodon é possível que ocorra, na área 

do PEPS, a associação de diferentes espécies a faixas altitudinais. A determinação da 

espécie através de cariótipo foi feita apenas para indivíduos coletados nas regiões de Penedo 

e Serrinha do Alambari. Aqueles coletados em Visconde de Mauá, em altitudes mais elevadas, 

tiveram sua identificação preliminar feita através da morfologia externa. É possível que entre 

eles encontrem-se representantes das espécies A. serrensis ou A. montensis, associados a 

altitudes mais elevadas em Itatiaia (Geise et al., 2004). 

Segue-se uma lista das espécies de mamíferos terrestres registradas em duas diferentes 

faixas altitudinais no PEPS, durante os levantamentos: (1) acima de 1000m (reunindo as áreas 

Visconde de Mauá, Curva da Ferradura, Fazenda Santa Rosa (Carvoeiro), e Fazenda 

Marimbondo, localidades amostradas na primeira campanha; e (2) abaixo de 1000m, na 

RPPN Santo Antônio e Pousada Pirapetinga (Serrinha do Alambari), Portal do Bosque 

(Penedo), Morro Redondo e Trilha do Divisor, localidades amostradas na segunda campanha. 

Cabe ressaltar que os resultados não determinam a ausência de espécies em nenhuma das 

áreas. De fato, mesmo para as espécies de pequenos mamíferos, não são esperadas 

distribuições restritas a nenhuma das áreas amostradas. Espécies coletadas por Rocha et al., 

(2006) na fazenda marimbondo foram incluídas, mas as espécies de mamíferos de médio e 

grande porte registradas apenas através de entrevistas não foram listadas, pois sua presença 

não foi associada pelos entrevistados a nenhuma faixa altitudinal. 

• Acima de 1000 m: Leopardus guttulus, Tayassu pecari, Didelphis aurita, 
Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus, Marmosops paulensis, 

Monodelphis americana, Philander frenatus, Akodon sp., Akodon montensis, 

Akodon serrensis, Blarinomys breviceps, Brucepattersonius sp., Delomys dorsalis, 

Euryoryzomys russatus, Sooretamys angouya, Oligoryzomys nigripes, Thaptomys 

nigrita, Cavia aperea;  

• Abaixo de 1000 m: Cerdocyon thous, Chrysocyon brachiurus, Leopardus 

pardalis, Puma concolor, Eira barbara, Mazama americana, Dasypus 

septemcinctus, Sylvilagus brasiliensis, Hydrochoerus hydrochaeris, Didelphis 

aurita, Philander frenatus, Akodon cursor, Delomys dorsalis, Oligoryzomys 

nigripes, Nectomys squamipes, Thaptomys nigrita, e Trinomys sp.  

3.2.3.4.4 Espécies-Bandeira 

Para mamíferos, usualmente são determinadas espécies-bandeira entre aquelas de maior 

porte, e no caso do PEPS, assim como de outros Parques cuja área abrange maiores altitudes 

(PN da serra dos Órgãos e Itatiaia, no Rio de Janeiro, e PE Carlos Botelho, PE Intervales e 

EE Xitué, em São Paulo, por exemplo), é importante apontar o muriqui-do-sul (Brachyteles 

arachnoides) como uma destas espécies, devido ao pequeno número de indivíduos 

sobrevivendo em populações isoladas, sob pressão da fragmentação de hábitat e da caça. 

De fato, o estabelecimento de corredores na área de proteção da Mantiqueira é possivelmente 

a estratégia de conservação que mais beneficiaria a espécie, seguida de fiscalização intensiva 

para evitar sua caça. 

Por outro lado, uma espécie de pequeno mamífero considerada em perigo de extinção no 

estado do Rio de Janeiro, o ratinho-toupeira Blarinomys breviceps, foi registrada nos dois 

levantamentos realizados no PEPS, indicando que esta área deve abrigar uma população 

importante da espécie. Apesar de sua ampla distribuição, que se estende pelo menos da 

Bahia até a Argentina, informações sobre as densidades populacionais, assim como dados 
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básicos sobre a biologia desta espécie de cricetídeo secretiva, são virtualmente inexistentes. 

Sendo assim, e apesar de sua ocorrência documentada em algumas áreas protegidas, 

sugere-se que a espécie seja considerada relevante na área do PEPS. As principais ameaças 

descritas pela IUCN, onde este roedor é classificado como “de menor preocupação” (Least 

Concern), são a fragmentação e degradação de hábitats (PARDIÑAS et al., 2008). Desta 

forma, a presença da espécie vem reforçar a necessidade de apoiar-se a estruturação de 

áreas protegidas interconectadas na região da Mantiqueira como um todo. 

3.2.3.4.5 Espécies Endêmicas 

Como se esperaria, o grau de endemismo é maior entre os pequenos mamíferos terrestres, 

que apresentam 6 espécies de provável ocorrência restritas à região da Mantiqueira 

(Marmosops paulensis, Monodelphis theresa, Delomys collinus, Juliomys rimofrons, 

Rhipidomys itoan e Trinomys panema) e outras 14 espécies endêmicas da Mata Atlântica 

como um todo. Desta forma, mais de 50% dos pequenos mamíferos de ocorrência possível 

no PEPS são espécies restritas à Mata Atlântica. Diversas das espécies regionalmente 

endêmicas apresentam também certo grau de ameaça (Marmosops paulensis, Monodelphis 

theresa) ou deficiências no conhecimento atual sobre sua distribuição e seu estado de 

conservação, caso de Monodelphis theresa.  

Entre os mamíferos de médio e grande porte verifica-se grau considerável de endemismo, 

ainda que muito menor que o que se observa para os animais de pequeno porte, de forma 

condizente com as diferenças na capacidade de movimentação e dispersão entre estes 

grupos. Embora não haja táxons com endemismo restrito à Serra da Mantiqueira ou a uma 

porção desta, é importante ressaltar que a distribuição do sagui-da-serra-escuro, Callithrix 

aurita, e do muriqui do sul, Brachyteles arachnoides, são de alguma forma restritas. A primeira 

espécie ocorre em florestas ombrófilas nas cadeias da Serra do Mar e da Mantiqueira, até 

1300 m de altitude, no sul de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro e nordeste do estado 

de São Paulo (COIMBRA-FILHO, 1986; OLMOS e MARTUSCELLI, 1995; BRANDÃO e 

DEVELEY 1998). Ainda que se trate de uma espécie de áreas elevadas, segundo Olmos and 

Martuscelli (1995) e Rylands (1994), existem alguns poucos registros de sua ocorrência nas 

partes mais baixas da Serra do Mar, em Paraty e Mambucaba, Rio de Janeiro. Coimbra-Filho 

(1991) ressalta que esta é uma espécie rara de primata em toda a sua distribuição, e Loretto; 

Rajão (2005) não conseguiram registrar a espécie, mencionada por Ávila Pires e Gouvêa 

(1999) durante os levantamentos de primatas no PNI.  

Brachyteles arachnoides tem distribuição igualmente restrita, sendo encontrado em florestas 

ombrófilas de altitude, entre 600 e 1800 m acima do nível do mar, em remanescentes bem 

preservados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (AGUIRRE, 1971; LEMOS 

DE SÁ e GLANDER, 1993). 

Além destas, 6 outras espécies também são restritas à Floresta Atlântica, e um número 

considerável de mamíferos de médio e grande porte de provável ocorrência no PEPS 

encontra-se sob algum grau de ameaça, ressaltando a importância desta área como 

remanescente de Floresta Atlântica e como parte do corredor da Mantiqueira, sendo portanto 

de extrema importância para a manutenção das populações de mamíferos de médio e grande 

porte, para a conectividade entre as populações e para a conservação em diferentes escalas.  

Os quirópteros são o único grupo de mamíferos que não apresenta espécies endêmicas em 

nenhuma escala. Duas das espécies, Platyrrhinus recifinus e Myotis levis, apresentam 

distribuições um pouco mais restritas, a primeira ao longo de toda a área original da Floresta 

Atlântica, estendendo-se para o cerrado através das matas de galeria, e a segunda indo do 

sudeste do Brasil até a Argentina, Uruguai e Paraguai. Da mesma forma, os quirópteros 

apresentam o menor número de espécies ameaçadas, sendo uma delas, Myotis ruber, 

considerada quase ameaçada em nível global devido à perda de hábitat, e vulnerável no 
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estado do Rio de Janeiro. Também para o Rio de Janeiro, Mimon benettii e Platyrrhinus 

recifinus são consideradas vulneráveis.  

Este cenário condiz com as características do grupo, que apresenta de forma geral ampla 

capacidade de locomoção. Cabe notar, no entanto, que a fauna de quirópteros da área do 

PEPS é ainda muito pouco conhecida, e o cenário aqui retratado certamente deverá ser 

alterado à medida em que, novos trabalhos com enfoque em morcegos, especialmente de 

longa duração e em diferentes altitudes, forem realizados.  

3.2.3.4.6 Espécies Exóticas 

A ocorrência do javali asselvajado (Sus scrofa) na área do PEPS não foi confirmada durante 

os levantamentos. Acredita-se que esta espécie exótica invasora não tenha ainda atingido os 

limites do parque. Por outro lado, é importante que medidas sejam tomadas para detectar, 

futuramente, sinais de sua chegada na área, caso ocorra, tomando-se as medidas adequadas.  

Uma outra espécie comum em áreas protegidas do sudeste é a lebre europeia, Lepus 

europaeus, que não foi registrada durante o trabalho de campo ou reportada através de 

entrevista. Assim como no caso do javali, é importante manter-se uma rede de informações 

atualizada que possibilite identificar caso a espécie seja avistada na região, tomando-se 

medidas preventivas para diminuir o número de indivíduos presentes.  

Considerando-se a presença humana, com grande número de habitações dentro e em volta 

da área do PEPS, as ratazanas Rattus rattus, que costumam ocupar ambientes em torno das 

casas, devem estar presentes, embora não tenham sido registradas no levantamento. 

É importante ressaltar que animais domésticos, especificamente gatos, cachorros, cavalos e 

gado, foram registrados através de avistamento e armadilhas fotográficas, e estão presentes 

em diversas áreas do PEPS, tanto em torno das habitações quanto em áreas mais afastadas 

(especialmente no que diz respeito a cães e gatos ferais). Os animais que acompanham as 

populações humanas são espécies exóticas, e como tal, passíveis de causar danos extensos 

às populações naturais. Estes danos acentuam-se em condições de isolamento, como é o 

caso de ilhas, mas também de populações isoladas em fragmentos (ELTON, 1972).  

A presença de animais domésticos é um problema constante em unidades de conservação 

no Brasil (ARAÚJO, 2004; PIANCA, 2004; CARMIGNOTTO et al., 2006; GALETTI e SAZIMA, 

2006), que em sua maioria constituem-se de fragmentos de vegetação nativa cercada de 

matriz antrópica, sob a forma de pastagens, áreas agrícolas ou áreas urbanas, dificultando a 

recolonização por elementos externos. No caso dos animais domésticos de grande porte, 

como o gado e os cavalos, o impacto sobre a fauna silvestre dentro de unidades de 

conservação tende a se dar de maneira indireta, através principalmente da modificação da 

vegetação nativa ao longo dos carreiros utilizados para o deslocamento diário destes animais, 

e da derrubada da vegetação para a implantação de pastagens.  

Maiores implicações para a conservação da fauna derivam da presença dos cães e gatos 

usualmente presentes em reservas, de forma feral ou associados aos povoamentos humanos. 

Um animal é dito feral quando se trata de uma espécie domestica que se encontra vivendo 

em um habitat selvagem, sem depender de alimento ou abrigo fornecidos por humanos, e 

frequentemente mostrando resistência ao contato com estes (BOITANI; CIUCCI, 1995).  

Embora gatos e cães, tanto domésticos quanto ferais, sejam registrados em muitas unidades 

de conservação no Brasil (e.g., OLMOS et al., 2004; GALETTI e SAZIMA, 2006 ARAÚJO, 

2004; CUNHA e RAJÃO, 2007), seus efeitos sobre a vida selvagem são pouco estudados, e 

seus impactos menosprezados em comparação com outros fatores de impacto, como a 

fragmentação e a caça (GALETTI e SAZIMA, 2006). No entanto, em diversos locais do mundo 

sabe-se que o impacto destas espécies domésticas sobre os vertebrados é considerável: 

gatos ferais têm importante papel na predação de aves, sendo apontados como a causa 

principal do declínio de algumas espécies (TAYLOR, 1979; CHURCHER; LAWTON, 1987; 
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CARSS, 1995). Um gato pode matar 700 répteis, 150 aves e 50 mamíferos silvestres por km2 

a cada ano (READ e BOWEN, 2001). Na Nova Zelândia, estudos mostram que cães e gatos 

têm impacto negativo sobre populações de aves não-voadoras, e registra-se que um único 

cão doméstico chegou a matar 900 kiwis (DIAMOND e VEITCH, 1981; DIAMOND, 1989; 

MACLENNAN e POTTER, 1992; MACLENNAN et al., 1996). Em Hong-Kong, cães errantes 

são considerados predadores importantes de viverrídeos (DAHMER, 2001), e no Zimbabwe a 

presença de cães domésticos altera a dinâmica das comunidades de vertebrados nas 

reservas de vida selvagem (BUTLER; DU TOIT, 2002). 

O alto impacto dos cães ferais sobre algumas espécies de mamíferos é considerado a causa 

principal de extinção de espécies frugívoras-herbívoras como a paca Agouti paca, a cutia 

Dasyprocta azarae e o veado-catingueiro Mazama guazoubira, em estudos realizados em 

uma área na reserva de Santa Genebra, no Estado de São Paulo, comprometendo seriamente 

a dispersão de sementes da flora local (GALETTI; SAZIMA, 2006). 

No Parque Estadual da Ilha do Cardoso, que compreende 15.100 hectares de área protegida, 

foram registrados 72 cães domésticos e 32 gatos, e existem registros de ataques de cães a 

cutias, veados e catetos dentro da reserva (GALETTI; SAZIMA, 2006). 

Dados sobre a predação de vertebrados por cães ferais em um fragmento de Floresta 

Atlântica (GALETTI; SAZIMA, 2006) mostram que estes perseguem e matam diversos 

vertebrados, desde anfíbios até o veado catingueiro Mazama guazoubira. Análises 

quantitativas dos dados obtidos por estes autores indicam a predominância, entre os animais 

predados, de mamíferos, espécies de atividades noturnas, e espécies que não são capazes 

de escalar ou voar, além de espécies que habitam bordas de mata, como o tapiti, Sylvilagus 

brasiliensis. Em 44 meses de estudo, a biomassa predada por cães ferais foi de quase 100kg. 

Entre as espécies predadas estavam animais de médio porte, como o tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus), e primatas, como o macaco-prego Cebus nigritus e o bugio Alouatta guariba, 

além de répteis como o teiú Salvator merianae. Além disso, os autores registram a 

participação, nas caçadas, de cachorros domésticos que habitam as residências humanas em 

torno da reserva. 

Além do impacto direto, através de predação, sobre os vertebrados, a presença de cães e 

gatos dentro de reservas têm também sérias implicações no que diz respeito à saúde das 

populações silvestres: gatos e cães são portadores e transmissores de doenças contagiosas 

às quais algumas espécies silvestres são suscetíveis, como a toxoplasmose, sarcosporisiose 

e raiva (DEEM et al., 2001; BUTLER et al., 2004; SCHLOEGEL et al., 2005). 

3.2.3.4.7 Espécies Ameaçadas 

Considerando-se separadamente cada um dos grupos de mamíferos (médio e grande porte, 

pequenos mamíferos terrestres e quirópteros), temos o seguinte quadro: 

Mamíferos de médio e grande porte – Das 41 espécies de provável ocorrência registradas, 12 

espécies são consideradas ameaçadas em alguma categoria para o estado do Rio de Janeiro, 

sendo 3 delas criticamente ameaçadas; oito espécies são consideradas globalmente 

ameacadas, sendo uma delas criticamente ameaçada, e um número ainda maior, de 14 

espécies, é considerado ameaçado em algum grau no nível Nacional, uma delas criticamente. 

Neste grupo, um total de 12 espécies efetivamente registradas através de dados primários 

encontram-se ameaçadas em algum nível. 

Pequenos mamíferos terrestres – cinco espécies são consideradas ameaçadas para o estado 

do Rio de Janeiro, sendo três delas criticamente; uma espécie é considerada ameaçada, na 

categoria vulnerável, e duas, também na categoria vulnerável, encontram-se listadas pelo 

MMA. Foram listadas como de provável ocorrência um total de 38 espécies, das quais 20 

foram registradas através de dados primários. Destas, três são consideradas ameaçadas em 

algum nível (Marmosops paulensis, Blarinomys breviceps e Thaptomys nigrita) 
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Quirópteros – um total de 34 espécies de morcego foram listadas como de provável ocorrência 

na área do PEPS, e entre estas, três são consideradas vulneráveis no estado do Rio, não 

havendo espécies consideradas ameaçadas em algum grau pelo MMA ou IUCN para o grupo. 

Dentre os registros de dados primários feitos durante os levantamentos de campo, apenas 

uma destas três espécies, o morcego Platyrrhinus recifinus, é categorizada como vulnerável. 

Considerando todas as espécies de provável ocorrência no PEPS, uma parcela considerável 

encontra-se classificada como em algum nível de ameaça: 31.3 % das espécies de possível 

ocorrência no PEPS segundo a lista do Rio de Janeiro, 20 % segundo a IUCN e 33 % segundo 

a lista nacional de espécies ameaçadas. Os mamíferos de médio e grande porte constituem 

o grupo com maior número de espécies ameaçadas, o que condiz com os maiores 

requerimentos ambientais e a grande sensibilidade a alterações de hábitat da maior parte das 

espécies neste grupo. Afora os primatas, diversas espécies, incluindo predadores de topo de 

cadeia da Ordem Carnivora, têm ampla distribuição nos biomas brasileiros ou mesmo na 

região Neotropical como um todo. Ainda assim, uma parte considerável destas espécies se 

encontra ameaçada, e tem suas populações reduzidas na Mata Atlântica, como é o caso de 

diversos felídeos. Por outro lado, os quirópteros são o grupo com menos espécies 

ameaçadas, dentre as registradas para o PEPS.  

3.2.3.4.8 Pressões 

Fragmentação Florestal: 

A maior parte das espécies de mamíferos consideradas ameaçadas em algum nível têm, 

segundo a avaliação da IUCN (e.g. onça pintada, muriqui, os pequenos felinos, o queixada, e 

alguns primatas) como uma das razões para terem sua sobrevivência ameaçada a 

fragmentação ou perda de hábitats. De fato, espécies florestais com áreas de vida extensas 

são particularmente suscetíveis a esta ameaça, e a situação da Mantiqueira, não é diferente 

do observado em toda a Floresta Atlântica. Desta forma, a criação do Mosaico Mantiqueira e 

a formação de corredores permitirá o aumento da conectividade entre as populações, 

beneficiando particularmente os mamíferos de médio e grande porte, que ainda ocorrem em 

números consideráveis no PEPS.  

Espécies Exóticas: 

Conforme já discutido em itens anteriores, a principal ameaça relacionada a espécies exóticas 

é a presença de animais domésticos na área do Parque. Esta ameaça pode ser controlada 

através da remoção de animais ferais e sem dono, e campanhas de castração de cães e 

gatos, bem como o estímulo à manutenção destes animais dentro das áreas residenciais e 

fazendas, sem acesso às áreas de vegetação nativa 

Atropelamento: 

O atropelamento é uma ameaça real às espécies de mamíferos, particularmente aquelas de 

médio e grande porte, mas também a espécies de menor porte, como o gambá, Didelphis 

aurita. Essa foi a espécie mais frequentemente registrada atropelada em estradas durante os 

levantamentos de campo. A diminuição desta ameaça depende da implantação de medidas 

visando reduzir a velocidade dos veículos (redutores de velocidade), campanhas educativas 

nas cidades, e especialmente em escolas e associações, e instalação de passagens que 

permitam a travessia da fauna.  

Caça e Captura: 

Foram observados sinais da presença de caçadores em diversas áreas do parque, durante 

os levantamentos de campo, especialmente na localidade do Morro Redondo. Esta ameaça, 

juntamente com a fragmentação de hábitat, está entre as mais importantes para mamíferos 

de médio e grande porte. Diversas espécies de mamíferos são comumente caçadas para o 

uso na alimentação, como é o caso de veado, queixada, cateto, capivara, paca, e até mesmo 
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gambá. Essa ameaça pode ser controlada com o aumento da fiscalização, com o aumento de 

funcionários, veículos, e oferecimento de treinamento e capacitação de pessoal local. Além 

disso, campanhas de educação ambiental e o maior compromisso das comunidades locais 

com a conservação da fauna, diminuindo a propensão à caça, pode ser alcançado através de 

atividades, cursos e palestras 

Dispersão de Doenças: 

Para mamíferos, esta ameaça está particularmente associada à presença de animais 

domésticos no PEPS, conforme já descrito no item 3.2.3.4.6. O controle da presença destes 

animais pode diminuir sensivelmente o potencial desta ameaça na região. 
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4 DIAGNÓSTICO DO MEIO ANTRÓPICO 

4.1 FATORES SOCIOECONÔMICOS 

4.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TERRITORIAL 

Os municípios de Resende e Itatiaia localizam-se na região geográfica denominada Médio 

Paraíba, no principal eixo macroeconômico do Brasil, a 167 km ao sul da cidade do Rio de 

Janeiro, junto a via de principal ligação entre o município fluminense e a cidade de São Paulo.  

A região do Médio Paraíba é composta pelos municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, 

Pinheral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda. O território de Resende, com 1.095 km² circunda o território de Itatiaia, com 

245 km², fazendo divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais.  

O município de Resende é limitado pelos municípios de Queluz, Areias, São José do Barreiro, 

Arapeí e Bananal, no estado de São Paulo; Barra Mansa, Porto Real e Quatis no estado do 

Rio de Janeiro; além de Itanhandu, Itamonte, Bocaina de Minas e Passa-Vinte, no estado de 

Minas Gerais. Itatiaia, cujo seu território é formado pelo desmembramento do município de 

Resende, apresenta sua área circundada por este e pelo município de Bocaina de Minas 

(IBGE, 2014). 

Juntos, os municípios em estudo têm seus pontos extremos situados nas coordenadas 

geográficas 22°14’35’’ de latitude norte, 22°38’27’’ de latitude sul, 44°14’12’’ de longitude leste, 

e 44°48’38’’ de longitude oeste e tem como atrativos físicos em seus territórios os picos da 

Pedra Selada, o pico das Agulhas Negras inserido no PNI, além das áreas preservadas da 

Serra da Mantiqueira. O PEPS possui área total com 80,36 km² (8.036 ha), sendo a maior 

parte localizada no município de Resende (6.302,63 ha) e o restante no município de Itatiaia 

(1.733,26 ha), ambos no estado do Rio de Janeiro.  

Especificamente para o entorno da UC, foram levantadas, ainda, informações em 21 

localidades, cada qual com sua característica e com uma interação com o parque. As 

localidades analisadas foram: Bagagem, Campo Alegre, Capelinha, Fumaça, Jacuba, 

Lote10,Rio Preto, Serrinha do Alambari, Vargem Grande/ Pedra Selada e Visconde de Mauá 

(município de Resende/ RJ); Itatiaia (setores censitários próximos à UC), Maringá/ RJ, 

Maromba, Penedo, Vale da Grama, Vale das Cruzes e Vale do Pavão (município de Itatiaia/ 

RJ); e Jardim Iracema, Maringá/ MG, Mirantão e Ponte dos Cachorros (município de Bocaina 

de Minas/ MG) (Figura 4.1 e Figura 4.2). 
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Figura 4.1 Comunidades localizadas no entorno do PEPS. 

   

   

   

   

   

   
Legenda: A – Bagagem; C – Campo Alegre (visto do pico Pedra Selada); C – Capelinha; D – Fumaça; E – Jardim 

Iracema; F – Itatiaia; G – Lote 10; H e I – Maringá (MG); J – Maromba; K – Mirantão; L – Penedo; M – Ponte dos 

Cachorros; N – Rio Preto; O – Serrinha do Alambari; P – Região do Vale da Grama, Vale das Cruzes e Vale do 

Pavão; Q – Vargem Grande/Pedra Selada; R – Visconde de Mauá. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.2 Comunidades localizadas no entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.2 DEMOGRAFIA 

Conforme censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, o município de Resende apresenta 

população de 119.769 habitantes, correspondendo a 14,01 % do total da população da região 

do Médio Paraíba e a 0,75 % da população do estado do Rio de Janeiro. Sua população 

apresenta-se majoritariamente urbana, correspondendo a 93,79 % do total, notadamente 

concentrada no núcleo urbano, a aproximadamente 8 km do limite sul do PEPS. Ainda 

segundo o censo do IBGE de 2010, o município de Itatiaia apresenta população de 28.783 

habitantes, sendo 96,63 % urbana, distribuída predominantemente pelo distrito sede próximo 

à porção sul do PEPS. Sua população corresponde à 3,2 % da população da região do Médio 

Paraíba e a 0,18 % da população do estado do Rio de Janeiro.  

Ambos os municípios apresentam baixa densidade demográfica, sendo Resende com 107,47 

e Itatiaia com 127,83 habitantes por quilômetro quadrado. Como medida comparativa, a média 

para o estado do Rio de Janeiro representa 365,23 habitantes por quilômetro quadrado. Ainda 

assim, as taxas de urbanização mostram-se sempre em crescimento quando se compara os 

valores para os anos de 1991,2000 e 2010 (à exceção do município de Itatiaia quando 

relacionado os anos de 1991 e 2000, que apresentam queda na taxa de urbanização – 

aumentando no ano de 2010). 

Considerando que a taxa de crescimento populacional entre os anos de 1991 e 2000 foram 

significativamente maiores que a taxa verificada no período entre os anos de 2000 e 2010, a 

estimativa de população para os períodos seguintes foi realizada com base no crescimento 

do segundo período examinado (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 Estimativa de crescimento populacional dos municípios de Resende e Itatiaia. 

ANO RESENDE ITATIAIA 

2010 119.769 28.783 

2020 136.177 33.187 

2030 154.834 38.264 

2040 176.046 44.119 

Obs.: valores obtidos em cálculo de progressão aritmética com base nas taxas verificadas no período de 2000 e 

2010 para os respectivos municípios. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Tendo em vista o crescimento dos municípios ao longo do tempo, considera-se que não 

ocorrerá significativa pressão por parte da população de Resende, em função da distância 

que a UC se localiza das áreas de maior concentração do município. Todavia, no município 

de Itatiaia, a franja sudoeste do PEPS localiza-se em área de intensa antropização, 

necessitando de maior presença de fiscalização do poder público. 

No entorno da UC, conforme dados disponibilizados para os setores censitários das 

localidades próximas ao PEPS, e a partir da aplicação de questionários junto aos moradores 

locais, estima-se que 19 mil moradores habitem o entorno da UC (Figura 4.2). Destes, a 

maioria encontra-se nas localidades de Penedo e Itatiaia (cujo número relaciona-se com a 

população dos setores censitários próximos à parte sul da Unidade de Conservação) e região 

de Visconde de Mauá e Lote 10 que, conurbadas, representam pouco mais de mil habitantes 

(Quadro 4.1). 

Quadro 4.1 Distribuição populacional das localidades no entorno do PEPS. 

QUANTIDADE DE HABITANTES LOCALIDADES 

Até 200 habitantes 
Bagagem, Campo Alegre, Capelinha, Fumaça, Jacuba, Jardim Iracema, 
Rio Preto, Vargem Grande/ Pedra Selada 

De 200 a 400 habitantes Maringá/ MG, Mirantão, Ponte dos Cachorros 

De 400 até 1000 habitantes 
Maringá/ RJ, Maromba, Serrinha do Alambari, Vale da Grama, Vale das 
Cruzes, Vale do Pavão 

De 1000 até 5000 habitantes Penedo, Visconde de Mauá/ Lote 10  

Acima de 5000 habitantes Itatiaia (setores censitários próximos à UC) 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.2.1 TAXAS DE NATALIDADE 

Segundo censo de 2010 realizado pelo IBGE, no município de Resende foram registradas 

1.550 crianças com menos de um ano de idade e em Itatiaia, 391 crianças, resultando na taxa 

de natalidade de 12,9 ‰ e 13,6 ‰, respectivamente. Como medida comparativa, na cidade 

do Rio de Janeiro, houve 77.731 nascimentos registrados, fazendo com que a taxa de 

natalidade para o referido ano tenha sido de 12,3 ‰, no estado do Rio de Janeiro, em 2009, 

a taxa bruta registrada foi de 11,97 ‰, e no Brasil, no ano de 2012, foi de 15,13 ‰. 

4.1.2.2 TAXAS DE MORTALIDADE 

Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 

2012), disponibilizado pelo IBGE, no ano de 2012 ocorreram 344 e 32 óbitos para os 

municípios de Resende e Itatiaia, representando a taxa de 2,9 ‰ e 1,1 ‰, respectivamente.  

Em relação à mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano), segundo 

o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), Resende reduziu 24 %, passando de 

18,3 ‰ em 2000 para 13,9 ‰ em 2010, enquanto que Itatiaia reduziu 5 %, passando de 

14,6 ‰ nascidos para 13,8 ‰ em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por 
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mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 14,2 e 16,7 

por mil nascidos vivos, respectivamente. 

4.1.3 EDUCAÇÃO 

Segundo dados do ano de 2012, confeccionados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) e disponibilizados pelo IBGE Cidades (2014) e presentes na 

Tabela 4.2, no ano de 2012, Resende realizou um total de 24.731 matrículas sendo 

predominante na faixa do ensino fundamental (70 %), condizente com a pirâmide etária do 

município. Ainda segundo esses dados, no ano de 2012 ambos os municípios apresentaram 

a quantidade de docentes suficiente para o atendimento da demanda de alunos, sendo a 

maior média a relação de 19 alunos por professor no ensino fundamental no município de 

Itatiaia e a menor a de 11 alunos por professor no ensino médio do município de Resende.  

Tabela 4.2 Número de matrículas, docentes e escolas por fase de ensino para os municípios de Resende 

e Itatiaia. 

MUNICÍPIO ITEM ENSINO PRÉ-ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

Resende 

Matrícula 2.863 17.359 4.509 

Docentes 199 1.012 399 

Escolas 44 66 21 

Itatiaia 

Matrícula 795 4.006 507 

Docentes 48 208 42 

Escolas 11 14 2 

Fonte: IBGE Cidades, 2014. 

Do total de alunos matriculados no município de Resende, cerca de 76 % frequentam escolas 

públicas em todas as faixas de ensino. Em Itatiaia o valor chega a 90 % para os alunos do 

ensino pré-escolar e fundamental, e 86 % para os alunos matriculados no ensino médio. 

Convém destacar, também, a quantidade baixa de escolas com educação de ensino médio 

no município de Itatiaia, porém condizente com a quantidade de matrículas. Segundo o Atlas 

de Desenvolvimento Humano do Brasil, em Resende no ano de 2010, considerando-se a 

população municipal de 25 anos ou mais de idade, 5,13 % eram analfabetos, 63,10 % tinham 

o ensino fundamental completo, 46,05 % possuíam o ensino médio e 15,35 %, o ensino 

superior. Em Itatiaia os valores para o mesmo ano ficam em 7,03 % de analfabetos, 56,22 % 

com ensino fundamental completo, 40,88 % com ensino médio completo e 9,98 %, com 

ensino superior. 

Para as localidades do entorno ao PEPS, foram identificadas 11 instituições de ensino 

utilizadas pela população. Destas, somente duas atendem estudantes do ensino médio 

(Visconde de Mauá e Fumaça), sendo as demais utilizadas por crianças e jovens integrantes 

dos primeiros anos de estudo (Figura 4.3). Segundo a população local, de modo geral as 

estruturas são boas, e atendem aos estudantes da região. Cabe menção, também, o fato das 

escolas localizadas em Visconde de Mauá serem utilizados pelos estudantes de outras 

localidades, evidenciando seu papel centralizador diante da dinâmica regional. 

Em relação as 77 entrevistas com moradores afetados diretamente pela UC, devido à pouca 

presença de crianças e jovens em idade escolar, somente 16 responderam utilizar algumas 

das escolas da região. Destas, destacam-se as escolas das localidades de Visconde de Mauá 

(Colégio Estadual Antônio Quirino) e Vargem Grande/ Pedra Selada (Escola Municipal 

Hetelvina Carneiro). 

Em relação às escolaridades dos entrevistados, 14 % declararam não ter estudado, 31 % não 

terminaram o ensino básico, 3 % terminaram o ensino básico, 3 % chegaram a cursar o ensino 
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médio, mas não terminaram, 13 % terminaram o ensino médio, 16 % cursaram ou começaram 

o ensino superior e o restante não respondeu. Em nenhuma das classes de estudo ocorre 

alguma distribuição espacial bem definida. Considerando os demais integrantes da família, e 

somente quando houve resposta, a proporção fica em 11 % de moradores sem estudo, 41 % 

com ensino básico incompleto, 5 % com ensino básico completo, 6 % com ensino médio 

incompleto, 14 % com ensino médio completo, 23 % com ensino superior completo ou iniciado 

(Figura 4.4). 

Figura 4.3 Infraestruturas de ensino nas localidades do entorno do PEPS. 

   

   
Legenda: A – Escola Estadual Antônio Quirino/ Visconde de Mauá; B – Escola Municipal Rio Preto/ Rio Preto; 

C – Escola Municipal Hetelvina Carneiro/ Vargem Grande; D – Escola Municipal João Rodrigues/ Fumaça; 

E – Escola Municipal Alberto Ferraz/ Capelinha; F – Escola Municipal Mirantão/ Mirantão. Fonte: Detzel Consulting, 

2015. 

Figura 4.4 Níveis de escolaridade. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.4 SANEAMENTO BÁSICO 

4.1.4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO 

Tendo como base dados do ano de 2010, disponibilizados pelo IBGE e descritos no 

documento Plano de Manejo do PNI (2013), percebe-se que nos municípios de Resende e 

Itatiaia, 96,3 % e 91,3 % dos domicílios são atendidos pela rede oficial de abastecimento de 

14%

30%

3%3%

13%

16%

21%

Escolaridade do Entrevistado

Sem Estudo

Ensino Básico
Incompleto

Ensino Básico Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior
Completo ou Incompleto

Sem Resposta

11%

41%

5%6%

14%

23%

Escolaridade dos Demais Integrantes da Família

Sem Estudo

Ensino Básico Incompleto

Ensino Básico Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Ensino Superior
Completo ou Incompleto

A C C 

D E F 



 

 

 

Página 249 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

água, respectivamente. Em relação às condições sanitárias, em Resende, 99 % contam com 

banheiro ou sanitário e, em 91 % do total são ligados à rede geral de esgoto ou pluvial. Em 

Itatiaia, por sua vez, 99,7% dos domicílios contam com banheiro ou sanitário, porém apenas 

67 % são ligados à rede geral de esgoto ou pluvial.  

Em relação às localidades do entorno ao PEPS, 4 apresentam abastecimento de água através 

de abastecimento público (Capelinha, Maromba, Penedo e Visconde Mauá/ Lote 10), e 11 

realizam coleta de água através de nascentes da região (Bagagem, Campo Alegre, Fumaça, 

Jacuba, Jardim Iracema, Maringá/ MG, Maringá/ RJ, Mirantão, Ponte dos Cachorros, Rio 

Preto, Vargem Grande, Vale da Grama, Vale do Pavão e Vale das Cruzes). Sobre as 

localidades atendidas com serviços de rede de esgotos, as localidades de Visconde de Mauá/ 

Lote 10, Fumaça, Maringá/ MG, Maringá/ RJ, Capelinha, Maromba e Penedo, possuem 

grande parte de seus efluentes canalizados e interligado a rede de esgoto dos municípios em 

estudo. Por outro lado, os moradores das localidades de Bagagem, Campo Alegre, Jacuba, 

Jardim Iracema, Mirantão, Rio Preto, Serrinha do Alambari, Vale da Grama, Vale das Cruzes 

e Vale do Pavão utilizam de fossas sépticas em suas residências para dar o destino de seus 

resíduos. Durante a realização dos trabalhos de campo, foram identificadas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) nas localidades de Capelinha, Maromba e Visconde de Mauá/ 

Lote 10, conforme Figura 4.5. 

Figura 4.5 Infraestruturas de saneamento básico em Visconde de Mauá. 

  
Legenda: A – ETE em Visconde de Mauá; B – ETE na Capelinha. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em relação às entrevistas realizadas com a população diretamente afetada pela UC, quando 

perguntados sobre as fontes de água para consumo próprio, notou-se elevada predominância 

na captação de rios e nascentes da região (principalmente nascentes), representando cerca 

de 80 % das respostas. Outros 13 % dos entrevistados declararam utilizar o recurso das linhas 

de abastecimento público e os demais, não souberam ou não quiseram responder (Figura 

4.6). Nota-se, também, que não foram verificados outros tipos de captação de água, como 

poços, fontes, reservatórios, entre outros. As captações de água de nascentes se dão de 

forma difusa no entorno do PEPS, e as linhas de abastecimento público ocorrem, como era 

de se esperar, nas propriedades próximas a áreas urbanas de Visconde de Mauá e Itatiaia. 

Em relação aos destinos do esgoto sanitário, são utilizadas predominantemente fossas 

sépticas (78 %), distribuídos de forma homogênea pelo entorno da UC; seguidos pela ligação 

à rede de coleta de esgoto (8 %); e utilização de fossas a céu aberto (5 %) (Figura 4.6). A 

espacialização das propriedades ligadas a rede de esgoto vincula-se às propriedades ligadas 

à rede de abastecimento público de água; e a utilização de fossa a céu aberto, a porção norte 

do parque, junto a locais de menor disponibilidade de equipamentos sociais. 
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Figura 4.6 Saneamento básico (água e esgoto). 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.4.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em relação à coleta de resíduos sólidos, ambos os municípios apresentam índices 

satisfatórios, sendo cerca de 98 % do total de domicílios com coleta de resíduos para Resende 

e Itatiaia. Segundo site da Prefeitura Municipal de Resende, para atender à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, os municípios de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real, juntamente com 

o governo do estado do Rio de Janeiro, constituíram o Consórcio Sul Fluminense II. Entre 

suas premissas está a criação de um aterro sanitário na região das Agulhas Negras e a 

remediação do aterro sanitário de Resende, em Bulhões. Como medida provisória, pretende-

se transportar os resíduos do aterro de Resende para o município de Barra Mansa, onde se 

encontra um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), licenciado pelo Governo do Estado. 

Quanto à coleta seletiva, conforme consta no site da Prefeitura, Resende conta com as ações 

do Programa Municipal de Coleta Seletiva, realizado em parceria com a Associação de 

Catadores Recicla Resende (ACRR), que atende semanalmente 31 bairros e 19 escolas 

municipais. Segundo informações referentes a abril de 2014, são recolhidos 2.550 quilos por 

dia e os recursos obtidos com a venda do material, revertidos para a própria associação. 

Quanto às localidades do entorno ao PEPS, quase todas estão interligadas ao sistema de 

coleta de resíduos sólidos dos dois municípios, a exceção de Jacuba, Vale da Grama, Vale 

do Pavão e Vale das Cruzes, que pelas características claramente rurais, não necessitam 

desse serviço. Quanto à coleta seletiva de resíduos recicláveis, somente as localidades de 

Capelinha, Itatiaia (setores censitários próximos), Maringá/ RJ, Maromba, Pendo, Ponte dos 

Cachorros, Serrinha do Alambari e Visconde Mauá/ Lote 10 possuem tal serviço (Figura 4.7). 

Figura 4.7 Coleta de resíduos sólidos recicláveis nas localidades do entorno ao PEPS. 

  
Legenda: A – Caminhão de coleta seletiva domiciliar passando em Visconde de Mauá; B – Ponto de recolha de 

resíduos recicláveis em Vargem Grande/ Pedra Selada. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Em relação aos proprietários diretamente afetados pela Unidade de Conservação, houve clara 

predominância nas respostas relacionadas à coleta pela prefeitura (69 %) (Figura 4.8). 

Distribuídos de forma homogênea pela UC, declararam que, mesmo em caso de não haver 

caminhão de coleta passando próxima à propriedade, levam seus resíduos para pontos de 

recolha, principalmente nas localidades do entorno ao PEPS. Outras respostas como a 

queima e o enterramento dos resíduos somam 13 % dos entrevistados (8 e 2 indivíduos, 

respectivamente) e outros 14 entrevistados não souberam, ou quiseram responder. Quando 

perguntados sobre a coleta seletiva, 71 % declaram não encaminhar resíduos sólidos para a 

reciclagem, 10 % declararam encaminhar à reciclagem, e o restante não soube, ou preferiu 

não responder. 

Figura 4.8 Saneamento básico (destinação dos resíduos sólidos). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.4.3 SAÚDE 

Segundo dados do ano de 2009, disponibilizados por IBGE Cidades (2014), Resende 

apresentou nesse ano o total de 96 estabelecimentos de saúde, sendo em sua maioria, 

privados. Itatiaia, por sua vez, apresentou na mesma contagem 17 estabelecimentos sendo 

10 de saúde pública e 7 de saúde privados. 

Tabela 4.3 Tipos de estabelecimentos de saúde nos municípios de Resende e Itatiaia. 

TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE RESENDE ITATIAIA 

Estabelecimento de saúde público 40 10 

Estabelecimento de saúde privado 56 7 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE TOTAL 96 17 

Fonte: IBGE Cidades, 2014. 

Destes estabelecimentos, Resende apresenta 320 leitos sendo 119 disponibilizados em 

estabelecimentos de saúde pública e 201 em estabelecimentos de saúde privados. Itatiaia, 

por sua vez, apresenta 50 leitos, todos disponibilizados por estabelecimentos de saúde 

pública. Para atendimentos de emergência, Resende e Itatiaia apresentam seis e dois 

estabelecimentos, respectivamente. Somente Resende apresenta unidades que prestam 

serviço de Unidades/ Centros de Terapia Intensiva (UTI/ CTI) ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em relação às internações, Resende e Itatiaia apresentam, respectivamente, três e 

uma unidades que realizam internações pelo SUS. 

Para as localidades do entorno ao PEPS, foram identificadas 12 unidades de saúde, 

identificadas com a terminologia “Módulo de Saúde da Família” para as unidades de Resende, 

e “Posto de Saúde” para as unidades de Itatiaia. Além dessas, o Hospital Municipal Manoel 
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Martins de Barros, em Itatiaia, localiza-se a menos de 1 km do limite sul da Unidade de 

Conservação. As unidades verificadas encontram-se na Figura 4.9. 

Figura 4.9 Unidades de Saúde identificadas no entorno do PEPS. 

   

   

  

  
Legenda: A – Módulo de Saúde da Família Visconde de Mauá; B – Módulo de Saúde da Família Rio; C – Módulo 

de Saúde da Família Pedra Selada; D – Módulo de Saúde da Família Fumaça; E – Módulo de Saúde da Família 

Jacuba; F – Módulo de Saúde da Família Capelinha; G – Módulo de Saúde da Família Maromba-Maringá; 

H – edificação destinada ao posto de Polícia Militar de Minas Gerais e Posto de Saúde de Maringá-MG; I – Hospital 

Municipal Manoel Martins de Barros; J – Posto de Saúde do Campo Alegre. Fonte: A a H – Detzel Consulting, 

2015; I e J – adaptado de Google Street View, 2011. 

Como elemento integrante das características que compõe uma população afetada 

diretamente pela UC, os entrevistados foram questionados sobre a existência de problemas 

de saúde e para onde recorrem em caso de necessidade (Figura 4.10). 

Desse modo, dos 77 entrevistados, 61 % descreveram não apresentar problemas de saúde e 

12 % não responderam. O restante dividiu-se principalmente entre problemas de hipertensão, 
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problemas cardiovasculares e diabetes. Merece destaque, também, 2 entrevistados, que 

declararam ter passado por um tratamento de câncer e encontram-se atualmente em bom 

estado de saúde. 

Quando perguntados sobre para onde se direcionam em caso de necessidade de atendimento 

de saúde, 78 % dos entrevistados declararam consultar um médico (dividindo-se em 

proporção similar entre os que vão para hospitais e unidades de saúde); e 8 % disseram usar 

plantas medicinais e praticar a medicina caseira. 

Figura 4.10 Problemas de saúde e local de tratamento. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.5 FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

As configurações das pirâmides etárias para os municípios de Resende e Itatiaia se mostram 

semelhantes para as distribuições de gênero e faixa etária. Em Resende a proporção fica em 

51,35% para mulheres e 48,65% para homens, representando os valores numéricos de 

61.501 e 58.268 indivíduos, respectivamente. Para Itatiaia, a proporção é de 50,62% para 

mulheres e 49,38% para homens, no qual em valores numéricos temos 14.570 indivíduos do 

sexo feminino e 14213 indivíduos do sexo masculino no município. 

Figura 4.11 Distribuição da população por gênero e faixa etária. 

 
Legenda: A – Resende; B – Itatiaia. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Muito embora a distribuição por faixa de idade e gênero mantenha relativa constância para os 

dois municípios, verifica-se que a partir dos 30 anos de idade, ocorre ligeira redução na 

quantidade de indivíduos do sexo masculino. Tal fenômeno ocorre em função de fatores que 

os homens tendem a enfrentar, como criminalidade e falta de atenção com a saúde, etc. Cabe 

destacar, ainda, a queda abrupta de indivíduos com menos de 10 anos de idade, sobretudo 

na faixa de idade que compreende as crianças com menos de 4 anos de vida. 
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4.1.6 ASPECTOS ECONÔMICOS 

4.1.6.1 EMPREGO E RENDA 

Conforme dados disponíveis pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregas (CAGED) e tomando-se como base o ano de 

2013, de janeiro a dezembro, no município de Resende ocorrem 18.755 admissões, 

representando 23 % das admissões para a microrregião do Vale do Paraíba Fluminense e 

1 % para o estado do Rio de Janeiro. Itatiaia, por sua vez, no mesmo período registrou um 

total de 2.621 admissões, representando a porcentagem de 3 % das admissões para o estado. 

Em relação às demissões, no mesmo período ocorreram 16.100 desligamentos no município 

de Resende, e 2.142 no município de Itatiaia, representando a porcentagem de 20,4 % e 

2,7 % para a microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, e 0,9 % e 0,1 % para o estado do 

Rio de Janeiro, respectivamente. 

Em relação ao total de empregos formais presentes nos dois municípios, segundo a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), disponíveis pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

Resende e Itatiaia apresentaram no início do ano de 2013 o total de 37.495 e 7.994 empregos 

distribuídos em 5.254 e 1.349 estabelecimentos, respectivamente. A seguir, a Tabela 4.4 

apresenta a quantidade de empregos ativos para os municípios de Resende e Itatiaia por 

setor de atividade. 

Tabela 4.4 Número de empregos ativos por setor de atividade para os anos de 2012 e 2013 nos 

municípios de Resende e Itatiaia. 

IBGE SETOR 
RESENDE (R$) ITATIAIA (R$) 

2013 2012 2013 2012 

Extrativo mineral 91 92 0 8 

Indústria de transformação 6.868 6.063 2.054 1.648 

Serviços industriais de utilidade pública 342 344 35 38 

Construção Civil 1.335 1.038 215 160 

Comércio 9.503 8.237 849 774 

Serviços 13.398 12.693 2.429 2.346 

Administração Pública 5.575 5.262 2.383 2.432 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 383 397 29 28 

TOTAL 37.495 34.126 7.994 7.434 

Fonte: RAIS/ MTE, 2014. 

A análise da Tabela 4.4 mostra que os setores de serviços e comércio são os setores que 

mais empregam no município de Resende, representando mais de 60 % do total de empregos. 

Em Itatiaia, os setores serviços, administração pública e indústrias de transformação 

representam respectivamente, 30,4 %, 29,8 % e 25,7 % dos empregos ativos no município. 

Quando se compara os anos de 2012 e 2013, em termos percentuais, o setor de construção 

civil foi o que mais cresceu em número de empregos em Resende (28,6 %), porém em termos 

absolutos, o setor de comércio apresentou maior acréscimo (1266 empregos). Em Itatiaia, o 

maior percentual se deu no setor de construção civil (34,4 %) e, em termos absolutos, no setor 

de indústria de transformação (406 empregos). 

Em relação à remuneração, em Resende o setor que melhor remunerou seus empregados foi 

o da indústria de transformação, seguida pelo setor de administração pública e, em último 

lugar, o setor de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Em Itatiaia, o setor que melhor 

remunerou foi o setor de serviços industriais de utilidade pública, seguida pelo setor da 

indústria de transformação e, assim como Resende, pelo setor de agropecuária, extração 
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vegetal, caça e pesca. A seguir, a Tabela 4.5 apresenta os valores da remuneração média 

para os municípios de Resende e Itatiaia, tendo como base o mês de dezembro de 2013. 

Tabela 4.5 Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2013, por setor de atividade, 

nos municípios de Resende e Itatiaia (em R$). 

IBGE SETOR RESENDE (R$) ITATIAIA (R$) 

Extrativo mineral 1.801,71 - 

Indústria de transformação 3.851,65 3.210,73 

Serviços industriais de utilidade pública 1.938,83 11.618,06 

Construção Civil 1.511,62 1.541,57 

Comércio 2.262,82 1.204,77 

Serviços 1.640,71 1.399,98 

Administração Pública 2.575,55 1.731,20 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 988,56 1.103,13 

TOTAL 2.334,52 1.995,50 

Fonte: RAIS/ MTE, 2014. 

Sobre a renda per capita média, conforme aponta o Atlas de Desenvolvimento Humano 

(PNUD, Ipea e FJP, 2013), em Resende cresceu 87,11 % nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 489,14, em 1991, para R$ 915,21, em 2010. A taxa média anual de 

crescimento foi de 47,45 %, entre 1991 e 2000, e 26,89 %, entre 2000 e 2010. Em Itatiaia a 

renda per capita média cresceu 60,65 % nas últimas duas décadas, passando de R$ 481,46, 

em 1991, para R$ 773,48, em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 20,71 %, entre 

1991 e 2000, e 33,09 %, entre 2000 e 2010. 

Ainda conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e FJP, 2013), a proporção 

de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de 

agosto de 2010), passou de 26,67 %, em 1991, para 5,28 %, em 2010 em Resende. A 

evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice 

de Gini17, que passou de 0,57, em 1991, para 0,52, em 2010. Para Itatiaia, a proporção de 

pessoas pobres passou de 28,37 %, em 1991, para 14,21 %, em 2000, e para 7,13 %, em 

2010. Segundo o Índice de Gini, a evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos 

passou de 0,58, em 1991, para 0,54, em 2000, e para 0,51, em 2010. 

Quando se trata especificamente das localidades do entorno ao PEPS, as fontes de renda 

variam conforme localização. Nas localidades próximas à Visconde de Mauá, a fonte de renda 

dos moradores advém principalmente de atividades vinculadas ao turismo, nas pousada, 

hotéis, lojas e restaurantes da região (trabalhando em negócio próprio, em vendendo sua 

força de trabalho). 

4.1.6.2 PRODUTO INTERNO BRUTO 

A seguir, a Tabela 4.6 apresenta os valores do Produto Interno Bruto para os municípios de 

Resende e Itatiaia, separado pelo setor da economia, e apresentando o PIB per capita 

municipal. Sua análise mostra que o PIB do município de Resende é cerca de 3 vezes maior 

que do município de Itatiaia, sobretudo na participação da indústria de Resende. Todavia, em 

função da população de Itatiaia ser cerca de 4 vezes menor que a população de Resende, o 

PIB per capita de Itatiaia apresenta maior valor. 

                                                

17 O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de rendimentos, tendo como objetivo apontar a 

diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos. Seu índice possui variação de 0 a 1,onde 0 representa a situação 

ideal de total igualdade e 1 representa total concentração de renda. Assim, quando menor for o índice, melhor será a destruição 

de renda de uma determinada população.  
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Tabela 4.6 Produto Interno Bruno dos municípios de Resende e Itatiaia, a preços correntes. 

ITEM RESENDE (R$) ITATIAIA (R$) UNIDADE 

Valor adicionado bruto da agropecuária 20.174 3.719 Mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria 2.628.917 274.302 Mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços 2.375.786 1.294.124 Mil reais 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios  601.258 237.497 Mil reais 

PIB per capita 46.520,83 62.199,83 Reais 

PIB 5.626.136 1.809.642 MIL REAIS 

Fonte: IBGE Cidades, 2014. 

Em relação à distribuição do PIB pelos setores da economia, a Figura 4.12 evidencia a 

porcentagem individual para os dois municípios, mostrando que em ambos a agropecuária 

tem participação mínima (menos de meio por cento). Em ambos os municípios, os impostos 

sobre serviços têm participação semelhante na distribuição do PIB. Todavia, é notória a 

grande diferença percebe-se quando se compara a participação do setor de serviços e de 

indústria. Em Resende, a participação desses dois setores se mantém próxima uma da outra, 

porém em Itatiaia, o setor industrial tem participação muito menos expressiva na composição 

do PIB municipal. 

Figura 4.12 Distribuição do PIB pelos setores da economia nos municípios em estudo. 

 
Legenda: A – Resende; B – Itatiaia. Fonte: Elaborado a partir de IBGE Cidades, 2014. 

4.1.7 ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 

4.1.7.1 POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DE RESENDE E ITATIAIA 

O município de Resende apresentou, segundo Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

IBGE, a proporção de 60,29% para População Economicamente Ativa e 39,71% para 

População Não Economicamente Ativa, representando os valores absolutos de 62.390 e 

41.089 indivíduos, respectivamente. 

Em relação à população total do município, tem-se que 86,4% da população encontra-se em 

Idade Ativa, sendo divididas na proporção de 41,78% para homens e 44,61% para mulheres. 

Para a População Economicamente Ativa, a proporção fica em 29,08% para homens e 

23,02% para mulheres. 

Para o município de Itatiaia, também considerando somente a População em Idade Ativa, a 

proporção ficou em 59,96% para População Economicamente Ativa e 40,04 % para 

População Não Economicamente Ativa. 

Em relação a população total do município de Itatiaia, tem-se que 85,66 % da população 

encontra-se em Idade Ativa, sendo 42,36 % homens e 43,30 % mulheres. Para a População 

Economicamente Ativa, a proporção fica em 29,24 % para homens e 22,12 % para mulheres.  
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Figura 4.13 Distribuição da porcentagem de PEA e PNEA em relação à PIA para os municípios em estudo. 

  
Legenda: A – Resende; B – Itatiaia. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

4.1.7.2 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DE RESENDE E ITATIAIA 

Conforme dados disponibilizados pelo PNUD, de 1991 a 2010, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de Resende passou de 0,560, em 1991, para 0,768, em 2010, 

representando a taxa de crescimento de 37,14 %; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 52,73 % (distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice – 1). Em Resende, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,340), seguida por Longevidade e Renda. Em Itatiaia, de 

1991 a 2010, o IDHM passou de 0,513, em 1991, para 0,737, em 2010, implicando numa taxa 

de crescimento de 43,66 %; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano 

de 54,00 %. Em Itatiaia, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e Renda. Para comparação, 

o IDHM médio do estado do Rio de Janeiro passou de 0,573 para 0,761 no mesmo período, 

representando a taxa de crescimento de 32,8 %. Em território nacional, por sua vez, o IDHM 

médio passou de 0,493 para 0,727, representando a taxa de crescimento de 47,4 %. A seguir, 

a Figura 4.14 apresenta a evolução do IDHM para os municípios em estudo e a comparação 

com o IDHM médio do estado do Rio de Janeiro e território brasileiro. 

Figura 4.14 Evolução do IDHM para os municípios de Resende e Itatiaia em comparação com o IDHM 

médio do estado do Rio de Janeiro e do território brasileiro. 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, PNUD, Ipea e FJP, 2013. 

4.1.7.3 MORADORES DO ENTORNO DO PEPS 

Com base em 77 questionários semiestruturados aplicados em 22 localidades no entorno 

imediato do PEPS, constatou-se que, dentre as fontes de renda dos habitantes de 

propriedades inseridas na área do PEPS, ou com parte dela na UC, 26 % dos entrevistados 

responderam retirar seus meios de vida de atividades vinculadas à agropecuária (Figura 4.15). 
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Com espacialização bem definida no trecho norte do parque, acompanhando, em parte, o 

zoneamento proposto pelo Plano Diretor Municipal de Resende, as atividades vinculadas 

principalmente à pecuária leiteira prevalecem como fonte de renda. De forma difusa pela 

extensão do parque, a venda da própria força de trabalho representou 22 % das respostas; 

aposentadorias, 16 %; e fontes oriundas de negócios próprios ou prestação de serviços, 16% 

(Figura 4.15).  

Figura 4.15 Fonte de renda e estratificação social. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em relação ao valor de renda mensal familiar, destaca-se que as respostas podem carecer 

de lastro real, em função da forma irregular com o qual os entrevistados contabilizam seus 

rendimentos, ou receiam em apresentá-los ao pesquisador (principalmente agricultores e 

pecuaristas). Desse modo, como base para a realização da pesquisa, as classes sociais foram 

sintetizadas baseando-se na classificação proposta pelo Governo Federal, através da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 Estratificação social dos moradores do entorno do PEPS com base na renda mensal familiar, 

seguindo critérios da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. 

GRUPO RENDA FAMILIAR MENSAL 

Extremamente pobre Até R$ 324 

Pobre, mas não extremamente pobre De R$ 324 até R$ 648 

Vulnerável De R$ 648 até R$ 1.164 

Baixa classe média De R$ 1.164 até R$ 1.764 

Média classe média De R$ 1.764 até R$ 2.564 

Alta classe média De R$ 2.564 até R$ 4.076 

Baixa classe alta De R$ 4.076 até R$ 9.920 

Alta classe alta Acima de R$ 9.920 

Fonte: Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 2013. 

Posteriormente, com base no Quadro 4.2 e na agregação das classes, o Quadro 4.3 apresenta 

os valores apresentados à população, diminuindo a quantidade de classes sociais, adequando 

a estratificação à realidade da região e facilitando a obtenção da informação. 

Dessa forma, os resultados da estratificação social com base nos trabalhos de campo 

apresentam 21 % dos entrevistados situados na classe Vulnerável, ou seja, a população 

identificada entre os pobres e classe média; 38 % representam pessoas de classe média; e 

14 % representam moradores da Alta classe média/ baixa classe alta. Dentre os 77 

entrevistados, as classes extremas pobres e classe alta apresentaram um representante 

cada. Os demais 19 entrevistados não responderam por não saber ou preferir omitir a 

informação (Figura 4.15). 
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Quadro 4.3 Estratificação social simplificada dos moradores do entorno do PEPS, com base na renda 

mensal familiar, seguindo critérios da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo 

Federal. 

GRUPO RENDA FAMILIAR MENSAL 

Pobre Até R$ 648 

Vulnerável De R$ 648 até R$ 1.164 

Classe média De R$ 1.164 até R$ 4.076 

Alta classe média/ baixa classe alta De R$ 4.076 até R$ 9.920 

Classe alta Acima de R$ 9.920 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.8 ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS 

A pecuária leiteira é presente na região com grande produção de leite e queijo, este último 

considerado uma das suas vocações, tendo uma forte presença dos laticínios, mesmo 

atualmente em declínio (MMA, 2013). 

Com a substituição da pecuária por atividades ligadas ao turismo, principalmente nos vales, 

as mudanças no uso e ocupação dos solos relatados anteriormente, tendem a se manter. As 

limitações impostas pela legislação ambiental restringem as atividades dos pequenos 

produtores, associada ao alto custo produtivo, devido à dificuldade de acesso por conta do 

relevo montanhoso e das estradas precárias que dificultam o escoamento, além da falta ou 

incipiência da assistência técnica (MMA, 2013). 

Nos municípios de Resende e Itatiaia, a cana-de-açúcar é um dos cultivos que se destaca em 

termos de toneladas produzidas, possuindo constância na produção no período entre 2000 e 

2011. Segundo dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em 

conjunto com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), implantou-se 

nessa região o Projeto de Selo Certificador da Cachaça, para aumentar a quantidade e a 

qualidade da produção de cachaça no município de Resende (MMA 2013). 

Na região de Visconde de Mauá existem outras atividades econômicas, como a produção 

orgânica, por exemplo. Parte dos produtores possui certificação da Associação dos 

Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro (ABIO) e outros estão em busca dessa certificação. 

Nessa localidade há a Associação de Produtores Orgânicos de Visconde de Mauá 

(APROVIM), que foi criada em 2007 com o principal objetivo de valorização da economia local, 

incentivando o cooperativismo e o consumo consciente. A APROVIM promove aos domingos 

na Vila de Visconde de Mauá uma feira com cerca de 10 barracas, de produtos orgânicos 

direto do campo (frutas, verduras e mel) e produtos transformados, mesmo que 

artesanalmente, como geleias, queijos, licores entre outros.  

A produção de polpa derivada do fruto da palmeira juçara, conhecido como Juçaí, também se 

destaca, especialmente na região da Serrinha do Alambari. O Projeto Amável, criado em 2008, 

visa possibilitar a sustentabilidade da utilização dos palmitais de Juçara, incentivando a 

utilização de seu fruto, por meio da produção de polpa e sorvete em unidade processadora 

licenciada (MMA, 2013). A coleta no ano de 2014 teve início em abril e seguiu até outubro 

com um total de 17.503 kg de frutos colhidos em 29 áreas cadastradas. Após o processamento 

foram obtidos 9.604 kg de polpa. Como subproduto do processamento dos frutos, foram 

produzidos, aproximadamente, 7 toneladas de sementes. Desse total, 10 % foram destinados 

ao trabalho de artesanato, 10 % para plantio no viveiro, 50 % para semeio a lanço nas áreas 

de mata ciliares da Serra da Mantiqueira e 30 % doado para proprietários da região para 

reflorestamento. 

Em virtude do clima ameno e qualidade da água, alguns produtores da região dedicam-se à 

truticultura, oferecendo aos hotéis e restaurantes o pescado congelado inteiro ou em forma 
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de filés. Registra-se na região, também, o início do plantio de oliveiras, atividade bastante 

consolidada na porção mineira da Serra da Mantiqueira (MMA, 2013).  

Em relação ao parque, como características marcantes da região do entorno do PEPS, as 

atividades rurais compõem a paisagem da UC e subsidiam o desenvolvimento da população 

local. Desse modo, a partir das entrevistas realizadas com os moradores, apresentam-se as 

características da produção rural dos moradores do parque, ou em seu entorno imediato. 

4.1.8.1 BOVINOCULTURA 

A bovinocultura é a atividade econômica predominante, explorada em 42 das 77 propriedades 

entrevistadas no entorno imediato do PEPS (55 %), sendo que dessas, 17 (40 %) dedicam-

se unicamente a bovinocultura leiteira (Figura 4.16a), 15 (36 %) a bovinocultura de corte e 

10 (24 %) exploram ambas as atividades. O rebanho total dessas propriedades foi estimado 

em 3.000 cabeças de gado. 

Figura 4.16 Criação de gado no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Rebanho leiteiro na localidade do Rio Preto; B – rebanho de corte em sistema extensivo de criação 

na região do Jacuba. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em relação à mão de obra, 27 das propriedades (64 %) tem funcionários contratados, 

12 (29 %) usam mão de obra familiar e 5 produtores (12 %) trabalham sozinhos na atividade. 

A exploração pecuária é feita predominantemente de maneira extensiva (Figura 4.16b) sendo 

que apenas 4 dos produtores entrevistados (10 %) usam silagem para suplementar os 

animais na seca e 3 (7 %) usam cana para este fim.  

Juntas, as propriedades leiteiras visitadas produzem cerca de 1,6 milhões de litros de leite/ano 

que, em sua maioria, são vendidos para quatro diferentes laticínios, sendo dois destes 

instalados no vale do rio Preto, no entorno do PEPS e outros dois mais distantes. Dentre os 

produtores de leite entrevistados, 5 deles (18 %) fazem queijo tipo “minas frescal”, como forma 

de agregar valor ao produto e compensar a pequena escala de produção (Figura 4.17 – A), e 

três destes (11 %) vendem leite in natura direto ao consumidor (Figura 4.17 – B), o que 

também garante preços até 3 vezes maiores do que o valor pago pelos laticínios. 

Em relação à escala de produção, 15 produtores (55 %) produzem até 50 litros/dia, 6 (22 %) 

produzem entre 50 e 150 litros/dia, 3 (11 %) produzem entre 150 e 500 litros/dia e 3 (11 %) 

produzem mais de 500 litros/dia. Esses resultados são semelhantes aos encontrados pelo 

SEBRAE (2010) em pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro (Tabela 4.7). 
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Figura 4.17 Produção de queijo e venda de leite no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Produção artesanal de queijo minas frescal na localidade de Bagagem; B – venda de leite in natura 

na vila de Visconde de Mauá. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Tabela 4.7 Amostra dos produtores entrevistados, utilizada no relatório. 

ESTRATO DE PRODUÇÃO (L/DIA) NO DE ENTREVISTADOS PORCENTAGEM 

Até 50 15 55,56 % 

De 50,1 a 150 6 22,22 % 

De 150,1 até 500 3 11,11 % 

Acima de 500 3 11,11 % 

TOTAL 27 100,0 % 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Entre os entrevistados, 8 deles (30 %) usam ordenhadeira mecânica (Figura 4.18 – A) e 

10 (37 %) possuem tanque de expansão para resfriamento do leite. Quanto ao número de 

ordenhas diárias, 17 produtores (63 %) fazem apenas 1 ordenha por dia (Figura 4.18 – B) e 

10 deles (37 %) fazem duas ordenhas.  

Figura 4.18 Diferentes formas de ordenha no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Sistema de ordenha mecânica na região de Campo Alegre; B – propriedade de agricultores familiares 

com apenas uma ordenha diária e sem sistema de resfriamento de leite na região da Bagagem. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 

Em relação à criação de gado de corte, 17 dos pecuaristas se dedicam a essa atividade 

(68 %), fazem a recria e engorda, comprando animais no mercado e vendendo depois de 

terminados, 5 (20 %) fazem o ciclo completo, mantendo as vacas de cria e os bezerros 

nascidos na fazenda até o momento do abate, e 2 (8 %) se dedicam apenas à fase de cria, 
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vendendo os bezerros desmamados. Cinco produtores (18 %) adotam a inseminação artificial 

no rebanho.  

Em relação a controles do rebanho e anotações, 21 produtores (50 %) responderam que 

fazem algum registro de controle zootécnico e apenas 12 produtores (28 %) fazem controle 

financeiro da atividade. Quando perguntados sobre assistência técnica, 14 (33 %) relataram 

que procuram a EMATER quando necessitam e 4 (9 %) buscam assistência de profissionais 

autônomos. 

Nenhum dos entrevistados declarou fazer uso do fogo para limpeza dos pastos. A justificativa 

mais comum se dá pelo fato das pastagens já estarem plantadas com capim braquiária, não 

havendo necessidade da queima. Alguns produtores também comentaram que o fogo é 

prejudicial ao solo e há risco de passar para propriedades vizinhas, além da proibição legal 

ao uso dessa prática. A limpeza das pastagens é feita de forma mecânica com uso de 

roçadeiras costais e também de forma manual nas áreas de maior declive.  

Em todas as propriedades os rebanhos têm acesso aos cursos d’água para dessedentação 

(Figura 4.19 – A), mesmo quando há bebedouros disponíveis. Quando perguntados se 

conhecem alguma técnica agroecológica, 11 produtores (26 %) declararam conhecer, sendo 

que as mais citadas foram a compostagem e os sistemas silvipastoris (Figura 4.19 – B). 

Figura 4.19 Aspectos rurais na região de Campo Alegre. 

  
Legenda: A – Ponto de acesso de gado a curso de água; B – Sistema silvipastoril implantado na região de Campo 

Alegre. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Dentre os criadores de gado entrevistados, 31 % declararam participar do Sindicato Rural de 

Resende, não havendo, porém, nenhuma associação de produtores ou cooperativa local. 

4.1.8.2 AGRICULTURA 

Em relação à agricultura, 13 entrevistados (17 %) declararam ter algum tipo de atividade 

agrícola na propriedade. Dentre as culturas mais comuns na região, destaca-se a banana, 

milho, feijão, hortaliças, frutas cítricas e mandioca.  

Na maioria dos casos, a fruticultura é responsável pela segurança alimentar das famílias, não 

se constituindo em uma atividade comercial. É comum o consórcio de espécies na forma de 

quintal agroflorestal, onde além das culturas citadas anteriormente, também estão presentes 

jabuticaba, chuchu, abóbora, caqui, abacate, café, cana, mamão e goiaba, entre outros 

(Figura 4.20). 

Em relação à agricultura comercial, destaca-se o cultivo de oliveiras, que vem sendo difundido 

entre os produtores de vale do rio Preto como alternativa econômica. 
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Figura 4.20 Quintal agroflorestal na região da Bagagem. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.8.3 SILVICULTURA 

A principal cultura florestal da região é o eucalipto, seguido pelo pinus em algumas 

propriedades. Diversos produtores tem o hábito de plantar mudas dessas espécies na 

propriedade para uso da madeira em construções ou para lenha. Dentre os entrevistados, 

3 (4 %) declararam ter plantio comercial de eucalipto na propriedade (Figura 4.21). 

Figura 4.21 Cultivo de eucalipto na região do rio Preto. 

  
Legenda: A – Cultivo de eucalipto na região do Rio Preto; B – Região da Bagagem. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.8.4 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Quando questionados sobre práticas de preservação ambiental, 33 produtores (43 %) 

declararam realizar alguma ação em suas propriedades, dentre as quais: favorecer a 

regeneração natural, proteção de nascentes e cursos d’água (Figura 4.22 – A) e plantio de 

espécies nativas. Na região não há cultura associativista significativa. Embora muitos 

produtores de leite já tenham enviado leite para cooperativa agropecuária de Resende, 

poucos se envolviam com a gestão da cooperativa. Atualmente, apenas 10 dos entrevistados 

(13 %) declararam participar de alguma associação (Figura 4.22 – B). Em relação à 

capacitação técnica, 13 entrevistados (31 %) manifestaram interesse em receber treinamento 

através de cursos ou palestras nas áreas que atuam (gado de leite, de corte e manejo de 
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pastagens) e 17 (40 %) relataram não ter interesse em qualquer tipo de treinamento ou 

capacitação. 

Figura 4.22 Demais características no entorno do PEPS. 

  
Legenda: A – Plantio de árvores ao longo do curso d’água na região de Campo Alegre; B – Membro da Associação 

de Produtores Orgânicos de Visconde de Mauá (APROVIM) comercializando sua produção na vila de Visconde de 

Mauá. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.1.9 CARACTERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO ENTORNO IMEDIATO DO 

PEPS 

Durante a realização do estudo foram visitadas 22 localidades e buscadas informações junto 

aos residentes, blogs, jornais e demais. As informações levantadas com os moradores foram 

realizadas através da aplicação de questionários semiestruturado (Apêndice L), sendo 

possível identificar alguns traços da percepção dos habitantes, pelo número de 77 entrevistas.  

Em geral, a percepção das comunidades mostrou-se positiva ou indiferente à criação do 

PEPS. Como era de se esperar, opiniões negativas vieram de proprietários que possuem 

parte de suas terras inseridas no limite da UC. Nesse caso, vale menção da opinião dos 

proprietários que afirmam o aspecto regenerativo da vegetação natural. Segundo contam, a 

região passou por intenso processo de desmatamento nos anos 1800 e 1900, quando 

recebiam plantio de café, criação de gado e silvicultura, em fases sucessivas. Na atualidade, 

porém, a área da UC passou por processo de regeneração florestal, recuperando parte de 

sua biodiversidade. 

A localização das comunidades no entorno ao PEPS também evidencia as diferenças de 

percepções a respeito da UC. Localidades como Penedo e Itatiaia apresentam pouca, ou 

nenhuma ligação com o PEPS, não tendo conhecimento sobre a UC e suas implicações. Em 

Capelinha e Bagagem, por sua vez, moram proprietários que tem suas terras abrangidas pelas 

áreas para o PEPS, sendo estes, bastante decepcionados com a criação da UC. De forma 

geral, foi percebida relativa desinformação em vários locais, sendo notável em conversa 

realizada em Campo Alegre onde, os frequentadores de uma mercearia alegaram que o limite 

norte da UC chegaria ao rio Preto e poderia passar por ele, já no lado mineiro, interrompendo 

a produção de muitos agricultores. 

Essa regionalização nas opiniões também se reflete nas formas de sustento dos moradores. 

Penedo, Maringá e Maromba, por exemplo, tem clara relação com o turismo, apresentando 

diversas opções de restaurantes e hospedagem. Itatiaia (considera-se somente a região 

próxima à UC, citada na caracterização), Campo Alegre e Vargem Grande/ Pedra Selada são 

localidades sem vocação para o turismo onde seus moradores retiram suas rendas do 

trabalho assalariado (principalmente Itatiaia), agricultura e pecuária. 

Em relação aos moradores com propriedade inserida na UC, com parte da propriedade 

inserida na área do parque ou em seu entorno imediato, em entrevistas foram questionados 

sobre suas relações com o meio ambiente, se exercem alguma atividade com dano ambiental, 

se realizam ações para preservação, entre outras. Quando perguntados se já sofreram 
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alguma penalidade ambiental, notou-se um leve mal-estar entre alguns entrevistados, 

resultando em 14 abstenções a essa questão. Em termos percentuais, 69 % descreveram 

nunca ter sofrido nenhuma multa ambiental, 4 % receberam por realizarem queimada na 

região, e 7 % dividem-se entre outros motivos, como retirada de vegetação e abertura indevida 

de corpos de água (Figura 4.23). 

Figura 4.23 Influências das propriedades do entorno do PEPS sobre o meio ambiente. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em relação a atividades de preservação ambiental, 40 % dos entrevistados declararam não 

exercer nenhuma atividade, 17 % não responderam e 43 % responderam exercer práticas 

como a preservação de nascentes, preservação de matas nativas, reflorestamento com 

espécies endêmicas, proteção da palmeira-juçara (Euterpe edulis) contra a coleta ilegal, 

práticas de educação ambiental, entre outros (Figura 4.23). Durante a realização das 

entrevistas, destaca-se o contato com os responsáveis pela criação da RPPN Agulhas Negras 

na Serrinha do Alambary e da Escola de Permacultura, em processo de criação por morador 

do entorno sul do parque, no município de Itatiaia. Ao verificar a menção a atividades de 

preservação nota-se predominância nas propriedades localizadas na vertente norte do PEPS, 

em área de abrangência da bacia do rio Preto. 

Quando perguntados sobre a existência de reserva legal na propriedade, muitos não 

responderam (44 % dos entrevistados), por não saber, se recusar a responder, ou morar a 

muito tempo no local como caseiro, e não conhecer a situação legal da propriedade. No 

entanto, dos demais, 29 entrevistados declararam não possuir reserva legal, 8 possuem 

reserva legal averbada, 2 possuem reserva legal em processo de averbação, e 4 declararam 

possuir áreas preservadas, mas não averbadas (Figura 4.24). Em relação à distribuição, 

porém, cabe ressalva que muitos dos proprietários que declararam não possuir áreas 

destinadas à reserva legal, responderam deixar parte de suas propriedades em processo de 

regeneração natural (atividades de preservação ambiental). 

Os entrevistados foram igualmente questionados acerca da existência de rios em suas 

propriedades. Como resposta, 75 % dos entrevistados declararam haver corpos hídricos em 

suas áreas e destes, 53 declararam que suas áreas de preservação permanente (APP) estão 

devidamente preservadas, garantindo a qualidade do recurso hídrico, e estabilidade das 

vertentes (Figura 4.25).  

Além da hidrografia, foram questionados a respeito da execução do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). Instituído pela lei 12.651 de 2012, o CAR é um “registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 

ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 

monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. Sendo 

assim, das 77 entrevistas realizadas, apenas 4 (5 %) declararam já ter realizado o cadastro, 

evidenciando atraso na adequação à lei vigente (Figura 4.26). 
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Figura 4.24 Situação da Reserva Legal das propriedades do entorno do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.25 Presença e situação dos rios nas propriedades do entorno do PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.26 Existência do CAR e ciência dos limites da UC nas propriedades do entorno do PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Ainda sobre as questões ambientais, os proprietários foram questionados sobre suas opiniões 

relativas às leis ambientais. Como pergunta aberta, notou-se variedade nas posições dos 

entrevistados. Muitos descreveram os processos conflituosos de criação do PEPS, com pouca 

divulgação de informações, enquanto outros descreveram concordar integralmente com a 

proteção institucional da área. Há aqueles, também, que descreveram o quão regenerado 

está o local, em comparação com fotos aéreas históricas, declarando não ver a necessidade 

da criação legal da UC. Outros, ainda, que tiveram partes produtivas de suas propriedades 

afetadas pela delimitação da UC, mostram profunda preocupação com os processos 

indenizatórios e com interrupções de parte de suas atividades. Entre os 77 entrevistados, 

39 declararam conhecer os limites do PEPS, 34 disseram não conhecer, e 4 não responderam 

(Figura 4.26). 

4.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A caracterização de Uso e Ocupação do Solo foi realizada simultaneamente com as 

classificações Fitogeográficas da região. Tratando-se de um elemento analisado a partir da 
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ótica da socioeconomia, as diferentes classes de vegetação foram agrupadas para dar 

direcionamento aos aspectos antrópicos. Dessa forma, a Tabela 4.8, apresenta os 

percentuais de Uso e Cobertura do solo do território ocupado pelo PEPS e a Figura 4.27 

apresenta a espacialização do tema. 

Tabela 4.8 Uso e Cobertura do Solo no PEPS (ha). 

CLASSES % ÁREA (ha) 

Cobertura Florestal 92,89% 7.463,30 

Campos de Altitude 0,28% 22,16 

Vegetação de Várzea 0,11% 9,12 

Silvicultura 1,16% 93,25 

Pastagem 4,79% 384,8 

Antropizada, Edificada, Corpos d´água 0,26% 20,92 

Afloramento Rochoso 0,51% 41,35 

TOTAL 100,0% 8.034,9 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.27 Uso e Cobertura do Solo no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Como premissa da própria criação da Unidade de Conservação, foram delimitados 

predominantemente em áreas com cobertura florestal, representando a proporção de 92,9 % 

da área total do parque (Figura 4.27). Essas áreas são aquelas verificadas principalmente nas 

já legalmente protegidas, áreas de preservação permanente de encostas, topos de morros e 

cursos de água. Conforme relatos de moradores da região, em muitos locais, a vegetação 
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apresenta estágio avançado de regeneração, indicando outros usos no passado, em 

decorrência de outros ciclos econômicos relacionados à história do próprio município de 

Resende. 

Destes ciclos, as atividades relacionadas à pecuária, leiteira e de corte, possuem grande 

relevância para o município de Resende, representando a principal forma de utilização do solo 

na região do entorno do PEPS. Dentro do parque, no entanto, mesmo detendo a segunda 

maior ocupação do solo, as áreas de pastagem representam cerca 4,8 % da área total da UC 

(Figura 4.27). Tais áreas estão distribuídas em manchas ao longo do parque, em uma área 

territorial de aproximadamente 384,8 ha, com destaque para a região sul, já no município de 

Itatiaia que, segundo relatos e verificação em imagens de satélite, é constantemente foco de 

incêndios intencionais. 

Outra forma de utilização do solo que também teve seu surto em tempos pretéritos foi o plantio 

de pinus e eucalipto, que ocupou boa parte das terras após parte dos produtores trocarem a 

pecuária pela silvicultura. Dentro do PEPS, porém, atualmente existem 93,3 ha de áreas 

destinadas à silvicultura, representando cerca de 1,2 % da área total da UC (Figura 4.27). 

Visto como produção não condizente com o caráter preservacionista de uma UC, aparece 

predominantemente no norte do parque, junto à região conhecida como Serra do EME, entre 

as localidades de Bagagem e Pedra Selada, e também no extremo nordeste do parque. 

Dentre as demais áreas com algum tipo de utilização antrópica, estão àquelas relacionadas à 

agricultura; às modificações no solo para implantação de benfeitorias, como gramados, 

calçamentos e etc.; as áreas edificadas ou destinadas ao cercamento de animais; áreas com 

açudes e tanques de água, entre outros. Em termos espaciais, ocupam apenas 0,3 % do total 

da UC, em uma área de 20,9 ha. Em menor medida, outras coberturas do solo foram 

classificadas em: afloramento rochoso, representando 0,5 % em uma área de 41,4 ha, em 

áreas de maior altitude e declividade; campos de altitude, representando 0,3 % em uma área 

de 22,2 ha localizada no oeste do PEPS, junto ao PNI; e Vegetação de Várzea, com apenas 

0,1% (9,1 ha), localizado principalmente próximo ao monumento rochoso Pedra Selada 

(Figura 4.27). 

4.3 SITÍOS HISTÓRICOS 

Conforme apresenta Drummond (1997) e IBGE Cidades (2014), a região do PEPS foi habitada 

anteriormente pelos índios Puris18 (Figura 4.28), que ocupavam toda a área compreendida 

entre Queluz, no Estado de São Paulo, e Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Na região dos 

municípios de Resende e Itatiaia, o desbravamento do território pelo homem branco só foi 

realizado a partir do século XVI, como consequência direta da febre do ouro (séculos XVI a 

XVIII). 

Em meados do ano 1700, a partir de Aiuruoca, em demanda dos rios auríferos da região de 

Itatiaia, chegaram os primeiros colonizadores europeus, que se estabeleceram na margem 

esquerda do Paraíba, onde atualmente encontra-se a Vila das Agulhas Negras. Conforme 

aponta Drummond (1997), a “busca de ouro se frustrou, mas a expedição acabou abrindo 

uma trilha usada por tropas de burros que atravessavam a serra e a um ponto de parada e 

repouso no fundo do vale, próximo da cidade atual de Resende”. 

A necessidade do escoamento do ouro das Minas Gerais para os portos do litoral fluminense 

forçou a descida pela Serra da Pedra Selada onde hoje existe Visconde de Mauá, ou pela 

Serra do Picu, passando por onde hoje é Itatiaia. Às margens de ambos os caminhos foram 

                                                

18 Gente tímida e mansa em português, também conhecidos como Timburibá – nome de uma árvore que simbolizava o bem e a 

paz.  
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se estabelecendo pequenas áreas de ocupação pelos primeiros rancheiros, destinadas ao 

abastecimento e pouso dos tropeiros, que transportavam o ouro das minas para o litoral.  

Conforme Whately (1987), o bandeirante coronel Simão da Cunha Gago, o padre Fellipe 

Teixeira Pinto e Máximo Barbosa estariam entre alguns pioneiros que desbravaram a região. 

Nossa Senhora da Conceição de Campo Alegre da Paraíba Nova foi o primeiro nome que 

deram à localidade, o qual em 1747 foi erguido à primeira capela, com a mesma denominação. 

Desde então começou a ser frequentada por levas de faiscadores que levantaram 

primeiramente ranchos de tropa e, mais tarde, casas residenciais. Em 1757, graças à 

movimentação comercial gerada pelo tráfico intenso, a localidade recebeu o título de 

freguesia. 

Em relação aos índios Puris (Figura 4.28), seu extermínio tem início a partir de confrontos 

com índios Botocudos, que os expulsaram da região da Serra da Mantiqueira, obrigando os 

Puris a ocuparem o vale do rio Paraíba. Segundo aponta o livro “Crônicas dos Duzentos Anos 

– Resende 1801-2001”, publicado pela Academia Resendense de História (ARDHIS), os Puris 

passaram a ocupar o local denominado Minhocal, a cerca de 30 km de Campo Alegre, 

relativamente próximos aos primeiros moradores que vieram com a bandeira de Simão da 

Cunha Gago. Após sérios confrontos entre os dois povos e diversas perdas para os indígenas, 

o Sargento-Mor Joaquim Xavier Curado ordenou que fossem doadas terras próximas à 

localidade atual de Fumaça. Ainda segundo o livro “Crônicas dos Duzentos Anos – Resende 

1801-2001”, enquanto protegidos pelo padre Francisco Xavier de Toledo, a aldeia passou por 

momento de prosperidade (1778-1820), porém com a morte do religioso, muitos índios foram 

escravizados, crianças capturadas enquanto andavam pela mata, além da disseminação 

deliberada de varíola na aldeia. Logo no início da segunda metade do século XIX, a etnia 

encontrava-se completamente dizimada. 

Figura 4.28 Pinturas de Johann Moritz Rugendas retratando os índios Purís. 

  
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Puris. Acesso em junho de 2015. 

Desse modo, embora existam registros dessas ocupações, não existem estudos que 

identifiquem sítios arqueológicos nos municípios de Resende e Itatiaia. Tais informações 

foram confirmadas através de consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), através do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA); de 

contato com Ângelo Márcio de Paula, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo 

Miranda, instituição responsável pela elaboração de políticas públicas relacionadas aos 

aspectos históricos e culturais do município de Resende; e através da consulta de estudos de 

impacto ambiental de empreendimentos nos municípios de Resende e Itatiaia, que trazem em 

seu conteúdo aspectos relacionados à arqueologia, como item indispensável à fase de 

licenciamento ambiental. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Puris
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Em relação ao patrimônio cultural, expressão constante da paisagem urbana, rural e natural, 

os elementos que compõe os patrimônios culturais materiais e imateriais fazem parte do 

conjunto de manifestações de uma dada população, apresentando sua forma de organização, 

apropriação do espaço e reprodução dos seus meios de vida. Conforme aponta o artigo 1º do 

decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o patrimônio histórico e artístico nacional 

consiste no “conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 

de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. O presente 

artigo ainda insere elementos de origem natural como consta: “são também sujeitos a 

tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 

e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados 

pela indústria humana”. Posteriormente, tendo o país passado por diversas modificações 

políticas, econômicas, ambientais e, sobretudo demográficas, com o exponencial aumento da 

população e migrações internas, a Constituição de 1998, em seu artigo 216, definiu pela 

abrangência da definição, acrescentando elementos imateriais como saberes e formas de 

expressão cultural, conforme segue: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I. As formas de expressão; 

II. Os modos de criar, fazer e viver; 

III. As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 

V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 

Acrescida a essa definição, serão considerados como patrimônio cultural os patrimônios 

materiais e imateriais. Segundo o IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, 

responsável por preservar os diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira; os 

patrimônios materiais são compostos pelo conjunto de bens culturais classificados segundo 

sua natureza nos quatro Livros do Tombo19: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas; podendo ser divididos em bens imóveis (cidades 

e localidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais como 

residências, pontes, igrejas, etc.) e bens móveis (coleções arqueológicas, acervos de museus, 

documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotografias, etc.). Os patrimônios imateriais, por 

sua vez, são compostos por “àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam 

em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas 

culturais coletivas)” (IPHAN, 2014). Dessa forma, a riqueza cultural que os municípios de 

Resende e Itatiaia apresentam deve-se principalmente à sua localização geográfica, que 

remete aos idos das primeiras ocupações durante o Brasil Colônia, nas primeiras expedições 

às Minas Gerais em busca de pedras preciosas, em aberturas de novas rotas de comércio e 

nos povos que migraram para a região. A seguir serão apresentados os patrimônios dividindo-

se por Patrimônios Materiais e Imateriais e pelos municípios de Resende e Itatiaia. 

                                                

19 A expressão Livros do Tombo ou Tombamento remete ao Direito Português, que durante o regime monárquico tinha a 

designação de registro de bens.  
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4.3.1 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DE RESENDE 

O município de Resende apresenta acervo cultural que revela a história não só de sua 

ocupação, mas de toda a região do Médio Paraíba, desde as partes litorâneas, até o conjunto 

da Serra da Mantiqueira. Apresenta em seu território vastos traços da colonização portuguesa. 

Esses aspectos são visíveis através de igrejas, casarões, estradas e rituais espalhados pelo 

distrito sede e demais distritos no qual tem, no distrito de Visconde de Mauá, um dos mais 

ricos locais para quem deseja conhecer a cultura e a história da região. 

4.3.1.1 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS MATERIAIS 

Conforme mencionado anteriormente, os Patrimônios Históricos Materiais são os elementos 

físicos que compõe a paisagem do lugar, que são fixas e apresentam a história de uma dada 

população. Assim, são apresentadas a seguir as edificações, localidades, paisagens e 

elementos de ordem natural que caracterizam o município de Resende (Quadro 4.4). A seguir, 

A Figura 4.29 apresenta locais de importância histórica para o município de Resende. 

Quadro 4.4 Relação de locais com importância histórica para o município de Resende. 

Ig
re

ja
 M

a
tr

iz
 d

e
 N

o
s
s
a

 

S
e

n
h

o
ra

 d
a

 C
o
n

c
e
iç

ã
o
 Segundo o site da Igreja Matriz de Resende, a implantação da igreja vincula-se às primeiras bandeiras 

que passaram pela região e que foram responsáveis pela ocupação do que viria a se tornar o 

município de Resende. Seguindo a bandeira do coronel Simão da Cunha Gago, o padre Felipe Teixeira 

Pinto trouxe consigo uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de origem portuguesa, feita em 

madeira com 65 cm de altura. No local onde se estabeleceram, construíram cabanas e realizaram 

pequenas plantações para seu próprio sustento onde, em 1747 decidiriam pela construção de uma 

capela em forma de choupana, ainda com altar portátil, para a realização das cerimônias religiosas. 

Durante sua história, a Matriz de Resende passou por incêndios nos anos de 1748,1874 e 1945, 

necessitando ser reconstruída. A Igreja Matriz localiza-se na Praça Oliveira Botelho e a Figura 4.29– A 

apresenta a fachada do monumento. 
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Conforme informações contidas no site Turismo Vale do Café, sua construção demorou cerca de dois 

anos (1825-1827) e notabilizou-se pela devoção dos escravos aos santos representados na igreja. As 

festas do Divino Espírito Santo e de São Benedito eram ponto de encontro de fé e resistência 

sociocultural dos negros. Conta-se que era comum os fazendeiros liberarem seus escravos para 

participar das celebrações, mantendo vivos os traços de sua cultura original, como o idioma. A igreja 

do Rosário localiza-se na rua e praça de mesmo nome, e apresenta-se na Figura 4.29 – B. 
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 Patrimônio histórico do município desde o ano de 1999, localiza-se no bairro Alto dos Passos, e fora 

construída no início do século XIX, fruto de esmolas recolhidas da população (Figura 4.29 – C). Passou 

por incêndio no ano de 1848 e tem como destaque a imagem de Nossa Senhora dos Passos, 

considerada uma das imagens mais perfeitas dentre as existentes (Prefeitura Municipal de Resende). 
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Conforme apontam os sites da Prefeitura Municipal de Resende e o blog “1001 Fazendo História”, o 

prédio que atualmente sedia a Câmara Municipal teve sua construção iniciada em 1926 e finalizada em 

1928. De início abrigou a casa de caridade Santa Casa de Misericórdia, sendo posteriormente sede do 

banco Caixa Rural de Resende e, já no século XX, a Câmara Municipal (Figura 4.29 – D). Situada na 

Rua Padre Couto, no centro de Resende, foi considerado o “arranha céu” do município na época, por 

apresentar três pavimentos. 
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Segundo o site da Prefeitura Municipal de Resende, construído entre os anos de 1834 e 1956 para 

sediar a Câmara de Vereadores, o Júri e a Cadeia Pública do município, foi recentemente recuperado 

pela Prefeitura no ano de 2003. Atualmente, com suas características arquitetônicas originais 

preservadas, sedia a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, órgão oficial de cultura do 

município. Localiza-se no centro histórico do município, em meio a outros monumentos históricos de 

Resende. 

M
e

rc
a

d
o

 

M
u

n
ic

ip
a

l Construção datada do início do século XX, atualmente a edificação funciona como espaço de cultura. 

Sob o nome de Espaço Z, apresenta-se em bom estado de conservação, porém somente sua fachada 

frontal mantém suas características originais. Localiza-se próximo ao terminal rodoviário urbano e 

abriga, também, atividades consultais (Prefeitura Municipal de Resende). 



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 272 

C
a

ix
a

 d
e

 Á
g
u

a
 

M
u

n
ic

ip
a

l 

Reinaugurado no ano de 2013 após obras de revitalização da Prefeitura Municipal de Resende, o 

prédio da Caixa de Água Municipal atualmente funciona como um polo do projeto Criarte, da Secretaria 

Municipal de Educação (Figura 4.29 – E). Nele são oferecidas atividades artísticas e culturais (oficinas 

de artesanato, teatro, coral e percussão) para estudantes da rede municipal de ensino e população em 

geral. A Caixa de Água Municipal, localizada no Alto dos Passos ao final da rua histórica XV de 

Novembro, tem sua construção datada do ano de 1876, sendo parte do primeiro sistema distribuição 

de água do município. 
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 A Estação Ferroviária denominada de Agulhas Negras-Resende, localizada na praça da Bandeira, no 

bairro Campos Elíseos, foi construída em madeira e hoje é um ponto de referência para quem passa 

pela rodovia Presidente Dutra, em frente à Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Seu design 

era um modelo típico trazido para o Brasil na segunda metade do século passado, assim como a 

tecnologia das estradas de ferro (Prefeitura Municipal de Resende). Teve sua inauguração realizada no 

ano de 1873 e substituída pela atual no ano de 1973. 
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Conforme consta no site da Prefeitura Municipal de Resende, no local de sua implantação, inicialmente 

fora construída no ano de 1824 uma ponte de madeira unindo o centro de Resende ao atual bairro 

Campos Elíseos. Posteriormente, construída com 230 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, 

pré-fabricada em estrutura metálica importada da Bélgica, trazida de navio até o porto do Rio de 

Janeiro e de trem até Resende, sua construção foi um marco arquitetônico e histórico na paisagem do 

Município. Sua inauguração se deu no dia 16 de abril de 1905 pelo Dr. Nilo Peçanha, então governador 

do estado do Rio de Janeiro e que deu nome à ponte. Em 1950, porém, com a inauguração da primeira 

ponte de concreto armado do município, os carros e carroças deixaram de transitar pela Ponte Velha, 

deixando seu uso exclusivamente para pedestres. 
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 Segundo o site da Prefeitura Municipal de Resende, o Palacete foi construído no século XIX, tendo 

sido requisitado para hospedar a Princesa Isabel e seu marido, o Conde D’eu no ano de 1868. Como 

residência mais confortável do município, também serviu de hospedagem para diversos governadores. 

A edificação, situado na Praça do Centenário, fora construída pelo Padre Marques da Mota, onde foi 

instalada a máquina que imprimiu o primeiro jornal de Resende – “O Gênio Brasileiro”. 

S
o

b
ra

d
o
 D

. 
M

a
ri

a
 

B
e

n
e

d
it
a
 

O Sobrado D. Maria Benedita foi local de convivência da população do município em meados do século 

XIX. Sua construção data do ano de 1840 pelo Comendador Manoel Gonçalves Martins, um dos 

maiores cafeicultores da região. Após sua morte, o sobrado serviu de morada para sua filha, Maria 

Benedita. Conhecida como a rainha do café, realizava diversos bailes e festas em seus salões. Muitos 

de seus eventos destinavam-se à arrecadação de dinheiro, através de quermesses, bingos, festas e 

campanhas, para doação à causa do ensino (Prefeitura Municipal de Resende). Após os anos 1900, o 

sobrado veio a abrigar o hotel Luzitânia. Localizado na praça Oliveira Botelho, atualmente o prédio 

abriga um supermercado em seu térreo e uma academia em seu piso superior (Figura 4.29 – F). 
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 Anteriormente conhecida com rua Direita, a rua XV de Novembro (Figura 4.29 – G) abriga um conjunto 

de edificações que remete ao período áureo do café, no município de Resende. Em sua extensão 

localizam-se o Sobrado D. Maria Benedita e a primeira Câmara Municipal da cidade que se misturam a 

construções igualmente antigas e construções recentes. A rua XV de Novembro é uma das vias mais 

antigas da cidade, mantendo grande parte de suas características originais (Prefeitura Municipal de 

Resende). 
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l Segundo informações disponíveis pelo site do Hotel Fazenda Palmital, local que atualmente abriga a 

construção histórica, foi uma fazenda de café e estalagem de propriedade de João Cagni César, a 

partir de 1920. Sua construção data de 1675 e nela existem trechos de estrada de pedra construída por 

escravos (Estrada Imperial), que percorria desde a cidade do Rio de Janeiro até às localidades de São 

Lourenço e Caxambú. Na propriedade ainda existem ruínas de senzala, com seus muros de pedras. 
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Segundo informações recolhidas no site do atual Hotel Fazenda Villa Forte, a construção data de 

meados do século XVIII, localizada em frente ao Maciço do Itatiaia. Inicialmente de posse do 

fazendeiro português Sr. Bustamante, foi adquirida por Gabriel Francisco de Mé Junqueira. Após sua 

morte, seu genro, o Contra-Almirante Villa-Forte recebeu junto com sua esposa uma parte da 

propriedade. Posteriormente, tendo o Contra-Almirante realizado a compra das terras de suas 

cunhadas, a propriedade passou a ser chamada de Fazenda Villa Forte. Seu funcionamento como 

hotel se deu a partir de 1918 e, desde 1932, a fazenda tem o registro de Pensão familiar, sob 

administração dos descendes de Villa Forte. 
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Localizada na entrada de Resende, a fazenda está envolvida pelo rio Alambary, pela via de acesso à 

cidade, pela rodovia Presidente Dutra e pela Rede Ferroviária Central do Brasil. Anteriormente 

conhecida como Fazendo do Alambary, o atual nome remete aos grossos muros que lembram as 

ameias de antigos castelos medievais. Sua construção data de 1835 pela família Paula Ramos, 

também responsável pela construção do Palacete da Praça do Centenário. Sua concepção não fora 

para o plantio de café, mas para o beneficiamento do produto. 
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A comunidade de Visconde de Mauá localiza-se no limite central do PEPS, ao norte do município de 

Resende, junto a divisa com o município de Bocaina de Minas (MG). Além de ser classificado como 

distrito, faz parte do roteiro turístico que abrange a região serrana do município de Resende. Segundo 

consta no portal turístico Visconde de Mauá, a área ocupada pelo distrito foi propriedade de Irineu 

Evangelista de Souza (conhecido também como Visconde de Mauá), que a recebeu como concessão 

do governo imperial para exploração de madeira no final do século XIX. Na propriedade realizava-se a 

produção de carvão e leite e a criação de burros de carga. No ano de 1889, no final do período 

imperial, o filho de Visconde de Mauá, Henrique Irineu de Souza, instalou nas terras um núcleo colonial 

(Núcleo Mauá) formado por famílias de imigrantes europeus, com a intenção de desenvolver a 

agricultura e a produção de queijos. Com o fracasso da iniciativa, porém, a maioria dos imigrantes 

retornou aos países de origem. Após o ano de 1908, com a compra das terras pelo Governo Federal, 

ocorre a segunda tentativa de fundação da localidade denominada Núcleo Colonial Visconde de Mauá. 

No ano de 1916 o núcleo recebe a emancipação pelo então presidente da república, Venceslau Brás, 

que dá nome à rua principal da localidade. Com o novo fracasso na ocupação, embora muitos colonos 

tenham retornado às suas origens, muitos imigrantes alemães mantiveram-se na região e, a partir da 

visita de seus parentes, tem-se início às primeiras atividades turísticas, já em meados da década de 

30. Além de familiares, a região passou a receber visitantes em busca de turismo de aventura 

(notadamente em função do monumento rochoso Pedra Selada, com 1.755 metros de altitude). Muitas 

dessas famílias fundaram as primeiras pousadas e hotéis da região, que ainda hoje marcam a 

paisagem da comunidade (a exemplo do hotel Casa Alpina e hotel Buhler). A década de 1970 marcou 

a comunidade de Visconde de Mauá como atrativo para os adeptos do movimento hippie, 

principalmente pela sua proximidade com a vila da Maromba. Já na década de 80, por sua vez, 

Visconde de Mauá tem sua infraestrutura aprimorada e torna-se efetivamente um dos polos turístico do 

estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.29 Sítios históricos do município de Resende. 

   

   

  
Legenda: A – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição; B – Igreja do Rosário; C – Igreja dos Passos; 

D – Câmara Municipal; E – Caixa de Água Municipal; F – Sobrado Maria Benedita; G – Rua XV de Novembro; 

H – Cachoeira da Fumaça. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.3.1.2 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS IMATERIAIS 

Os Patrimônios Históricos Imateriais são representados pelos costumes que dão identidade a 

um grupo social. Tais costumes são visíveis pelas manifestações realizadas pela população, 

sejam por festas populares, pratos típicos, artesanatos, manifestações religiosas, entre 

outras. A seguir (Quadro 4.5), apresentam-se as manifestações culturais que demonstram a 

história do povo resendense. 

Quadro 4.5 Relação de Patrimônios Históricos Imateriais do município de Resende. 

M
a

z
u

rc
a
 d

o
 

C
a

c
e

te
 

Segundo o site “Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, projeto realizado pela Secretaria 
de Estado de Cultura, com patrocínio da Petrobras e coordenação e conteúdo da agência Diadorim 
Ideias, Mazurca do Cacete consiste na realização de dança de origem europeia no qual oito 
homens dançam e batem bastões de madeira – os cacetes – no ritmo da sanfona de oito baixos. O 
evento chegou à Serrinha do Alambari na década de 1960, trazido por Pedro da Conceição, pai de 
Hilton Silva da Conceição, que atualmente comanda a tropa. Durante as festividades dos meses de 
junho e julho realizam apresentações na sede de Resende e na Serrinha. 
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O maracatu é um ritmo musical pautado na percussão e que mistura elementos de dança e rituais 
de religiosidade cristã e crenças de origem africana. Segundo o portal “Mapa de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro”, o grupo de maracatu Raiz de Valor foi criado em 2008 pela professora Jamile 
Whately, ensinando crianças e jovens a tocar e dançar. Suas apresentações se dão dentro e fora 
do município de Resende. 
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Conforme descreve o site “Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, a Associação Cultural 
Boi Bumbá foi criada em 1992 por Francisco José dos Santos, conhecido como Cobra Azul, com 
objetivo de tornar-se uma alternativa para crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social. O 
projeto foi criado na Vila Vicentino, um dos bairros com menor índice de desenvolvimento humano 
de Resende, e atende mais de 80 crianças. Dentre suas ações, o projeto oferece narração de 
histórias, dança boi-bumbá, jiu-jítsu, educação física, educação artística, informática, reforço 
escolar, oficina de tarefas de casa e brinquedoteca, como alternativas para livrar crianças e jovens 
da marginalidade. 
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 De origem na localidade da Capelinha, a cerca de vinte quilômetros do centro de Resende, a 

Cachaça Capelinha é preparada em alambique com quase 200 anos e vinculada à história de 
ocupação da região (Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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Semelhante ao repente nordestino, o Calango, também conhecido como calango mineiro, é uma 
manifestação musical e poética da roça sudestina e tem origens afrobrasileira e ibérica. Apresenta-
se desde a Serrinha do Alambari até a sede de Resende exibindo duelos entre dois calangueiros, 
com disputas em versos e rimas (Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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Realizado pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o festival reuniu em 2013 uma média 
diária de 450 pessoas nos espetáculos adultos e 600 nas peças infantis. Em sua realização, conta 
com artistas de renome nacional em sua programação e conta com uma série de encontros com 
objetivo de aproximar público e atores (Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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Conforme aponta o site do “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, nomeada padroeira do 
município de Resende, Nossa Senhora de Resende recebe celebração em comemoração que 
inicia com missas no período da manhã, seguido de ofícios e orações que culminam em procissão 
pelo entorno da igreja, localizada no centro de Resende. 
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Realizada durante a Festa do Pinhão, no segundo domingo de maio, na localidade de Visconde de 
Mauá, a Procissão do Cruzeiro sai da igreja de São Sebastião, até a Trilha do Cruzeiro, passando 
pelo rio Preto e em meio à Mata Atlântica. Organizada pelo Sr. Jorge Brito, durante a caminhada 
realizam-se rezas e cantorias em homenagem a Nossa Senhora. Após a procissão, ocorre o 
tradicional café com broa de milho. No ano de 2011, a Procissão do Cruzeiro recebeu o Prêmio 
Macedo Miranda de Cultura Popular Resendense (Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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 Conforme descreve o site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura e do Museu de Arte 
Moderna (MAM), o Salão da Primavera foi criado para estimular e revelar novos artistas. O evento 
faz parte do calendário de comemorações do aniversário da cidade, celebrado no mês de 
setembro. O acervo de obras selecionadas em 41 edições do Salão da Primavera é composto de 
esculturas, desenhos, pinturas e gravuras. 
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 Segundo aponta o site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, organizada pela Casa de 
Cultura Macedo Miranda, no ano de 2015 a Festa do Pinhão ocorre sempre nos meses de maio. 
Sua realização data desde o ano 1992 na localidade de Visconde Mauá. Durante sua realização 
ocorrem shows com artistas nacionais e locais, além de bandas, concurso de marchas e 
apresentação de peças de teatro. 
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Durante a realização da Festa do Pinhão ocorre o também tradicional, Concurso Gastronômico de 
Visconde de Mauá, onde chefs de restaurantes da região disputam quem prepara o melhor prato à 
base de pinhão. Instituído desde 1993, o vencedor do concurso é aquele que conseguir convencer 
o júri dos Grandes Chefs e júri popular em três categorias: entrada, prato principal e sobremesa. 
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 Realizada pela Associação Folclórica e Cultural Sertanejos Resende, por meio da Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura, e apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Fundação Casa da 
Cultura Macedo Miranda e Superintendência de Eventos, desde 2007 integra manifestações 
culturais como seresta, moda de viola, calango, artesanato e danças folclóricas. Ocorre no terceiro 
domingo de cada mês, apresentando-se no Parque de Exposições Francisco Fortes Filho. A Feira 
promove, ainda, venda de produtos como linguiça, queijo, cachaça, mel, frutas, legumes, hortaliças 
e animais (Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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 Segundo site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, o Salão do Pinhão movimenta 

artistas e público em Visconde de Mauá desde o ano de 2006. Organizado pelo Centro Cultural de 
Visconde de Mauá, são expostas esculturas, desenhos e pinturas tendo o pinhão e a araucária 
como tema central. As obras passam pela avaliação de júri popular que escolhe e premia as 
melhores peças. Durante o evento apresenta-se músicas de viola cabocla e popular brasileira. 
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A Juni Fest da Serrinha é um evento realizado pela Associação de Moradores da Serrinha do 
Alambari (AMOROSA) e que traz intensa movimentação para a localidade nos meses de junho. No 
evento ocorrem apresentações de fanfarra, forró, calango, capoeira, quadrinha e mazurca, além de 
barraquinhas de comidas típicas e bebidas (Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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 Conforme descreve o site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, realizada no Parque de 
Exposições do município de Resende, o evento é realizado de cinco a seis dias e conta com 
atrações como rodeios, exposições de gado, torneio leiteiro, hipismo e diversos shows. Realizado 
em comemorações ao aniversário do município, o evento conta com diversas estruturas como mais 
de um palco, camarotes, banheiros, etc. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.3.2 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS DE ITATIAIA 

A história do município de Itatiaia vincula-se à de Resende, tendo em vista o 

desmembramento deste para a criação de Itatiaia no ano de 1988. Sua ocupação se dá em 

meados do século XVII com a presença dos bandeirantes na região e, posteriormente, como 

rota de passagem às Minas Gerais, já durante o ciclo do ouro. 

4.3.2.1 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS MATERIAIS 

Conforme mencionado, os Patrimônios Históricos Materiais são os elementos que compõe a 

paisagem do lugar, que são fixas e apresentam a história de uma dada população. Desse 

modo, são apresentadas a seguir as edificações, localidades, paisagens e elementos de 

ordem natural que caracterizam o município de Itatiaia (Quadro 4.6). A Figura 4.30 apresenta 

uma relação de locais com importância histórica no município de Itatiaia. 

Quadro 4.6 Locais de importância histórica para o município de Itatiaia. 
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 Iniciada no ano de 1898 e concluída em meados de 1914, a capela Nosso Senhor dos Passos foi 

construída por negros alforriados e devotos do santo. Em seu interior havia duas plenárias para as 
famílias mais conhecidas da localidade. A população comum e os escravos libertos permaneciam nos 
bancos de frente ao altar. Possuía, ainda, pintura barroca em afrescos, santos em cerâmica, além da 
imagem de Nosso Senhor dos Passos, feita em madeira. Tombada como patrimônio histórico desde o 
ano de 2008, a igreja já foi utilizada como depósito pela prefeitura do município e atualmente 
encontra-se em péssimo estado de conservação (Figura 4.30 – A). 
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Segundo registros históricos e disponíveis no site Mapa da Cultura do Rio de Janeiro, no ano de 1839, 
no local que viria a abrigar a Igreja Matriz foi construído o Curato Eclesiástico de São José do Campo 
Belo, o antigo nome da localidade. A capela teria sido construída em área doada pela senhora Silvéria 
Soares Lucinda, em razão da fé por São José, atual padroeiro do município (Figura 4.30 – B). 

P
a

ç
o

 

M
u

n
ic

ip
a

l 

C
a
m

p
o

 B
e

lo
 

Construída em 1853, foi residência de Mariana Rocha Leão, idealizadora da Capela do Nosso Senhor 
dos Passos. No ano de 1871, foi transformado em colégio, dirigido pelo engenheiro Joaquim Saldanha 
Marinho Filho, e logo depois na sede do Colégio São José. Em 1921, foi adquirido pelo exército e, em 
17 de julho de 1999, foi inaugurado como sede da Prefeitura Municipal (Plano de Manejo do PNI, 
2013) (Figura 4.30 – C). 
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A comunidade de Penedo (Figura 4.30 – D) faz parte do município de Itatiaia e é a principal colônia 
finlandesa do Brasil, fora da região Sul. Sua fundação foi idealizada por Tolvo Uuskallio, imigrante 
finlandês que, após supostamente ter um chamado divino, veio para o Brasil com ideais vegetarianista 
e naturalista. Segundo consta no portal Visite Penedo, em meados de 1927, Tolvo e sua mulher, Liisa, 
acompanhados de três rapazes que compartilhavam de seus ideais, embarcaram para o Brasil. 
Pretendiam viver uma vida mais natural, praticando o uso de vestuário mais leve, aproveitando os 
raios solares e em harmonia com o meio ambiente. Embora seu objetivo não tenha se firmado, a 
tradição e o estilo dos finlandeses sobreviveram e, já na década de 1950, atraíam visitantes que se 
hospedavam nas casas dos colonos, então transformadas em pensões, hotéis e pousadas. Nos anos 
1980 e 1990, Penedo começou a crescer mais aceleradamente - em função da procura por lotes para 
casas de campo e empreendimentos voltados para a visitação turística. Seus atrativos culturais se 
relacionam, sobretudo, com as tradições da Colônia Finlandesa. Museu Dona Eva Hildén, Casa do 
Papai Noel, Casa do Chocolate e boa parte do comércio e da arquitetura local (Plano de Manejo do 
PNI 2013). 
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A Cachoeira Escorrega da Maromba localiza-se na divisa dos municípios de Bocaina de Minas (MG) e 
Itatiaia (RJ) sobre o rio Preto (Figura 4.30 – E). Seu acesso se dá pela localidade da Maromba, no 
lado fluminense. Recebe esse nome em função do tobogã natural formado pela passagem do rio 
Preto sobre uma formação rochosa de aproximadamente 40 metros de extensão. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.30 Sítios históricos do município de Itatiaia. 

  

  

 
Legenda: A – Capela Nosso Senhor dos Passos; B – Igreja Matriz de São José; C – Paço Municipal Campo Belo; 

D – Penedo; E – Cachoeira Escorrega da Maromba. Fonte: A – Thiago Ferreira, 201420; B – Turismo Vale do 

Café21; C – Itatiaia Brasil22.; D e E – Detzel Consulting, 2015. 

                                                

20 Disponível: http://acidhisoficial.blogspot.com.br/2014/11/conhecendo-nossa-itatiaia-capela-nosso.html. Acesso: maio de 2015. 

21 Disponível: http://www.turismovaledocafe.com/2010/06/igreja-matriz-de-sao-jose-itatiaia-rj.html. Acesso maio de 2015. 

22 Disponível: http://itatiaiabrasil .blogspot.com.br/2012_06_01_archive.html. Acesso maio de 2015. 
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4.3.2.2 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS IMATERIAIS 

Conforme já mencionado anteriormente, os Patrimônios Históricos Imateriais são traduzidos 

pelos costumes que dão identidade a um grupo social. A seguir, são listadas as 

representações que fazem parte do cotidiano da população de Itatiaia e expressam suas 

formas de manifestação cultural. 

Quadro 4.7 Relação de patrimônios históricos imateriais do município de Itatiaia. 
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Conforme descreve o site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, o grupo Penedon 
Kansantanssin Ystävät (Amigos da Dança Folclórica de Penedo), foi oficializado no ano de 2003 e 
surgiu quando os primeiros imigrantes finlandeses chegaram à região de Penedo. O grupo utiliza em 
suas apresentações cópias de trajes finlandeses. As apresentações ocorrem mensalmente no Clube 
Finlândia, na localidade de Penedo, e ocasionalmente em eventos em outros locais, onde quatro ou 
oito casais realizam roda com sequência de seis danças (jenkkam, letkis, valsas, tangos, polcas e 
mazurcas). 
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Promovido pelo Departamento de Cultura de Itatiaia, o Festival de Dança Corpo em Movimento busca 
trazer profissionais de renome para a cidade, difundir a dança no município, além de destacar e 
qualificar dançarinos locais. Segundo descreve o site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, o 
festival ocorre desde o ano de 1986 e, atualmente envolve cerca de 700 bailarinos. O espaço Casa de 
Cultura, em Itatiaia, recebe bailarinos profissionais e estudantes, que fazem apresentações de jazz, 
balé clássico e moderno, dança gospel, dança do ventre e outras modalidades que a própria instituição 
ensina nas oficinas, abertas por todo o ano. 
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Segundo descrição presente no site “Mapa da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”, o evento é um 
encontro de diversas modalidades artísticas que vão desde música, teatro, danças, poesia, tendas 
para exposições e barracas com comidas típicas. Conforme consta, o evento é realizado desde o ano 
de 2009 e já passou por três praças simultaneamente. Nele, o público se reúne para prestigiar artistas 
locais e de renome de outras cidades. 
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A Paixão de Cristo é um espetáculo religioso que entrou em sua 22ª edição no ano de 2014. 
Organizado pela Igreja Matriz de São José, com apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia, a 
apresentação do ano de 2014 foi realizada na praça Mariana Rocha Leão. Envolve uma equipe de 
organizadores formada por 20 integrantes, entre diretores e coordenadores, além de aproximadamente 
200 artistas da região de Itatiaia, que atraem cerca de quatro mil espectadores por edição (Mapa de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro). 
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 Realizada no ano de 2015 entre os dias 30 de maio e 1 de junho, Itatiaia celebrou sua festa de 

emancipação política com desfile cívico, corrida rústica, motocross, jogos comemorativos e Agrofeira, 
que ocorre no parque de exposições da Fazenda Aleluia (Mapa da Cultura do Estado do Rio de 
Janeiro). As festividades da Expo Itatiaia do ano de 2015, que comemora o 26º aniversário da cidade, 
envolveram parque de diversões, apresentações culturais e praça de alimentação, além de shows dos 
grupos Jota Quest, Sambô, Jeito Moleque e bandas regionais. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.4 INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Os Incêndios florestais geram grandes prejuízos econômicos, ecológicos e paisagísticos e 

representam uma grande preocupação, pois se por um lado o fogo desempenha um 

importante papel na manutenção de alguns ecossistemas naturais e artificiais a sua 

ocorrência de forma descontrolada pode representar uma fonte de perturbação permanente, 

acarretando perdas e danos materiais (NUNES, 2005). 

O fogo oriundo das queimadas e dos incêndios florestais gera prejuízos severos ao meio 

ambiente. Isso se torna ainda mais grave quando os efeitos antrópicos provocados 

constantemente aos ecossistemas alteram a forma com que o fogo se comporta, 

principalmente nas regiões em que ele não ocorre de forma natural, intensificando sua 

propagação ou frequência de ocorrência nestas regiões (SOARES, 1995). A maior parte dos 

incêndios florestais tem origem humana, provocados intencionalmente ou por descuido e são 

agravados por condições naturais como umidade do ar, direção e intensidade do vento, tipo 

de relevo, entre outros (SANTOS et al., 2006). 
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A prevenção e o combate dependem diretamente da compreensão das características do 

fogo, da sua causa e frequência das ocorrências. Logo, algumas definições sobre os conceitos 

que o cercam devem ser diferenciadas, conforme Soares (1995): 

• Incêndio Florestal: Todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de 

vegetação, podendo ter início antrópico ou de uma fonte natural; 

• Queimada: É o uso do fogo decorrente de uma prática agrícola, pastoril ou 

silvicultural, de forma controla e com devida liberação de órgãos estaduais 

ambientais, a fim de utiliza-lo como fator produtivo; 

• Risco de Incêndio: É representado pela presença/proximidade com algum fator 

que possa desencadear um incêndio; 

• Perigo de Incêndio: É a probabilidade que um incêndio possa se iniciar, frente 

às características topográficas, meteorológicas, climáticas e do material 

combustível. 

Portanto, o uso do fogo no contexto de queimadas, para Soares (1985), refere-se à prática 

controlada para diversas finalidades, tais como a limpeza de material combustível, manejo de 

pastos, preparação de solos ou até mesmo para quebra de dormências de espécies nativas 

como a bracatinga Mimosa scabrella (GRODZKI et al., 2004), logo, é um conceito não 

abrangente do incêndio florestal, que ocorre pelo próprio descontrole. 

A ocorrência de fogo inicia com a combustão e sua permanência e/ou alastro dependem de 

características do relevo, da meteorologia e do material combustível, o que confere o risco de 

incêndio, já sobre o conceito de perigo de incêndios florestais o termo está associado ao 

potencial de iniciar uma ignição ou combustão (RIBEIRO, 2009). Dessa forma, uma região 

poderá apresentar elevado risco de incêndio, chegando a limites altíssimos sem que haja 

incêndios (RIBEIRO, 2004). Logo, o perigo e o risco de incêndio estarão relacionados, 

principalmente pelas atividades antrópicas que podem eleva-los, aumentando os fatores que 

contribuem para tal e a probabilidade de início do fogo. 

Segundo o Inea, a ocorrência de incêndios florestais está diretamente relacionada a fatores 

como temperatura e umidade relativa do ar. Com base nesses fatores foram desenvolvidas 

fórmulas para cálculo do Índice de Risco de Incêndios Florestais (IRI), divulgado diariamente 

no site do Inea (2015). O acesso atualizado ao IRI contribui para que gestores e equipe de 

guarda-parques se programem e intensifiquem o monitoramento das áreas de maior risco. 

O IRI é calculado a partir de informações meteorológicas e dividido em três níveis (Baixo, 

Médio e Alto), que estabelecem os graus de probabilidade de início e de velocidade de 

propagação do fogo (Quadro 4.8). 

Quadro 4.8 Índice de risco de Incêndios florestais 

RISCO DESCRIÇÃO 

Baixo Propagação lenta a partir de amontoados de resíduos, acampamentos e de outros focos 

internos. 

Médio Os incêndios têm início com frequência, devido ao arremesso de fósforos ou fagulhas, 

tendendo a propagar-se mais rapidamente de acordo com o aumento de tamanho do foco. 

Alto O incêndio inicia-se rapidamente, causado por fósforos, pontas de cigarros, fogueiras etc., 

com velocidade de propagação muito rápida e de difícil domínio. O fogo é originado por 

fagulhas ou pequenas chispas que se dispersam com facilidade, produzindo novos incêndios. 

Fonte: Inea, 2015. 

Com base nas definições apresentadas, é possível analisar a área do PEPS e identificar os 

fatores que contribuem para os incêndios florestais na UC, de acordo com os resultados 

apresentados na subsequência. 
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4.4.1 FATORES DE INFLUÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS 

FLORESTAIS NO PEPS 

O PEPS possui Risco de Incêndio Moderado, devido às características do microclima úmido 

da região e as tipologias florestais, mas com Perigo de Incêndio Elevado, devido à grande 

quantidade de adversidades que podem desencadear a ignição de material combustível. 

4.4.1.1 COMBUSTÍVEL FLORESTAL 

Considera-se combustível florestal qualquer material orgânico, vivo ou morto, no solo ou 

acima, capaz de entrar em ignição e queimar. Eles ocorrem em várias combinações, 

quantidade, tipo, tamanho, forma, posição, umidade e arranjo (SOARES e BATISTA, 2007). 

Segundo Batista (1985), os materiais combustíveis podem ser classificados como: 

(i) perigosos: para galhos e ramos pequenos (diâmetro menor que 0,7 cm), folhas, liquens e 

herbáceas, em seu estado seco; (ii) semiperigosos: são os materiais lenhosos como troncos, 

galhos e ramos grandes (diâmetro acima de 0,7 cm); (iii) verdes: normalmente são 

considerados não inflamáveis pelo fato de reterem muita água nos tecidos, logo, partes vivas 

da vegetação, mas estes podem secar com a presença do fogo e tornarem-se inflamáveis.  

A região do PEPS apresenta a fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa da Mata Atlântica, 

cuja vegetação é predominante de porte arbórea e arbustiva e com grande necessidade de 

chuvas ao longo do ano. Neste sentido, a vegetação apresenta baixo risco de incêndio, pela 

umidade dos materiais combustíveis, que segundo Batista (2000), é um fator que reduz 

drasticamente a inflamabilidade. Vale ressaltar, que coníferas apresentam maior 

inflamabilidade, pelos compostos vegetais que possuem, como é o caso do Pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifólia), pela grande quantidade de resinas presentes no vegetal. No 

entanto, o PEPS apresenta pastagem nas porções nordeste e sul da UC, além de campos de 

altitude nas porções mais altas da serra. 

Referente às pastagens e campos de altitude presentes na UC e entorno imediato, estas 

podem apresentar grande risco de incêndio por ser composta de material fino com diâmetro 

≤ 0,7 cm. Estes são enquadrados como perigosos e podem queimar com grande facilidade, 

mesmo vivo (SOARES, 1995). Porém, deve-se ressaltar que os campos de altitude são mais 

difíceis de sofrer com os incêndios florestais, pois estão restritos aos topos da serra e 

comumente cercados de vegetação arbórea, o que impossibilita a propagação do fogo.  

Figura 4.31 Material combustível vegetal florestal (à esquerda) e pastagens (à direita) no PEPS. 

  
Fonte: Acervo PEPS, 2015. 

4.4.1.2 SAZONALIDADE CLIMÁTICA 

De acordo com a classificação climática do IBGE (2006), a área do PEPS está inserida no 

clima Tropical Brasil Central, que se divide na região entre Mesotérmico Mediano, com 

temperaturas médias abaixo de 10°C nas porções mais elevadas da serra; Mesotérmico 
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Brando, com temperatura média entre 10 e 15°C; e Subquente, com média de temperatura 

entre 15 e 18°C em pelo menos 1 mês, nas porções inferiores da UC.  

Nos meses mais quentes a precipitação é maior, durante os meses de outubro e março, sendo 

as mínimas de precipitação de abril a setembro. Levando-se em conta a baixa precipitação 

destes períodos, a umidade relativa do ar decairá juntamente. Associado a estas 

condicionantes, a ação contínua do vento contribuirá para a geração e propagação dos 

incêndios. 

4.4.1.3 TOPOGRAFIA 

De acordo com Batista (2000), entende-se que o relevo tem forte influência nos incêndios 

florestais, uma vez que a topografia influencia tanto o acumulo de materiais combustíveis em 

porções desiguais das áreas, como a direção dos ventos incidentes de forma decisiva, 

principalmente nos ventos convectivos. A região do PEPS encontra-se na cadeia montanhosa 

da Serra da Mantiqueira, sendo seus relevos de alta declividade (cerca de 33% na classe de 

25° a 45°) e média declividade (cerca de 24% na classe de 20º a 25º). Estas declividades 

elevadas aumentam a velocidade de propagação do fogo. 

Figura 4.32 Topografia acidentada e grandes declividades no PEPS. 

  
Fonte: Acervo PEPS, 2014. 

4.4.2 HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA DE FOGO NO PEPS 

Na Figura 4.33 estão apresentados mapeamentos históricos de focos de calor, registrados 

pelo programa de monitoramento do INPE, nos períodos de 2013 a 2015, para a área de 

abrangência do PEPS. No caso, nem todo registro de focos de calor acusado pelos 

levantamentos de satélite será um incêndio ocorrido, mas provavelmente alguma utilização 

humana que se faça uso do fogo.  

Os dados levantados a partir do INPE indicam associação dos incêndios com as rodovias e 

estradas principais da região, porém, para a área da UC, a ocorrência é reduzida, podendo 

ser por focos mínimos que o satélite não é capaz de registrar e pela tipologia florestal que 

apresenta resistência a inflamabilidade, principalmente pela umidade da Floresta Ombrófila 

Densa. 

Na Figura 4.34 estão os levantamentos de focos de incêndios florestais realizados pela equipe 

do PEPS no período de 2013 e 2014 durante a rotina de monitoramento para a prevenção e 

combate aos incêndios. Nota-se que historicamente os incêndios ocorrem entre os meses de 

agosto e novembro, isso é bastante ligado às baixas de precipitação que se iniciam nos meses 

de abril e tem sua mínima em agosto, que consequentemente facilitam que o fogo se inicie e 

propague. Além da baixa precipitação no inverno, os incêndios estão próximos das rodovias 

principais da região, uma vez que estas facilitam o acesso e oportuniza os incêndios 

criminosos ou até mesmo, acidentais, por brasas de cigarro, por exemplo. 
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Figura 4.33 Focos de calor registrados pelo INPE no período de 2013 a 2015 na região do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.34  Registro de incêndios feito pelos Guarda-Parques do PEPS no período de 2013 a 2014. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.4.2.1 ÁREAS POTENCIAIS PARA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS NO PEPS 

Rodovias do Entorno: As Rodovias RJ-163, RJ-161 e RJ-151 localizam-se no entorno 

próximo do PEPS, sendo que a RJ-163 corta a UC em sua porção central, na subida da Serra 

da Pedra Selada. Estes acessos apresentam grande risco de incêndios florestais pela 

proximidade de fontes potenciais de fogo, como as cinzas de cigarro, incêndios criminosos, 

fogueiras, queimadas descontroladas, entre outras (RIBEIRO et al., 2008). 

Pastagens: Por apresentar um diâmetro muito fino (menor que 0,7 cm), a vegetação das 

pastagens pode ser facilmente incendiada mesmo quando esta, se encontra viva, o que a 

caracteriza como um material combustível perigoso por sua inflamabilidade. Sendo assim, as 

áreas de pastagem são mais propícias para o propago do fogo, que, por sua vez pode atingir 

áreas de vegetação nativa florestal, de forma a degradar os ambientes inseridos nos limites 

da UC. 

Reflorestamento: O PEPS apresenta dois gêneros plantados em seu interior; plantios de 

eucalipto Eucalyptus sp. e pinheiro Pinus sp. No caso de plantios de gimnospermas, como os 

pinheiros, que apresentam resinas inflamáveis, o risco é mais elevado. O fogo, quando atinge 

este tipo de vegetação, pode tomar proporções desastrosas ao atingir a copa, considerado o 

mais grave e mais dificultoso de controlar. 

Sítios e Fazendas: A presença de sítios e fazendas nas proximidades da UC é um importante 

fator de perigo de incêndios, uma vez que muitos proprietários realizam manejo de suas 

agriculturas ou pastagens com o uso do fogo por queimadas que, por acidente ou negligência, 

seja aumento de área de pasto ou conflito com a UC, poderá o fogo tomar o descontrole, 

gerando assim os incêndios florestais. 

Áreas Urbanas: A presença de áreas urbanizadas, que no caso do PEPS tem maior 

incidência em sua porção sul, também apresenta grande risco e perigo de incêndios, sendo 

uma das principais fontes a queima de resíduos sólidos que pode perder o controle e atingir 

a UC. 

4.4.2.2 FONTES POTENCIAIS DE ORIGEM DE INCÊNDIOS NO PEPS 

Incêndios Criminosos: Incêndios criminosos podem ser considerados a principal causa dos 

incêndios, tanto no Brasil, como no mundo. De acordo com os relatórios dos Guardas-Parque 

do PEPS, há registros de pelo menos 4 ocorrências associadas a esta categoria. Isto pode 

ocorrer pela expansão de áreas agrícolas ou de pasto, ou mesmo por moradores contrários à 

presença da UC. 

Renovação de Pastagens: A utilização do fogo, por ser uma técnica barata e eficiente de 

limpeza e início de preparo do solo, é bastante praticada por agricultores na região. Embora 

seja de custo reduzido, o risco de incêndios é demasiadamente alto, pela grande 

potencialidade de propagação do fogo. Muitas vezes, por desconhecimento do 

comportamento do fogo ao aplicar a técnica de queimada, este poderá vir a se tornar um 

incêndio, uma vez que o fogo se tornará descontrolado. 

Queima de Resíduos Sólidos: Em muitos casos, na ausência de opções para destinação 

adequada e/ou falta de informação por parte da população ocorre a queima de resíduos 

sólidos (lixo). No entanto, por características semelhantes a queima de pastagens, cria-se 

uma situação de risco de propagação do fogo de tal forma a torná-lo um incêndio, além da 

poluição do ar resultante da combustão. 

Rituais Religiosos: Os ritos religiosos e culturais muitas vezes demandam o uso de velas, 

incensos, defumação, ou qualquer outro elemento que necessitará obrigatoriamente do fogo 

para sua realização. Isto pode ser um grande fator gerador de incêndios, uma vez que velas, 

por exemplo, serão deixadas acessas até que se apaguem por si só. Associado ao vento 

incidente, o fogo poderá se propagar. 
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Cinzas de Cigarros: Mesmo de tamanho reduzido, as guimbas de cigarro são extremamente 

preocupantes, pois têm poder de ignição de materiais combustíveis presentes na UC. 

Ressalta-se, que guimbas estão intimamente ligadas as estradas, pois quando consumidas, 

ao final são comumente atiradas nas margens das estradas, gerando focos de incêndio. 

Acampamentos: Em acampamentos é comum que visitantes acendam fogueiras ao 

entardecer, de modo a se aquecer ao longo da noite. Porém, descuidos ao apagar ou acender 

a fogueira podem criar fontes de ignição e, por consequência, a propagação do fogo. 

4.4.3 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PEPS 

A prevenção de incêndios é feita pelos guarda-parques do PEPS, em especial aqueles ligados 

ao GT Proteção, por meio do monitoramento das áreas e da aplicação de notificações 

preventivas. A notificação preventiva é um ato administrativo que solicita ao notificado que 

providências sejam tomadas ou informa sobre a legislação vigente para ilícitos ambientais, 

como é o caso de incêndios e queimadas.  

Os guarda-parques aplicam o instrumento em propriedades que fazem limite ou estão dentro 

da área da UC em caráter muito mais educativo do que punitivo. No momento da aplicação 

os guarda-parques aproveitam para conhecer melhor o perfil dos moradores, orientam e 

esclarecem dúvidas referentes à criação do PEPS e principalmente a legislação ambiental, 

como o Código Florestal (Lei Federal nº12.651/12), Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) 

e a Lei Estadual nº 3467/00. Entre os anos de 2014 e 2015 foram aplicadas 30 notificações 

preventivas, principalmente em áreas no entorno da UC, na região da Estrada do Bonsucesso, 

Itatiaia, Vale do Pavão, Bagagem e Vargem Grande. 

4.4.4 COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PEPS 

O combate de incêndios no PEPS, por sua vez, é realizado com a participação de todos os 

guarda parques, sendo ação prioritária em relação a outras demandas. A equipe de guarda-

parques do PEPS faz parte do Serviço de Guarda-Parques (Segpar) do Inea, e foi capacitada 

para o combate de incêndios de diferentes causas, desde acidentes domésticos até os 

incêndios florestais de diferentes proporções, porém o foco são os incêndios florestais. Atuam 

de forma direta em todas as fases do combate, desde o acionamento até o rescaldo e tomada 

de medidas administrativas, conforme previsto na Lei nº 3467/00. 

Toda a equipe dispõe de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado para as 

situações de fogo. A vestimenta inclui camisa, calça, bota, capacete e óculos. Para o combate 

são utilizados equipamentos como: bomba costal, abafadores, enxada-ancinho (MacLeod), 

machado/enxada (Pulask), duas viaturas 4X4 adaptadas com estrutura para 

acondicionamento de equipamentos, motobomba, bolsão de armazenamento de água com 

capacidade de até 550 litros e rádio.  

A UC não possui um plano operacional ou protocolo sequencial de procedimentos para as 

operações de combate ao receber um acionamento. Segundo informações do SEGPAR, está 

sendo elaborado um protocolo padrão, mas ainda não é oficial. Em geral, os guarda-parques 

da escala do dia se mobilizam para atender a ocorrência. Como o efetivo diário é reduzido - 

em torno de 06 guardas durante a semana e 04 nos finais de semana - quando necessário 

são acionados os demais membros da equipe que estão fora da escala.  

O PEPS também conta com importantes parceiros para combate a incêndios. Um deles é a 

brigada do PNI, ligada ao Prevfogo, (Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais), que é formada por moradores da região, devidamente capacitados para 

atuar na prevenção e combate de incêndios florestais nos Parques Nacionais.  

Devido o PEPS ter áreas que são limítrofes as áreas do PNI e sobrepostas a APA Mantiqueira, 

existe uma cooperação entre as instituições para o monitoramento e combate ao fogo. O 

PEPS monitora as áreas do PNI que estão mais próximas da sua Sede Administrativa e o PNI 
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faz o mesmo com áreas do PEPS que estão na parte baixa de Itatiaia. Sempre que necessário 

as equipes de ambos os parques se deslocam em apoio. 

Outro parceiro importante é o 23º Grupamento de Bombeiro Militar, localizado na Av. Marcílio 

Dias, 550, Jardim Jalisco em Resende. O grupamento é acionado para o combate de 

incêndios florestais sempre após a equipe do parque averiguar a proporção e condições do 

incêndio. Ainda que não participem do combate, a comunicação da ocorrência é sempre feita.  

O Segpar possui estreita relação com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMERJ) que, junto com o grupamento de operações aéreas, apoiam o combate de 

incêndios florestais em áreas de difícil acesso por meio do uso de aeronaves e equipamentos 

especiais, como os bambi-buckets. Para esses casos, a UC aciona o Segpar, que faz a 

articulação institucional com o CBMERJ. Com intuito de facilitar a logística, nessas situações 

a equipe do PEPS fez um levantamento das áreas no entorno da UC em que são possíveis o 

pouso e a captação de água por helicópteros. Foram identificados 19 pontos, conforme segue 

na Figura 4.35. 

Figura 4.35 Pontos de pouso de helicóptero e captação de água 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O PEPS possui características bastante favoráveis ao combate dos focos de fogo. Seu 

perímetro é envolto por estradas e rodovias em boas condições que permitem transitar com 

maior facilidade e em menos tempo; tem pontos de água na maior parte da área da UC; os 

pontos de pouso e captação de água por meio do bambi-bucket estão bem distribuídos no 

território e próximos do limite do parque; a gestão conta com a colaboração de parceiros 

importantes na região.  
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Em contraponto, características como o alto declive na maior parte da área do parque; o 

acesso por propriedades privadas; a falta de trilhas consolidadas em pontos estratégicos e a 

falta de um plano operacional são condições que dificultam o combate mais rápido e eficiente. 

4.4.5 ASPECTOS LEGAIS QUANTO AO USO DO FOGO NA REGIÃO 

O Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651 de 2012) aborda o uso do fogo controlado 

às práticas agropastoris e florestais em seus art. 38, sendo permitida a queima (Inc.I):  

Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em 

práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão 

estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de 

forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e 

controle. 

Além do Código Florestal, a Legislação Estadual de nº 2.049 de 1992, dispõe sobre a 

proibição de queimadas em áreas especificas do estado, logo, fica liberado o uso do fogo 

mediante a liberação do Inea e não ferindo as condições apresentadas em seu art. 1º, 

conforme sintetizada no Quadro 4.9. E ainda a Lei 3467/00 que dispõe das sanções 

administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro 

e dá outras providências. 

Quadro 4.9 Condições de restrição na pratica de queimas controladas para o Rio de Janeiro. 

PROIBIÇÕES DISTÂNCIAS MÍNIMAS 

Perímetros Urbanos e seu contorno Faixa de 2000 metros 

Canteiros centrais e rodovias Federais, Estaduais e 
Municipais 

Faixa de 1000 m para cada lado da rodovia a partir da 
faixa de servidão 

Ao longo de ferrovias, linhas de transmissão elétrica, 
oleodutos e gasodutos 

Faixa marginal de 500 m  

Ao redor das subestações de energia elétrica e 
estações de telecomunicações 

Faixa de 500 m 

Ao redor de aeroportos Faixa de 1000 m 

No contorno de lagos, lagoas, lagunas, reservatórios 
de água artificiais e áreas estuarinas 

Faixa de 500 m 

Nas nascentes permanentes e intermitentes Faixa de 500 m 

No contorno de Parques Nacionais, Estaduais e 
Municipais, áreas de vegetação nativa, Reservas 
Biológicas, Arqueológicas e Ecológicas 

Faixa de 1000 m 

Nas áreas de Preservação Permanente Faixa de 1000 m 

Nas áreas de interesse arqueológico, histórico, 
científico, paisagístico e cultural declaradas por Lei 

Faixa de 500 m 

Ao longo dos rios, ou de qualquer outro curso d’água: 300 m para os rios ou cursos de menos de 10 m de 
largura; 

350 m para os rios ou cursos que tenham entre 10 e 
50 m de largura; 

400 m para os rios ou cursos que meçam entre 50 e 
100 m de largura; 

450 metros para os rios ou cursos d’água que 
possuam entre 100 e 200 m de largura; 

500 m para os rios ou cursos com largura superior a 
200 m 
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PROIBIÇÕES DISTÂNCIAS MÍNIMAS 

Nas florestas e demais formas de vegetação 
destinadas a:  

• Asilar exemplares de fauna e flora 
ameaçados de extinção; 

• Fixar dunas; 

• Manter o ambiente necessário à vida das 
populações silvícolas; 

• Atenuar a erosão de terras; 

• Assegurar condições de bem-estar 
público. 

- 

Nas encostas ou parte destas, com declividade 
superior a 45º 

- 

No topo dos morros, montes, montanhas e serras, 
qualquer que seja a vegetação 

- 

Em altitudes superiores a 1800 (mil e oitocentos) 
metros, qualquer que seja a vegetação 

- 

Fonte: Lei Estadual nº 2.049 de 1992. 

Vale ressaltar que a legislação estadual é bastante rígida, sendo um ponto notável as 

distâncias mínimas dos Parques, como o PEPS, para a prática da queima controlada de no 

mínimo 1000 m. Ou seja, propriedades rurais que façam uso dessa prática nas áreas de 

entorno entrarão em descompasso com a legislação. 

O diagnóstico aponta para uma situação de alerta, sendo extremamente necessárias medidas 

de prevenção de incêndios florestais, principalmente educativas para a população do entorno, 

que poderão ser feitas junto a prefeitura, ONG locais, Universidades ou empresas 

interessadas. Os incentivos de educação poderão reduzir a incidência dos incêndios 

criminosos, que são comumente identificados na UC e entorno.  

Apesar das contribuições naturais para o controle de incêndios florestais, como a tipologia 

florestal de Floresta Ombrófila Densa, devido aos elevados índices de umidade abaixo das 

copas, e a alta pluviosidade da região, deve-se levar em consideração os possíveis 

agravantes do relevo, juntamente com os ventos incidentes, principalmente nas épocas de 

menor precipitação do ano (de abril a setembro), onde o risco e o perigo de incêndios são 

mais elevados. Ressalta-se a necessidade de recomendações para ações e medidas 

preventivas de combate aos incêndios florestais. Estas constarão, de forma detalhada, no 

“Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais” integrante do “Plano de 

Proteção da Unidade de Conservação” (incluídos no Módulo 4 deste plano de manejo), 

quando deverão ser também considerados os aspectos legais relacionados ao tema incêndios 

florestais. 

4.5 USO PÚBLICO 

4.5.1 CARACTERIZAÇÃO TURÍSTICA REGIONAL 

A região de Visconde de Mauá, entre 1870 e 1916, passou por duas tentativas de 

estabelecimento de núcleos coloniais com imigrantes europeus, sem alcançar o sucesso 

previsto. Porém, algumas famílias alemãs permaneceram na região e, a partir de 1930, 

começaram a receber parentes e amigos europeus, o que pode ser considerado o embrião 

da atividade turística na região. A partir da década de 70, mais especificamente na Vila de 

Maromba, os hippies descobriram a região, e na década de 80 a região foi se consolidando 

por turistas do Rio de Janeiro e São Paulo como um dos destinos preferidos para o 

montanhismo. 
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O cenário atual do turismo na região teve influência de diversos fatores, como por exemplo o 

asfaltamento da RJ-163 e a sua transformação em Estrada Parque em 2009, a primeira do 

Rio de Janeiro, o que aumentou expressivamente o número de pessoas que se deslocam até 

a região. Atualmente, Visconde de Mauá se destaca pelo fácil acesso entre as capitais dos 

estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais. 

Outro fator preponderante diz respeito ao clima de montanha e existência de belas paisagens, 

que em conjunto com uma gastronomia diversificada, opções de caminhadas em trilhas, 

observação de fauna e flora, banhos em cachoeiras e rios, cavalgadas, e a prática de esportes 

radicais, fazem desta região um polo que atrai milhares de visitantes anualmente. 

A crise econômica desencadeada no início de 2015, com a consequente elevação do preço 

do dólar, fez com que o turista brasileiro, que tinha as viagens internacionais como opção até 

então, repensasse seu planejamento para viagens durante 2015, e as opções de turismo 

doméstico acabaram sendo mais viáveis neste período de retração do turismo internacional. 

Segundo a Mutuar, a região concentra aproximadamente dois mil leitos. No período de férias 

as taxas de ocupação variam de 60% a 70% dos leitos durante os dias de meio de semana, 

subindo para 90% de ocupação no fim de semana. Ainda segundo a Mauatur, o calendário de 

2015 favorece o turismo nas Agulhas Negras, pois além da alta do dólar, que torna mais viável 

os passeios com destino nacional, a situação é bem diferente do ano de 2014, onde o turismo 

no Brasil esteve muito associado às cidades onde foram realizados jogos da Copa do Mundo, 

e o interior fluminense sofreu com a baixa procura de turistas neste período.  

Para garantir o fluxo de visitantes os profissionais do setor de turismo trabalham com cursos 

de qualificação e aperfeiçoamento em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa (Sebrae). A estratégia que vem sendo adotada é que o atendimento de 

alta qualidade promova o retorno dos turistas à região, ou que estes turistas indiquem o 

destino para amigos e familiares. Outro fator que tem mantido as altas taxas de ocupação é 

uma política que alguns empresários da região têm colocado em prática, oferecendo pacotes 

promocionais durante as férias e dias de semana. 

Para contextualizar a importância do turismo na região de Visconde de Mauá, do ponto de 

vista do estabelecimento de políticas públicas, é apresentada a seguir, uma síntese do 

documento elaborado pela TURISRIO, que trata do Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo – PNMT e do Programa de Regionalização de Turismo, e demonstra claramente 

a participação expressiva da região de Visconde de Mauá no turismo estadual, nacional e 

internacional. 

No período de 1998 a 2003, a TurisRio coordenou, com o apoio de outros parceiros, o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. Através do PNMT foram desenvolvidas ações de sensibilização para a importância 

do turismo, estímulo à criação de Conselhos e Fundos Municipais de Turismo, capacitação e 

formação de multiplicadores na capital e em 70 municípios do interior fluminense. Além de ter 

gerado resultados significativos, o PNMT imprimiu mudanças consideráveis no 

desenvolvimento do turismo no estado. A partir de 2004, o Ministério do Turismo promoveu a 

implantação do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, passando a 

destacar o conceito da regionalização em relação à organização e planejamento da atividade 

turística.  

No âmbito do estado do Rio de Janeiro, o Programa de Regionalização é coordenado pela 

TurisRio e conta com o apoio do Fórum Estadual de Secretários Municipais de Turismo, 

Conselhos Regionais e Municipais de Turismo, Sebrae-RJ e Senac Rio, entidades do trade 

turístico, entre outros parceiros. Considerado como programa estruturante da atividade 

turística, a regionalização é vista como diretriz fundamental e prioritária. Busca a ampliação e 

a qualificação do mercado de trabalho, a diminuição das desigualdades regionais e a 
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promoção integrada do desenvolvimento sustentável do turismo, gerando divisas, emprego e 

renda para a população fluminense. 

São os seguintes os objetivos do Programa: incentivar o desenvolvimento sustentável do 

turismo no estado de forma regionalizada; ampliar e diversificar a oferta turística; estruturar 

produtos turísticos mais competitivos nos mercados nacional e internacional; integrar o 

planejamento e a gestão da atividade turística; compartilhar dificuldades e soluções; ampliar 

o tempo de permanência do turista na região; fortalecer a identidade das regiões. 

Atualmente os municípios que possuem Conselhos Municipais no Estado do Rio de Janeiro 

são: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Araruama, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, 

Cambuci, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Guapimirim, Iguaba Grande, Itaguaí, Itatiaia, Nova Friburgo, Paracambi, Paty do Alferes, 

Petrópolis, Quissamã, Resende, Saquarema, Silva Jardim, São João da Barra, Vassouras, 

Volta Redonda. Já as regiões que possuem Conselhos Regionais são: Agulhas Negras, Vale 

do Café, Serra Verde Imperial e Serra Norte. 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta 12 regiões turísticas (Ministério do Turismo, 2013), 

sendo a Região Turística das Agulhas Negras composta pelos municípios de Itatiaia, 

Resende, Porto Real e Quatis. 

A Região das Agulhas Negras, com 1.675,3 km² e uma população de 152.113 habitantes, está 

estrategicamente localizada, vizinha aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, e 

relativamente próxima ao município do Rio de Janeiro, sendo cortada pelo importante eixo 

rodoviário da rodovia Presidente Dutra (BR-116). A Região das Agulhas Negras apresenta, 

nas suas áreas de maior altitude, uma cobertura vegetal de floresta pluvial subtropical com 

araucária, o que se constitui em recurso de grande potencialidade para o ecoturismo, 

principalmente na área do PNI e do PEPS, onde se concentram importantes atrativos naturais, 

além de diversas cachoeiras. 

Além disso, em relação aos recursos culturais com potencial para o aproveitamento turístico, 

destaca-se a presença da colônia finlandesa no bairro do Penedo, município de Itatiaia e em 

Visconde de Mauá, no município de Resende, com grande concentração de pousadas. 

Em 2005, atendendo a orientação do Ministério do Turismo, foram apontadas as regiões 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento do turismo no estado, sob a perspectiva 

do curto prazo. As 6 regiões indicadas como estratégicas apresentam produtos e roteiros já 

consolidados ou com potencial de rápida consolidação, com vistas à comercialização. São 

elas: Metropolitana, Costa do Sol – Região dos Lagos, Costa Verde, Serra Verde Imperial, 

Agulhas Negras e Vale do Café. 

Em dezembro de 2005, sob a orientação do Ministério do Turismo e com o referendo do Fórum 

Estadual de Secretários Municipais de Turismo, foram selecionados 3 roteiros considerados 

de padrão internacional a serem trabalhados prioritariamente: 

• Maravilhas do Rio e Niterói: Rio de Janeiro e Niterói; 

• Rio Roteiro Serra e Mar: Sol, Gastronomia e Cultura (Petrópolis, Teresópolis, 

Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu / Barra de 

São João, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, Armação dos Búzios, Cabo Frio e 

Arraial do Cabo) 

• Rio Roteiro Floresta e Mar: História, Natureza e Aventura (Paraty, Angra dos 

Reis / Ilha Grande, Mangaratiba, Rio Claro, Itatiaia / PNI e Penedo, Resende / 

Visconde de Mauá, Porto Real, Volta Redonda, Barra Mansa, Valença / 

Conservatória, Barra do Piraí, Vassouras e Rio das Flores). 

Os principais segmentos presentes nesses roteiros são: Sol e Praia, Ecoturismo, Aventura, 

Cultura, Negócios e Eventos, Esportes, Pesca e Turismo Rural. Outro fator preponderante 
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para o avanço da atividade turística no Brasil foi o sancionamento, em 2008, da Lei do Turismo 

(nº 11.771), que se tornou referência para a gestão pública do setor. Esta Lei traz no seu 

escopo o marco regulatório, definindo competências e responsabilidades do poder público e 

de toda a cadeia produtiva do turismo, garantindo a gestão ética, responsável, transparente e 

cidadã. 

Em 2011,o lançamento do Manual de Orientações Metodológicas para Fomento ao Turismo 

em Parques Nacionais e Entorno, elaborado conjuntamente pelo Ministério do Turismo, 

SEBRAE Nacional, ICMBio e Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo 

de Aventura (ABETA), promove um novo entendimento para alcançar o objetivo de 

desenvolvimento de ações de integração dos Parques Nacionais com a cadeia produtiva do 

turismo do entorno dos mesmos, e a qualificação e estruturação desta para o desenvolvimento 

e fortalecimento da atividade turística nos destinos priorizados. 

4.5.2 USO PÚBLICO EM UCS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O Inea, como órgão responsável no Estado do Rio de Janeiro por executar as políticas 

estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais, tem avançado 

muito na questão da administração das UCs, em especial aquelas que permitem uso público. 

Prova disto foi a publicação da Resolução Inea nº 61, de 04 de outubro de 2012, que 

estabelece as normas e procedimentos para o censo, credenciamento e prestação de serviços 

de guias de turismo e condutores de visitantes nos Parques Estaduais administrados pelo ele. 

Outro documento importantíssimo é o Decreto nº 42.483 de 27 de maio de 2010, que 

estabelece diretrizes para o uso público nos Parques Estaduais administrados pelo Inea. Com 

esse documento foi possível criar e executar o “Projeto de Fortalecimento e Implantação da 

Gestão do Uso Público para o Incremento da Visitação nos Parques Estaduais do Rio de 

Janeiro”, que envolveu 12 UCs de proteção integral do Estado. 

Também o “Projeto Consolidação do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais 

do Estado do Rio de Janeiro”, que contempla a contratação de serviços para implementação 

de ações direcionadas à consecução das metas no âmbito da gestão institucional do uso 

público para as UCs de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro, é uma prova da 

determinação do Inea em consolidar o uso público como alternativa para as UCs que o 

permitem, e para as populações locais, com a expansão de atividades compatíveis que podem 

ser conduzidas por estas pessoas. O PEPS está entre as UCs contempladas por este projeto. 

4.5.2.1 USO PÚBLICO NO PEPS 

Atualmente, no PEPS, a gestão do uso público vem sendo direcionada para atividades 

voltadas ao turismo recreativo, principalmente caminhadas em trilhas, contemplação da 

natureza, montanhismo, banhos em cachoeiras e em rios; para a sistematização contínua de 

dados; a produção de documentação fotográfica da UC; à capacitação dos guarda-parques; 

ao manejo de trilhas; ao atendimento de visitantes; ao agendamento com escolas e 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental durante visitas orientadas ao PEPS; 

ao cadastramento de guias e condutores, entre outras ações. Todas essas atividades estão 

sujeitas às normas e restrições estabelecidas no Decreto Estadual 42.483/2010. 

O PEPS, muito mais do que detentor de inúmeros atrativos, apresenta um potencial enorme 

para o desenvolvimento de atividades, que se hoje ainda não estão plenamente 

desenvolvidas, podem ser estimuladas e, em um futuro próximo, podem se transformar uma 

realidade. Algumas tendências atuais, como as corridas de montanha e o base jumping, 

apesar do seu alto potencial, ainda não se desenvolveram em sua plenitude, embora algumas 

ações já comecem a ser verificadas na região. 

Todas as atividades de uso público passíveis de desenvolvimento no PEPS, além da 

responsabilidade e atenção do Inea para que ocorram de forma ordenada, passam por uma 
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expectativa que extrapola a administração pública, e os moradores das comunidades locais 

vislumbram a possibilidade de integrar a proteção dos recursos naturais com a implementação 

de atividades que gerem renda. 

O Projeto Monitores de Ecoturismo, uma parceria entre a Secretaria de Turismo de Resende 

e o Inea, corrobora esta possibilidade de gerar renda localmente. O Projeto possui duas 

vertentes principais: identificação e monitoramento das trilhas no município de Resende, 

mediante visitas periódicas para execução da limpeza das trilhas e para coleta de dados e 

posterior elaboração de tracklogs; e o Curso de Monitores propriamente dito, que visa preparar 

moradores da região para acompanharem turistas durante visitas aos atrativos. Em Visconde 

de Mauá foram formados 35 monitores que podem futuramente, mediante a assinatura de um 

Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Resende e Inea, vir a atuar no PEPS. 

Além disso, é importante salientar que o processo de elaboração do plano de manejo 

identificou que cada comunidade apresenta características próprias em relação ao que 

esperam do PEPS e das condições futuras, que serão estabelecidas com a intensificação das 

ações de manejo na UC. Enquanto algumas comunidades vislumbram um acréscimo 

expressivo do número de visitantes e de atividades para desenvolvimento, outras preferem 

imprimir um ritmo mais cadenciado na sua participação quanto ao uso público.  

Devido ao fato do turismo contribuir para o desenvolvimento regional, e não apenas de 

comunidades específicas, é bastante prudente que os municípios da região como um todo 

trabalhem conjuntamente para seu fortalecimento. Uma parceria entre o posto de informações 

de Visconde de Mauá e o posto de informações de Penedo, por exemplo, poderia trazer 

benefícios mútuos, uma vez que a divulgação feita apenas dos atrativos de Resende e de 

Itatiaia, de maneira separada, não é tão interessante para os turistas, pois a informação fica 

segmentada e dispersa. 

Até bem pouco tempo atrás, o turista, ao chegar em Visconde de Mauá, contava basicamente 

com o posto da Mauatur para fornecer as informações mais relevantes para que sua estada 

na região atendesse suas expectativas, mediante a orientação de quais passeios e atrativos 

são existentes, os prestadores de serviços, as alternativas de hospedagem e alimentação, 

entre outros. Boa parte do material de comunicação (folhetos, cartazes, cartões de 

divulgação) é produzido de maneira independente pelos empresários locais, sendo poucas as 

publicações que englobam informações gerais de todos os segmentos ligados ao turismo.  

A inauguração do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS pode 

significar uma alteração significativa na busca de informações sobre o PEPS e região onde a 

UC está inserida, sem comprometer o trabalho já realizado pelo posto da Mauatur. Isso 

ocorrerá de maneira natural quando o visitante, ao buscar informações sobre o PEPS, terá a 

sua disposição detalhes sobre os inúmeros atrativos regionais, tendo em vista que a 

edificação que abriga o Espaço de Turismo e Meio Ambiente oferece condições para 

exposições com temas ambientais; possui um auditório para a realização de palestras; e 

também contará com profissionais capacitados para fornecer informações sobre a dinâmica 

de turismo na região, assim como já fazem atualmente os atendentes do posto da Mauatur. 

Devido ao fato da Sede Administrativa do PEPS situar-se estrategicamente junto ao Espaço 

de Turismo e Meio Ambiente, o gestor da UC e a equipe do PEPS designada para desenvolver 

as atividades de uso público estarão em contato direto com os visitantes, o que potencializará 

as ações de sensibilização e conscientização dos visitantes em relação à proteção do 

patrimônio natural da UC e ampliará o conhecimento sobre o ordenamento das atividades 

desenvolvidas no PEPS e seu entorno. 

Com este cenário delineado, o PEPS surge, mediante a busca do alcance de seus objetivos 

de manejo, como um importante aliado no desenvolvimento de um turismo ordenado, com a 

proteção do patrimônio natural e voltado ao desenvolvimento regional. 
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4.5.3 ATRATIVOS TURÍSTICOS DO PEPS 

O PEPS possui inúmeras possibilidades de atividades de uso público, tanto em caráter 

recreativo como interpretativo, e oferece aos visitantes atrativos diversos, como caminhadas, 

escaladas, contemplação da paisagem, educação ambiental, banhos de cachoeira, 

observação de fauna e flora, entre outros. Neste sentido, o diagnóstico do Uso Público no 

PEPS se configura como importante ferramenta para compreender a dinâmica de visitação e 

elaborar propostas para o seu planejamento. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram selecionados alguns locais para análise de seu 

potencial de uso público, identificados conjuntamente entre a equipe técnica de elaboração 

do plano de manejo e equipe do PEPS, conforme Quadro 4.10 e Figura 4.36. A definição 

destes locais foi baseada na influência direta ou indireta que exercem sobre o PEPS, e 

também na possibilidade de integrá-los futuramente ao Programa de Visitação, a ser 

elaborado. Posteriormente, durante a campanha de campo, foram incorporados outros 

atrativos na análise, em virtude da verificação in loco de seu potencial turístico. Utilizou-se o 

sistema da FEMERJ para a classificação das trilhas do PEPS (FEMERJ, 2015). 

Quadro 4.10 Atrativos de uso público no PEPS. 

PONTO ATRATIVO LOCALIDADE 
ATIVIDADE 
POTENCIAL 

SITUAÇÃO  
FUNDIÁRIA 

STATUS 

1 Trilha da Pedra 
Selada 

Sítio do Sr. 
Alcibém 
Moreira  

Montanhismo e 
escalada 

Acesso em área 
particular e atrativo 
dentro da UC 

Visitação consolidada 

2 Poço do 
Marimbondo 

Estrada do 
Pavão 

Banho  Visitação consolidada 

3 Mirante Natural 
da Estrada do 
Marimbondo 

Estrada do 
Marimbondo  

Contemplação da 
paisagem; 
Interpretação ambiental  

Área particular   

4 Pedra do 
Visconde 

Pousada 
Fazenda do 
Mel.  

Educação ambiental  Está na UC mas com 
acesso por proprieda-
de particular. Pousa-
da Fazenda do Mel) 

Visitação não 
autorizada pela 
proprietária da Pousada 
Fazenda do Mel. 

5 Trilha da 
Captação 

Trilha da 
Captação  

Educação ambiental   Trilha bem marcada, 
utilizada para 
manutenção do ponto 
de captação de água. 

6 Bosque do 
Visconde 

Vila de 
Visconde de 
Mauá 

Educação ambiental; 
Acessibilidade; 
Caminhadas curtas; 
Contemplação e lazer 

Área regularizada na 
UC 

Trilha em construção 

7 Prainha do 
Vale da Grama 

Vale da Grama Banho; Visitas 
escolares 

Na divisa da UC Utilizada por poucos 
moradores do entorno 
para banhos e pelos 
guardas-parque para 
atividades de educação 
ambiental com escolas. 

8 Rampa de Voo 
Livre 

Estrada 
Parque 

Contemplação; 
Fiscalização 

Acesso por área 
particular e local de 
futuro mirante dentro 
da UC 

Arrendada pelo Clube 
Zoar; 

Entorno da rampa está 
no PEPS. 

9 Pico do 
Gorilinha 

Fazenda 
Marimbondo  

Montanhismo  Parte da trilha em 
área particular e parte 
dentro da UC 

Esporadicamente 
utilizada por 
montanhistas 
conhecedores. Não tem 
estrutura para visitação 

10 Cascata 
Eldorado 

Fazenda 
Marimbondo 

Caminhada, 
contemplação 

Dentro da UC Atrativo não visitado 
atualmente. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.36 Localização dos atrativos analisados para verificação do potencial de uso público PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.1 PEDRA SELADA 

A Pedra Selada tem o formato de uma sela de cavalo, o que originou o seu nome, e é o 

principal local de visitação do PEPS, sendo o nome do Parque uma referência a este 

importante atrativo (Figura 4.39 e Figura 4.38). O acesso até o início da trilha é feito a partir 

do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS, localizado no centro 

de Visconde de Mauá, e a partir deste local percorrem-se aproximadamente 12,1 km via RJ-

151, sentido Visconde de Mauá / Bagagem, onde se encontra uma placa indicativa do acesso 

ao Pico da Pedra Selada, nas coordenadas UTM 23 K 555.784 / 7.536.118 (Figura 4.37).  

Figura 4.37 Vista geral do Pico da Pedra Selada  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.38 Placa indicativa do acesso ao Pico da Pedra Selada  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.39 Localização do Pico da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A partir deste ponto é percorrido aproximadamente mais 1 km, por estrada secundária, até a 

propriedade do Sr. Alcibem Moreira, onde os visitantes podem deixar os carros estacionados 

(Figura 4.40). Uma taxa de R$ 8,00 por pessoa é cobrada para os visitantes utilizarem o 

estacionamento e o sanitário existente na edificação que abriga a lanchonete. 
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Figura 4.40 Acesso ao Pico da Pedra Selada por estrada secundária, a partir da RJ-151 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Este acesso, apesar de ser o mais conhecido e estar sinalizado, não está dentro dos limites 

do PEPS, necessitando de um acordo formal entre o proprietário e a administração da 

Unidade para o estabelecimento de normas de uso.  

Além do estacionamento, a infraestrutura disponível no local é mantida pelo proprietário da 

área e conta com uma lanchonete e um sanitário, nas coordenadas UTM 23 K 556.152 / 

7.535.323; e uma pequena construção ao lado do ponto exato de início da trilha, onde estão 

sendo realizados estudos com a pretensão de instalar uma base de apoio do PEPS, para o 

atendimento dos visitantes nas coordenadas UTM 23 K 556.134 / 7.535.246 (Figura 4.41). 

Figura 4.41 Lanchonete e sanitário, à esquerda, e pequena construção, à direita, no local de início da 

trilha para a Pedra Selada 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A trilha original que leva até o cume da Pedra Selada possui aproximadamente 2,4 km de 

extensão, com altitude no ponto inicial da trilha de 1.080 m e de 1.755 m no cume da Pedra 

Selada. A trilha possui um nível de dificuldade moderado, sendo percorrida em 

aproximadamente 4 horas (percurso de ida-e-volta) quando o caminhante tem um preparo 

físico bom e efetua paradas curtas (Figura 4.42). 

Figura 4.42 Perfil com altitudes da trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Caso a pessoa não esteja preparada para caminhadas que exijam maior esforço físico, ou se 

o número de paradas e tempo de permanência nestes locais para fotografar, filmar ou 

descansar for grande (superior a 15 minutos, pelo menos), o tempo despendido para realizar 

o percurso de ida-e-volta até o Pico da Pedra Selada pode chegar a 6 horas.  

Quanto à manutenção da trilha pode-se afirmar que apresenta sérios problemas, 

principalmente na definição de seu traçado, altas declividades (que chegam a mais de 30% 

em vários trechos, sendo bem superior ao intervalo de 5% a 12%, recomendado por 

Hesselbarth, W. e Vachowski (1997), e pela existência de pontos de erosão, que dificultam a 

caminhada e causam sérios danos à própria trilha (Figura 4.43).  

Figura 4.43 Erosão verificada na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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O primeiro trecho, de aproximadamente 750 m é feito em áreas de pastagem, sendo bastante 

desgastante em dias de sol, pois os visitantes não têm pontos com sombra para se proteger 

do calor e da radiação solar direta.  

O Quadro 4.11 apresenta as coordenadas UTM dos pontos de campos, conforme a Figura 

4.44, onde é possível observar o croqui com os principais pontos da trilha. 

Figura 4.44 Croqui da trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.11 Coordenadas UTM dos principais pontos do croqui da trilha da Pedra Selada. 

LOCAL 
COORDENADAS UTM 23 K 

X Y 

Estacionamento do Sr. Alcibem Moreira na entrada da trilha da Pedra Selada 556.149 7.535.345 

Entrada da trilha alternativa 556.120 7.535.126 

Ponto 1 (1º Banco) 556.172 7.534.741 

Ponto 2 (1ª Manutenção depois do 1º Banco, devido à erosão)  556.260 7.534.641 

Ponto 3 (ponto de erosão) 556.278 7.534.623 

Ponto 4 (Placa da cachoeira do chuveiro) 556.343 7.534.589 

Ponto 5 (2º Banco, com mesa) 556.407 7.534.580 

Ponto 6 (2º Ponto de Água) 556.405 7.534.570 

Ponto 7 (Construção de Escada 1; ponto de erosão) 556.489 7.534.471 

Ponto 8 (Placa da Toca do Ouro) 556.617 7.534.269 

Ponto 9 (Construção de Escada 2, depois da captação de água; ponto de 

erosão) 

556.701 7.534.227 
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LOCAL 
COORDENADAS UTM 23 K 

X Y 

Ponto 10 (3º Banco) 556.701 7.534.227 

Ponto 11 (Placa Toca dos Namorados) 556.746 7.534.190 

Ponto 12 (4º Banco) 556.867 7.534.016 

Ponto 13 (Construção de Escada 3; ponto de erosão); 556.876 7.533.758 

Ponto 14 (Construção de Escada 4; ponto de erosão); 557.109 7.533.981 

Ponto 15 (Construção de Escada 5; ponto de erosão); 557.132 7.533.980 

Ponto 16 (Construção de Escada 6; ponto de erosão acentuada); 557140 7533973 

Ponto 17 (Construção de Escada 7; ponto de erosão acentuada); 557.162 7.533.964 

Ponto 18 (Construção de Escada 8; ponto crítico, com erosão acentuada); 557.179 7.533.963 

Fonte: Inea, 2015. 

A trilha da Pedra Selada apresenta, ao longo de seu traçado, três atrativos que são visitados 

com frequência pelos turistas, sendo eles: a Cachoeira do Chuveiro, a Toca do Ouro e a Toca 

dos Namorados. 

A Cachoeira do Chuveiro (Figura 4.45) está localizada fora do limite do PEPS, ao lado da trilha 

que leva até a Pedra Selada, nas coordenadas UTM 23 K 556.357 / 7.534.597. Apesar de ser 

uma cachoeira pequena e não possuir um volume expressivo de água, a visitação é frequente, 

mesmo que por um pequeno intervalo de tempo, uma vez que o objetivo principal é seguir até 

o cume da Pedra Selada. A sinalização do local é bem precária, com uma única placa 

indicativa, em péssimo estado de conservação. A trilha secundária que leva até a cachoeira 

possui aproximadamente 50 metros, sendo necessária manutenção para torná-la mais 

adequada para as caminhadas, principalmente para conter processos erosivos em alta 

declividade. 

Figura 4.45 Cachoeira do Chuveiro, na trilha da Pedra Selada  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Devido à facilidade de acesso e por estar localizada logo após o trecho onde a trilha atravessa 

áreas de pastagem, os visitantes encontram neste local um ótimo ponto para se refrescarem 

e descansarem, antes de seguir a caminhada para a Pedra Selada. 

Os visitantes, antes de chegarem ao Pico da Pedra Selada, podem conhecer outros dois 

pontos de interesse, sendo a Toca do Ouro (Figura 4.46) a primeira parada e a Toca dos 

Namorados (Figura 4.47) a segunda opção, que se constituem em ambientes encravados nas 

rochas, circundados por remanescentes de vegetação, e que têm uma visitação intensa, 

próxima ao número de visitantes que chega até o cume da Pedra Selada. 
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Apesar dos problemas de manutenção, a trilha possui marcações de distância, a cada 250 m, 

que orientam o visitante sobre a distância já percorrida (apesar de muitos visitantes 

confundirem com a altitude), e também sinalizam o traçado da trilha (Figura 4.48). 

Atualmente os guarda-parques do PEPS estudam uma pequena alteração do traçado para 

que o início da trilha seja percorrido beirando a cerca da propriedade como alternativa ao 

caminho que segue pelo pasto. Este novo traçado tem a vantagem de ser mais afastado dos 

gados, apesar de não haver cercamento, e apresentar árvores que fazem sombra aos 

caminhantes. Os estudos para implantação de sinalização na trilha estão considerando este 

traçado. 

A condição precária da trilha (parte em pasto e com pontos de intensa erosão) e as 

dificuldades de negociação com o proprietário do acesso tem despertado o interesse da 

equipe do PEPS em estudar um novo traçado por propriedades vizinhas. Este atrativo recebe 

um número expressivo de visitantes, principalmente durante a temporada de montanhismo e 

em finais de semana, quando o fluxo de pessoas/dia aumenta consideravelmente. 

Figura 4.46 Entrada da Toca do Ouro, na trilha da Pedra Selada  

 
Fonte: Inea, 2015. 

Figura 4.47 Entrada da Toca dos Namorados, na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Inea, 2015. 
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Figura 4.48 Marco de madeira com indicação da distância percorrida na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Um livro de visitantes (Figura 4.49) é mantido no cume do Pico da Pedra Selada, e 

mensalmente os guardas-parque do PEPS realizam a troca do livro e posterior tabulação dos 

dados de visitação. O controle do número de visitantes foi iniciado em agosto de 2013, e até 

fevereiro de 2015 já haviam sido computados 3.246 visitantes, conforme Figura 4.50, que 

indica o total de visitas mês a mês, sendo agosto de 2013 o mês com maior visitação até o 

presente momento, com 320 visitantes. 

Devido ao fato da visitação ser espontânea, sem divulgação oficial até o momento por parte 

da administração da UC, é comum os interessados em visitar este atrativo recorrerem a sites 

especializados para buscarem informações de como chegar, o que conhecer, melhor época 

de visitação, onde se hospedar e onde comer. O site da Trip Advisor tem 114 avaliações 

registradas até setembro de 2015 e fornece inúmeros conselhos e indicações de quem já 

visitou o local. 

Figura 4.49 Livro de visitantes no cume da Pedra Selada  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.50 Número de visitantes/mês no Pico da Pedra Selada  

 
Fonte: INEA, 2015. 

Em relação à paisagem vista do cume da Pedra Selada (Figura 4.51), o visitante tem uma 

visão panorâmica de 360º, que em dias de céu claro e com pouca nebulosidade permite 

visualizar toda a região ao redor do Pico da Pedra Selada (Figura 4.52). 

Figura 4.51 Paisagem vista do cume da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.52 Paisagem da Pedra Selada fotografada por drone 

 
Fonte: Drone da Montanha, 2015. 
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Para os escaladores, o Pico da Pedra Selada possui diversas vias de escalada (Figura 4.53 

e ), conforme apresentado a seguir, sendo: Via Os Três Patetas D4 6 VIIIB A0 E1 220m; Vista 

Grossa D4 6º VIsup A1 (8) E3 200 metros; Dominatrix. VIIb E1 25 metros; Pedra Selada (Pico 

Maior). 1° I A1 E3 D1 75 metros; Chaminé E O Vento Levou. IIIsup E3 15 metros; Que Se 

Chova. VIsup E1 30 metros; Papa Léguas. V (top rope) 20 metros. 

Figura 4.53 Via de escalada Chaminé e o Vento Levou (3), Que Se Chova (4) e Papa Léguas (5), no Pico 

da Pedra Selada 

 
Fonte: Rock Trip Resende, 2015. 

Figura 4.54 Vias de escalada no Pico da Pedra Selada. 

  
Legenda: A – Via de escalada Os Três Patetas; B – Via de escalada Vista Grossa; C – Via de escalada Dominatrix 

(1) e Pedra Selada (2). Fonte: Rock Trip Resende, 2015. 

A B 
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Quadro 4.12  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Pedra Selada 

PEDRA SELADA 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento próximo ao início da 
trilha. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Moderado. 

PÚBLICO: Todos os públicos, mas requer um condicionamento físico mínimo. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, escaladas, fotografia, contemplação da paisagem, 
observação de fauna e flora, acampamento, banho de cachoeira 
(existente ao lado da trilha que leva ao Pico da Pedra Selada), além do 
alto potencial para Base Jumping e para a prática de corridas de 
montanha. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

5 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Equipamentos de escalada para quem for praticar este tipo de atividade. 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Visitação consolidada, sendo o principal ponto de visitação no interior do 
PEPS. A infraestrutura existente necessita de manutenção urgente, seja 
no sistema de sinalização; manutenção do leito da trilha; controle de 
processos erosivos; instalação de escadas em alguns pontos; alteração 
de traçado em trechos críticos; análise de potabilidade da água e 
sinalização nos locais adequados, entre outros. Para a implementação da 
atividade de corrida de montanha se faz necessária uma avaliação dos 
trechos onde seja prevista a passagem de competidores, avaliando a 
capacidade de resiliência da trilha e a frequência de ocorrência do evento, 
para que os impactos causados possam ser controlados sem prejuízo ao 
atrativo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.2 POÇO DO MARIMBONDO 

O Poço do Marimbondo (Figura 4.55) está localizado na porção oeste do PEPS (Figura 4.56), 

e oferece inúmeras oportunidades de recreação em contato com a natureza, sendo as 

atividades de contemplação da natureza, prática de banhos de rio e cachoeira, trekking, e 

observação de fauna, notadamente avifauna, aquelas que mais se destacam neste local e em 

seu entorno imediato. 

Figura 4.55 Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.56 Localização do Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O acesso se inicia no Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS, e 

o visitante deve percorrer 3,6 km pela RJ-151 até a entrada do Vale do Pavão. A partir deste 

ponto devem ser percorridos aproximadamente 6,5 km pela estrada municipal situada no Vale 

do Pavão, até chegar ao estacionamento (parada dos carros) localizado antes da porteira da 

Fazenda Marimbondo. Do estacionamento ao Poço do Marimbondo são aproximadamente 

200 metros, percorridos em 10 minutos. A estrada do Vale do Pavão apresenta trechos em 

condições precárias, recomendado apenas para veículos com tração 4x4, e sem locais 

adequados para estacionamento e manobra.  

Segundo os guardas-parque e o gestor do PEPS, em dias de grande fluxo de visitação cria-

se um congestionamento da via e inexistem áreas suficientes para o estacionamento 

adequado dos veículos que chegam ao atrativo. Há inclusive a intensificação dos processos 

erosivos das bordas da estrada, o que demanda cautela na divulgação do atrativo, até que se 

estabeleça a manutenção adequada da estrada.  

Outra possibilidade para o acesso à Fazenda Marimbondo e, consequentemente, ao Poço do 

Marimbondo, é pelo Vale da Grama. Este acesso se dá pela Estrada do Vale da Grama, 

seguindo por servidão em propriedade particular e, no trecho final, por estrada antiga 

implantada já dentro da própria Fazenda Marimbondo. No entanto, o uso deste acesso 

pressupõe negociações com o proprietário da servidão, reabertura de um trecho da estrada 

tomado por vegetação, realização de melhorias no seu traçado e regularização da via, etc. 

Esta estrada via Vale do Pavão, apesar do precário estado de conservação, possui inúmeras 

pousadas e restaurantes ao longo de seus 6,5 km, até chegar ao Poço do Marimbondo. Do 

ponto de vista do Uso Público a proximidade de pousadas e restaurantes é bastante positiva, 
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mas atualmente a estrada é um fator que inibe seu uso por veículos pequenos, sendo os 

veículos 4X4, motos e quadriciclos os meios preferidos pelos visitantes para acessar este 

atrativo. Empresas que atuam com aluguel e passeios com estes veículos são comuns na 

região, e podem tornar-se parceiras do PEPS para possibilitar o acesso com menor impacto. 

Ao chegar à área de estacionamento, próxima ao portão da Fazenda Marimbondo, existe a 

indicação para a trilha do Poço do Marimbondo, que possui aproximadamente 200 m de 

extensão e conta com algumas estruturas voltadas ao uso público, com sinalização do sentido 

a percorrer, degraus em alguns trechos e um guarda-corpo em um pequeno segmento para 

aumentar a segurança dos visitantes. Mesmo sendo uma trilha relativamente curta, sua 

declividade está acima do recomendado, e um estudo para definir novo traçado em alguns 

trechos será de grande valia para obter resultados ainda maiores de satisfação dos visitantes, 

neste atrativo que já é visitado, principalmente em finais de semana, quando recebe 

aproximadamente 50 pessoas por dia, de acordo com a equipe de gestão do PEPS, embora 

ainda não haja um monitoramento de visitação sistemático. 

A Fazenda Marimbondo, onde está inserido o Poço do Marimbondo, além da beleza cênica, 

tem grande aptidão para atividades voltadas à água, como visita às cachoeiras e prática de 

banhos nos poços existentes no rio. Outro aspecto a considerar é a existência de um sistema 

não estruturado, com pequenas trilhas que se concentram nesta região. A hipótese de 

interligar estas trilhas do PEPS com outras existentes no PNI foi descartada, neste momento, 

devido à distância necessária para acessá-las e também porque alguns trechos das trilhas 

mais próximas do PNI foram desativados. Sendo assim, não seria pertinente a ideia de 

interligar trilhas do PEPS com outras que não estão sendo utilizadas no presente momento. 

Além disso, contato com a administração do PNI se faz necessária para alinhar futuras 

possibilidades de integração das trilhas das duas unidades de conservação, caso seja de 

interesse de ambos os parques. 

Quadro 4.13  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Poço do Marimbondo 

POÇO DO MARIMBONDO 

ACESSO: Via em condições precárias recomendada apenas para veículos com 

tração 4x4. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, observação de 

fauna e flora, banho de cachoeira. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e meia 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação consolidada, sendo o segundo ponto mais importante de 

visitação no interior do PEPS. A Fazenda Marimbondo concentra 

inúmeras possibilidades de uso em uma só região, o que favorece a 

oferta de atividades para os visitantes. Mediante a implantação de 

infraestrutura e ordenamento daquelas já existentes, como as casas na 

entrada da Fazenda, é possível vislumbrar que este atrativo possa ter 

um incremento considerável no número de visitantes, motivo pelo qual 

deve ser considerado prioritário para a implementação das atividades de 

uso público em curto prazo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.3 MIRANTE NATURAL DA ESTRADA DO MARIMBONDO 

O Mirante Natural na Estrada do Marimbondo (Figura 4.57) está localizado nas coordenadas 

UTM 23 K 542.778 / 7.527.548 (Figura 4.58), no lado direito da Estrada do Pavão sentido RJ-
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151 – Fazenda Marimbondo. A partir do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS o visitante deve percorrer 3,6 km pela RJ-151 até a entrada do Vale 

do Pavão, e aproximadamente mais 5,4 km pela estrada municipal situada no Vale do Pavão, 

até chegar ao mirante.  

Figura 4.57 Mirante natural na Estrada do Marimbondo  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.58 Localização do mirante natural na estrada do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Pico da Pedra Selada 
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Apesar da estrada estreita é possível estacionar o veículo e caminhar 5 metros até o ponto 

que permite uma visão privilegiada do PEPS e sua zona de amortecimento. Ainda é possível 

ver o Pico da Pedra Selada, conforme indicado na Figura 4.57. Atualmente, no entanto, não 

existe sinalização no local e muitas vezes os visitantes passam ao lado do mirante sem 

percebê-lo, uma vez que a vegetação ao longo da estrada impede que tenham uma visão do 

ponto onde está situado. 

Quadro 4.14  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Mirante Natural na Estrada do Marimbondo. 

MIRANTE NATURAL NA ESTRADA DO MARIMBONDO 

ACESSO: Via em condições precárias recomendada apenas para veículos com 
tração 4x4. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Fotografia, contemplação da paisagem, observação de fauna e flora e 
educação ambiental 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

1 hora e 45 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Visitação esporádica devido à falta de infraestrutura e sinalização. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.4 PEDRA DO VISCONDE 

Esta formação rochosa (Figura 4.59) é acessada pela Pousada Fazenda do Mel, no ponto de 

coordenadas UTM 23 K 551.075/ 7.533.067 (Figura 4.60), localizado na RJ-151 e, por passar 

dentro de propriedade particular, necessita de autorização prévia para ser visitada. A Pedra 

do Visconde encontra-se dentro dos limites do PEPS, muito próxima da sua divisa. O acesso 

para visitação deve ser solicitado previamente à proprietária da pousada. 

Figura 4.59 Pedra do Visconde. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.60 Localização da Pedra do Visconde. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Para os visitantes vindos do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do 

PEPS é necessário percorrer 5,4 km pela RJ-151 sentido Visconde de Mauá – Pedra Selada, 

até a entrada da Fazenda do Mel; depois percorrer mais 650 metros até a sede da Fazenda 

Mel; e finalmente, mais 2,05 km por uma trilha para chegar até a Pedra do Visconde, nas 

coordenadas UTM 23 K 552.231 / 7.531.634 (Figura 4.61 e Figura 4.62). 

Figura 4.61 Perfil com altitudes da trilha que leva até a Pedra do Visconde 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

1000 1007 1005 1009
1013

1059

1097

1171

1233 1235

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

A
lt
it
u

d
e

 (
m

)

Percurso (m)



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 308 

Figura 4.62 Vista do final da trilha da Pedra do Visconde  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.15  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Pedra do Visconde. 

PEDRA DO VISCONDE 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento da Pousada na 

Fazenda do Mel. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve Superior a Moderado 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem e observação de 

fauna e flora. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

4 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica de estudantes, mediante contato com o proprietário 

da área que dá acesso ao atrativo; possui trilha bem definida, embora o 

traçado não seja adequado, pois apresenta elevadas declividades em 

boa parte do trajeto; existe sinalização básica no local, identificando o 

atrativo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.5 TRILHA DA CAPTAÇÃO 

O visitante precisa se deslocar 400 metros do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS, até a sede da Mauatur, na entrada de Visconde de Mauá, onde há 

um acesso para a Trilha da Captação (Figura 4.63, Figura 4.64 e Figura 4.65).  

A partir deste local são mais 500 metros de percurso até chegar ao ponto de captação de 

água. Para percorrer estes 900 metros são necessários aproximadamente 25 minutos. 
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Figura 4.63 Trilha da Captação 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.64 Localização da Trilha da Captação 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.65 Perfil com altitudes da trilha da Captação. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.16 Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Trilha da Captação. 

TRILHA DA CAPTAÇÃO 

ACESSO: Trajeto feito a pé, a partir do centro de Visconde de Mauá. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 

ambiental, observação de fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

1 hora e meia 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica de estudantes, com o acompanhamento dos 

guardas-parques; possui trilha bem definida; não existe sinalização 

básica no local, identificando o atrativo. Pode ser utilizada para trabalhos 

de educação ambiental abordando o tema “água” e a importância da 

proteção de nascentes, além de ressaltar a necessidade do consumo 

responsável da água. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.6 BOSQUE DO VISCONDE 

O visitante precisa percorrer 135 metros, a partir do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / 

Sede Administrativa do PEPS no sentido do Colégio Estadual Antônio Quirino, e adentrar por 

uma trilha ao lado da escola. A partir deste ponto se inicia a caminhada de aproximadamente 

500 m para percorrer toda a trilha que delimita o Bosque do Visconde (Figura 4.66 e Figura 

4.67). O percurso total tem duração de aproximadamente 10 minutos em um terreno 

praticamente plano. Esta é uma trilha estratégica para o PEPS devido ao seu grande potencial 

para as ações de educação ambiental com diversos públicos, pois tem acesso e percurso 

fáceis e possibilidade de diversidade de atividades. O atrativo pode, inclusive, com algumas 

adaptações, ser utilizado por portadores de necessidades especiais. 

Como pontos fortes podem ser citados: presença de um córrego no interior do atrativo; terreno 

quase plano, que facilita a construção de trilha para cadeirantes; local que possibilita 

contemplação; facilidade de implantar sinalização e realizar manutenção periódica. 

Cabe ressaltar que, atualmente, existe uma pista de mountain bike que atravessa parte do 

local destinado ao Bosque do Visconde, sendo necessário estabelecer um ordenamento do 

uso nesta área para evitar acidentes. 
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Figura 4.66 Bosque do Visconde. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.67 Localização do Bosque do Visconde. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Quadro 4.17  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Bosque do Visconde. 

BOSQUE DO VISCONDE 

ACESSO: Trajeto feito a pé, a partir do centro de Visconde de Mauá. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 
ambiental, observação de fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Trilha que vem sendo planejada pelo INEA, mas que ainda não foi 
implantada; não ocorre visitação até o momento; não existe nenhuma 
infraestrutura, tampouco sinalização básica no local, identificando o 
atrativo. Possui alto potencial para ser utilizada em trabalhos de 
educação ambiental com portadores de necessidades especiais. Este 
local pode, ainda, ser utilizado por todos os públicos, inclusive crianças e 
idosos, pois o terreno é praticamente plano, sem obstáculos naturais, 
mas precisa de uma recomposição florestal para que tenha 
sombreamento na área a ser visitada. Outro fator positivo é a 
proximidade com o Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 
Administrativa do PEPS, o que facilita sobremaneira o atendimento dos 
grupos de visitantes. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.7 PRAINHA DO VALE DA GRAMA 

A Prainha do Vale da Grama (Figura 4.68), embora seja chamada pelo mesmo nome “Prainha” 

da existente no centro de Visconde de Mauá, se configura em um atrativo com características 

bastante diferentes, pois está situada no Rio Marimbondo, em uma área rural, nas 

coordenadas UTM 23 K 545.838 / 7.526.897 (Figura 4.69). 

Figura 4.68 Prainha do Vale da Grama. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.69 Localização da Prainha do Vale da Grama. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Para chegar até a Prainha os visitantes precisam acessar o Vale da Grama (coordenadas 

UTM 23 K 547.031 / 7.529. 654), a aproximadamente 1,0 km do Espaço de Turismo e Meio 

Ambiente / Sede Administrativa do PEPS, seguindo pela RJ-163 sentido à rampa de voo livre, 

e percorrer 3,9 km por estrada secundária em propriedade particular até o ponto de parada 

dos carros. A partir deste ponto se inicia uma caminhada de apenas 300 metros (10 minutos 

de duração), em trilha de fácil acesso, até chegar às margens do Rio Marimbondo, onde é 

formado um remanso com uma faixa estreita de areia, motivo pelo qual o lugar foi denominado 

de Prainha. 

O atrativo já é utilizado pela equipe de guarda-parques com autorização do proprietário para 

realização de atividades de educação ambiental tendo em vista a diversidade de atrativos, 

como: banhos de rio, mirante, observação de aves, entre outros. 

O proprietário não se opõe ao uso, mas não deseja que tenha visitação desordenada 

crescente. Apesar de não impedir o acesso a pé instalou um portão para bloquear o acesso 

por veículos motorizados, com placa que indica tratar-se de Zona de Amortecimento do PEPS. 

A estrada de terra que cruza a propriedade particular para dar acesso à “Prainha do Vale da 

Grama” também dá acesso à estrada que inicia no Vale da Grama e termina na Fazenda 

Marimbondo, no Vale do Pavão, embora hoje esteja bloqueada pela vegetação. 
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Quadro 4.18  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Prainha do Vale da Grama. 

PRAINHA DO VALE DA GRAMA 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até parte do caminho, sendo necessário 

caminhar o trecho final para acessar o atrativo. Acesso via propriedade 

particular. 

LOCALIZAÇÃO: Situado no limite do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 

ambiental, observação de fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

3 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Ocorre visitação esporádica apenas de moradores locais, até o 

momento; não existe nenhuma infraestrutura, tampouco sinalização 

básica no local, identificando o atrativo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.8 RAMPA DE VOO LIVRE 

A Rampa da Associação de Voo Livre ZoAr (membro do Conselho do PEPS), próxima ao 

limite do PEPS na cumeada da Serra da Pedra Selada (Figura 4.70 e Figura 4.71), possibilita 

uma vista privilegiada de ambas as vertentes e de boa parte dos limites da UC: de um lado o 

vale do rio Preto, onde está a Vila de Visconde de Mauá; do outro o vale do rio Pirapitinga, 

onde é possível observar a Serrinha do Alambari e alguns picos de montanha do PNI. O local 

também possibilita a realização de fiscalização para identificação de possíveis focos de 

incêndios. 

Figura 4.70 Entorno da rampa de voo livre  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.71 Localização da rampa de voo livre e seu entorno imediato 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Para acessar o entorno da rampa de voo livre o visitante deve percorrer 4,6 km a partir do 

Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS (aproximadamente 8 

minutos) pela RJ-163 sentido Visconde de Mauá / Rampa de voo livre, nas coordenadas UTM 

23 K 548.691 / 7.529.199. A partir deste ponto são mais 80 metros de carro até chegar ao 

estacionamento (ponto de parada dos carros), onde se inicia uma caminhada de 

aproximadamente 450 metros (10 minutos) até o local.  

O acesso a este local passa por propriedade particular, administrada por um clube de voo 

livre, cujo objetivo é viabilizar a prática deste esporte, sendo necessário estabelecer um 

acordo formal de utilização da estrada de acesso. 

Quadro 4.19  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Rampa de Voo Livre 

RAMPA DE VOO LIVRE 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento do clube de voo livre, 

sendo necessário caminhar o trecho final para acessar o atrativo. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 

ambiental e observação de fauna e flora. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

1 hora e 45 minutos 
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RAMPA DE VOO LIVRE 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Ocorre visitação esporádica; não existe nenhuma infraestrutura, 

tampouco sinalização básica no local, identificando o atrativo do PEPS, 

mas existe infraestrutura e sinalização da Rampa de Voo Livre. Possui 

alto potencial para ser utilizada para contemplação da paisagem, 

fotografia e em trabalhos de educação ambiental. Necessita negociação 

com a ZoAr para oficializar o uso. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.9 PICO DO GORILINHA 

O Pico do Gorilinha é uma formação rochosa que se assemelha à um gorila. O nome do 

atrativo foi batizado no diminutivo devido à existência de outro pico nas proximidades com o 

nome de “Pico do Gorila”, localizado no PNI. O Pico do Gorilinha está no divisor de águas da 

porção oeste do PEPS, onde faz limite imediato com o PNI. A região deste atrativo apresenta 

as maiores cotas altimétricas do PEPS, onde, inclusive, estão localizados os ecossistemas 

campos de altitude. A trilha do Pico do Gorilinha (Figura 4.72, Figura 4.73 e Figura 4.74) possui 

aproximadamente 8,14 km, tem seu início dentro da Fazenda Marimbondo, no ponto de 

coordenadas UTM 23 K 542.907/ 7.527.540, e termina no ponto de coordenadas UTM 23 K 

540.505 / 7.524.527, quando é possível visualizar o Morro do Gorilinha e o Morro do Gigante. 

Apesar do alto potencial desta trilha, as condições atuais, com a maior parte do traçado sem 

possibilidade de identificação em campo devido ao crescimento de vegetação arbustiva alta 

e densa, sendo necessária a abertura constante de picadas para percorrê-la, fazem que a 

segurança dos visitantes seja comprometida, sendo necessário o acompanhamento de um 

condutor experiente para utilizá-la. Também deve ser ressaltado o nível de dificuldade para 

percorrê-la, que pode ser considerado como moderado superior a pesado, em virtude da 

declividade e da necessidade de abertura de picadas, o que amplia em muito o desgaste dos 

visitantes que se aventuram em utilizá-la. 

Nos trechos mais altos da trilha, principalmente no cume dos morros, o traçado fica mais 

evidente, principalmente quando se conecta com a trilha do Divisor, pois é o trecho que 

visitantes fazem com maior frequência. Aproximadamente 4,5 km, após o início da trilha, nas 

coordenadas UTM 23 K 543.185 / 7.525.757, existe um mirante onde se tem a vista de 

Resende e do Pico da Pedra Selada. O perfil da trilha demonstra sua elevada declividade, 

com o ponto de início localizado a 1.462 m de altitude, o mirante com 1.691 m e o final da 

trilha a 2.316 m de altitude, constituindo-se o ponto culminante do PEPS. A trilha possui uma 

diferença altitudinal de 854 m entre o início e o final.  

Figura 4.72 Trecho da Trilha do Gorilinha. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.73 Localização da Trilha do Gorilinha 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.74 Perfil com altitudes da Trilha do Pico Gorilinha. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A trilha exige um público com certo preparo físico e experiente. O potencial é alto, pois é 

diferente da maioria das trilhas da região por passar em ambientes diversificados, e a beleza 

cênica tem um apelo forte em toda a sua extensão. Por atravessar áreas com pouca utilização 

humana, em setores bem conservados do PEPS, é comum encontrar grande quantidade de 

fezes de animais por toda a trilha. Também faz interface com a Trilha do Divisor, que fica na 

RPPN Santo Antônio e é fechada para visitação, e com o Morro do Gorila que pertence ao 

PNI. 
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Quadro 4.20  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Pico do Gorilinha 

PICO DO GORILINHA 

ACESSO: A partir da Fazenda Marimbondo o trajeto é feito a pé. 

LOCALIZAÇÃO: Situado dentro dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Moderado Superior a Pesado 

PÚBLICO: Adultos com bom condicionamento físico e noções de navegação com 

GPS. 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, montanhismo, fotografia, contemplação da paisagem, 

educação ambiental e observação de fauna e flora. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

8 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Conta apenas com um traçado básico da trilha, com utilização 

esporádica de montanhistas. Atrativo localizado no limite do PEPS com o 

PNI. Não existe sinalização, mas possui alto potencial para caminhadas 

e observação de fauna e flora. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.3.10 CASCATA ELDORADO 

A Cascata Eldorado situa-se dentro da Fazenda Marimbondo (Figura 4.75 e Figura 4.76), na 

área do PEPS. Atualmente não é um atrativo que recebe visitantes, por estar em propriedade 

privada e sem trilha estabelecida. O atrativo não possui acesso estruturado, apenas uma 

abertura leve na mata feita pelos guarda-parques. A Cascata Eldorado tem um aspecto 

selvagem, sem interferências antrópicas em um ambiente bem conservado, se diferenciando 

das cachoeiras da região. Possui apenas pequenos poços para banho, mas tem grande 

potencial para ser consolidado como atrativo de contemplação.  

Figura 4.75 Cascata Eldorado. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 



 

 

 

Página 319 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

Figura 4.76 Localização da Cascata Eldorado 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.21  Ficha técnica de atrativo turístico do PEPS: Cascata Eldorado 

CASCATA ELDORADO 

ACESSO: A partir da Fazenda Marimbondo o trajeto é feito a pé. 

LOCALIZAÇÃO: Situado na Fazenda Marimbondo, dentro do PEPS, com acesso mais 

fácil pelo Vale da Grama 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve Superior a Moderado 

PÚBLICO: Adultos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

3 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Atualmente o atrativo não é visitado e não possui estrutura para a 

visitação. O acesso à cachoeira trata-se de uma picada feita pelos 

guarda-parques. O atrativo se destaca pela beleza cênica, 

principalmente quando comparado a outras cachoeiras da região, 

demonstrando alto potencial para visitação. Possui apenas pequenos 

poços para banho, portanto pode ser estruturado como atrativo de 

contemplação agregando ainda mais valor ao complexo de atrativos da 

Fazenda Marimbondo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.5.3.11 FAZENDA MARIMBONDO 

A Fazenda Marimbondo (Figura 4.77) é uma propriedade particular em processo de 

desapropriação para regularizar sua situação fundiária junto ao PEPS. Destaca-se por abrigar 

um conjunto de atrativos do PEPS, como o Poço do Marimbondo, a Cachoeira do 

Marimbondo, a Cascata Eldorado e a trilha para o Pico do Gorilinha, ponto culminante do 

PEPS. A Fazenda Marimbondo também abriga os únicos remanescentes do ecossistema de 

campos de altitude, fazendo limite com o PNI, e uma das áreas mais bem preservadas da UC, 

configurando-se como um dos principais refúgios de fauna nativa de grande porte da região. 

A Fazenda Marimbondo possibilita uma infinidade de atividades relacionadas ao uso público 

em UCs, desde aquelas já oferecidas por ambientes naturais, como banhos de cachoeiras, 

trilhas, mirantes naturais e observação de aves, como também aquelas estruturadas, como, 

arborismo, acampamento, mountain bike, etc. Pela condição de boa preservação florestal, o 

local também pode servir como ponto de apoio para pesquisadores. 

O acesso pela Estrada do Vale do Pavão apresenta em condições precárias, sendo 

recomendado somente para veículos 4x4, quadriciclos, bicicletas ou caminhadas. Uma área 

potencial para estacionamento está na entrada da Fazenda Marimbondo, onde há um galpão 

antigo sem uso atual. 

Outra possibilidade interessante para o acesso à Fazenda Marimbondo e, consequentemente, 

ao Poço do Marimbondo, é pelo Vale da Grama. Este acesso se dá pela Estrada do Vale da 

Grama, seguindo por servidão em propriedade particular e, no trecho final, por estrada antiga 

implantada já dentro da própria Fazenda Marimbondo. No entanto, o uso deste acesso 

pressupõe a reabertura da estrada, hoje tomada por vegetação, e a realização de melhorias 

no seu traçado, regularização da via, etc. 

Figura 4.77 Fazenda Marimbondo. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.5.4 ATRATIVOS TURÍSTICOS DO ENTORNO DO PEPS 

4.5.4.1 PEDRA DO SABÃO 

A Pedra do Sabão está localizada nas coordenadas UTM 23 K 561.196 / 7.538.389 (Figura 

4.78 e Figura 4.79), aproximadamente 21,3 km do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS. Situa-se fora dos limites do PEPS, em propriedade particular, sendo 

necessária a autorização do proprietário para ter acesso ao local. 

Figura 4.78 Pedra do Sabão. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.79 Localização da Pedra do Sabão. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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O visitante que sai do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS 

deve percorrer aproximadamente 20,7 km na RJ-151 (sentido Visconde de Mauá / Bagagem) 

até as coordenadas UTM 23 K 560.923 / 7.538.633. A partir deste ponto sair da RJ-151 e 

percorrer aproximadamente 200 metros até à sede da propriedade onde o atrativo está 

inserido, onde se pode estacionar e iniciar a caminhada a partir deste local (coordenadas UTM 

23 K 560.820/ 7.538.474). A trilha que leva à Pedra do Sabão tem aproximadamente 400 m e 

pode ser feita em aproximadamente 15 minutos. 

Quanto à trilha pode-se afirmar que não há um traçado único, uma vez que boa parte do 

caminho é feito em área de pastagem, o que acaba sendo bastante desgastante em dias de 

sol, pois os visitantes não têm pontos com sombra para se proteger do calor e da radiação 

solar direta. Muitos trechos apresentam altas declividades (que chegam a mais de 20%, sendo 

bem superior ao intervalo de 5% a 12%, recomendado por HESSELBARTH, W. e 

VACHOWSKI, 1997), e pela existência de búfalos que circulam por todo o pasto, o que pode 

causar acidentes com os visitantes, uma vez que não há cercas ou árvores próximas à trilha, 

que possam proteger as pessoas no caso de ataques desses animais.  

Esta formação rochosa, além da beleza paisagística, oferece diversas vias de escalada, 

identificadas por números na Figura 4.80, sendo bastante apreciada por escaladores da 

região, sendo: 1. Carvoeiro, VII? E2 20 metros; 2. Fiss. Cutuca lá no fundo, VIIa E1 20 metros; 

3. Chaminé Poderes de Graiscol, IV E2 20 metros; 4. Via desconhecida, VIsup E2 20 metros; 

5. Abelhas Estressadas, VII E2 25 metros; 6. Via desconhecida, VIIb E2 25 metros; 7. O canto 

das Abelhas, Vsup E1 25 metros; 8. Mel de Abelha, VIsup? E2 22 metros; 9. Tandrilax, VIIIb 

E2 28 metros; 10. Pão de Mel, V 15m; 11. Lua de Mel, VI E2 15 metros; 12. Diedrinho, VIIa 

E1 10 metros; 13. Passando Mel, VIIa E1 10 metros; 14. Ataque das Abelhas, IXc? E1 50 

metros; 15 – Mel de Maribondo, VIIIb/c E2 30 metros. 

Figura 4.80 Vias de escalada na Pedra do Sabão. 

 
Fonte: Rock Trip Resende, 2015. 

Quadro 4.22  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Pedra do Sabão. 

PEDRA DO SABÃO 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até a propriedade onde se situa o início da 

trilha. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos. 
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PEDRA DO SABÃO 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, escaladas, fotografia, contemplação da paisagem, 

observação de fauna e flora 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 45 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Equipamentos de escalada para quem for praticar este tipo de atividade. 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica, principalmente por grupos organizados 

(escaladores e grupos de caminhadas). Possui vias de escaladas, mas 

não dispõe de outras infraestruturas de apoio à visitação. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.2 PEDRA DA BOCA DO SAPO 

A Pedra da Boca do Sapo é uma formação rochosa localizada nas coordenadas UTM 23 K 

561.542 / 7.537.558 (Figura 4.81 e Figura 4.82), próxima à comunidade de Bagagem, cuja 

visitação ocorre de forma espontânea, sem divulgação do atrativo. Assim como a Pedra do 

Sabão, situa-se fora dos limites do PEPS, em propriedade particular, sendo necessária a 

autorização do proprietário para ter acesso ao local. 

Apesar de recentemente ter sido identificado um alto potencial para escalada, atualmente o 

local não possui vias, mas é um atrativo bastante procurado por praticantes de caminhadas, 

sendo o nível de dificuldade considerado leve a moderado. A partir do Espaço de Turismo e 

Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS o visitante precisará percorrer 22,4 km, sendo 

20,7 km na RJ-151,200 metros da rodovia até a sede da propriedade onde está inserido o 

atrativo, e mais 1,5 km de caminhada até a Pedra da Boca do Sapo. 

A trilha que leva à Pedra da Boca do Sapo apresenta características semelhantes à trilha da 

Pedra do Sabão, pois não há um traçado único, e boa parte do caminho é feito em área de 

pastagem, sem qualquer planejamento voltado para a visitação. Devido à inexistência de 

árvores na maior parte da trilha, os visitantes ficam sujeitos à radiação solar direta, com o 

consequente aumento do desgaste em dias de sol, pois os visitantes não têm pontos com 

sombra para se proteger do calor. As declividades também são superiores a 20% na maior 

parte da caminhada, mas o principal problema é a existência de búfalos soltos no pasto, que 

podem causar acidentes com os visitantes, uma vez que não há cercas ou árvores que 

protejam as pessoas no caso de ataques desses animais. O trecho final possui uma vegetação 

mais exuberante, antes de chegar à Pedra da Boca do Sapo.  

Figura 4.81 Pedra da Boca do Sapo 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.82 Localização da Pedra da Boca do Sapo 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.23  Ficha Técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Pedra da Boca do Sapo 

PEDRA DA BOCA DO SAPO 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até a propriedade onde se situa o início da 

trilha. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve Superior a Moderado 

PÚBLICO: Todos os públicos, mas requer certo condicionamento físico 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, escaladas, fotografia, contemplação da paisagem, 

observação de fauna e flora 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

4 horas e 30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica, principalmente por grupos organizados 

(escaladores e grupos de caminhadas). Não dispõe de infraestruturas de 

apoio à visitação. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.3 CACHOEIRA DO ESCORREGA 

A Cachoeira do Escorrega se localiza nas coordenadas UTM 23 K 539.682 / 7.530.562, na 

Vila de Maromba. Em 2011, o ICMBio adquiriu a propriedade de 37 há, integrando a área ao 

PNI, onde deverá ser construído um posto de fiscalização e um novo Centro de Visitantes.  
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Para os visitantes vindos do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do 

PEPS é necessário percorrer 11 km pela RJ-151 sentido Visconde de Mauá – Maromba para 

acessar este atrativo (Figura 4.83 e Figura 4.84). 

Figura 4.83 Cachoeira do Escorrega  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.84 Localização da Cachoeira do Escorrega  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 326 

O nome da cachoeira é devido à possibilidade de o visitante escorregar na água que escorre 

por uma única rocha, como se estivesse em um tobogã, até cair em uma piscina natural 

formada logo abaixo da queda d’água. Segundo relatos de moradores locais o “tobogã” foi 

“esculpido na rocha” após uma intensa tempestade e formação de cabeça d’água no Rio 

Preto, no ano de 1966. Não há taxa de entrada para acessar a cachoeira, mas há um 

estacionamento no entorno imediato da cachoeira que cobra R$ 10,00 por veículo. Caso o 

visitante deixe seu carro estacionado na própria RJ-151, um pouco mais afastado da 

cachoeira, não há cobrança de estacionamento. Além dos atrativos naturais, a região da 

Cachoeira do Escorrega concentra a venda de artesanato local, principalmente em finais de 

semana. 

Quadro 4.24  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Cachoeira do Escorrega. 

CACHOEIRA DO ESCORREGA 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento próximo à cachoeira. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS, dentro do PNI. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Fotografia, contemplação da paisagem, observação de fauna e flora, 

banho de cachoeira e compra de artesanato. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação intensa. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.4 CACHOEIRA DO POÇÃO 

A Cachoeira do Poção é um atrativo do PNI e se localiza nas coordenadas UTM 23 K 540.676/ 

7.530.913, na Vila de Maromba. Fica a aproximadamente 300 m antes da Cachoeira do 

Escorrega, portanto, é necessário percorrer 10,7 km pela RJ-151 sentido Visconde de 

Mauá – Maromba para acessá-la (Figura 4.85 e Figura 4.86). Os visitantes necessitam deixar 

os veículos estacionados ao longo da estrada que dá acesso à Cachoeira do Poção, e não há 

taxa de entrada para acessar a cachoeira. Além do banho de cachoeira os visitantes mais 

corajosos podem se arriscar em um salto de cerca de 7,0m de cima da pedra. 

Figura 4.85 Cachoeira do Poção. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 



 

 

 

Página 327 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

Figura 4.86 Localização da Cachoeira do Poção. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.25  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Cachoeira do Poção. 

CACHOEIRA DO POÇÃO 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento próximo à cachoeira. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Fotografia, contemplação da paisagem, observação de fauna e flora, 
banho de cachoeira. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Visitação intensa. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.5 CACHOEIRA DO ARCO ÍRIS 

Situada nas coordenada UTM 23 K 551.603 / 7.531.960 no interior da Fazenda do Mel (fora 

dos limites do PEPS), a Cachoeira do Arco Íris é uma queda d’água de fácil acesso, que pode 

ser feita por todos os públicos (Figura 4.87 e Figura 4.88). Entretanto, por estar dentro de 

propriedade particular, sua visitação está restrita aos hóspedes da Pousada Fazenda do Mel. 

A trilha que leva até a cachoeira se inicia na sede da Fazenda do Mel, e possui 

aproximadamente 1.200 m. 
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Figura 4.87 Cachoeira Arco Íris. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.88 Localização da Cachoeira Arco Íris  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.26  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Cachoeira do Arco-íris. 

CACHOEIRA DO ARCO-ÍRIS 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o estacionamento da Pousada na 

Fazenda do Mel. 
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CACHOEIRA DO ARCO-ÍRIS 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas; educação ambiental; fotografia; contemplação da 

paisagem; observação de fauna e flora; Banho de cachoeira. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica de estudantes, mediante contato com o proprietário 

da área aonde está inserido o atrativo; possui trilha bem definida e 

conservada, além de sinalização orientativa e no atrativo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.6 CENTRO DE VISCONDE DE MAUÁ 

O ponto de início para visitação dos atrativos do PEPS é o centro de Visconde de Mauá, 

principalmente por concentrar o afluxo de turistas e também pela existência do Espaço de 

Turismo e Meio Ambiente e Sede Administrativa do PEPS, que permitirá ao visitante obter 

informações sobre todos os locais aptos à visitação e demais informações pertinentes (formas 

de acesso; distâncias; tempo necessário para chegar ao atrativo; necessidade de 

equipamentos especiais; principais atividades possíveis de realização em cada atrativo; 

infraestrutura existente no local; entre outros), que possam garantir a sua segurança e 

satisfação durante a permanência no PEPS (Figura 4.89 e Figura 4.90). 

Além disso, no centro de Visconde de Mauá o turista também tem acesso aos demais 

equipamentos turísticos durante sua estada na região, como serviços de hospedagem, 

restaurantes, locação de equipamentos e de veículos, contratação de condutores e aquisição 

de artesanato. 

Outro ponto relevante é a existência de vários atrativos naturais próximos (Prainha e Trilha da 

Usininha, que já recebem visitação; e Bosque do Visconde, Trilha da Captação e Trilha da 

Árvore “Em Família”, que futuramente, após a estruturação destes atrativos, devem começar 

a receber visitantes para atividades de educação ambiental).  

Figura 4.89 Vista do Centro de Visconde de Mauá, no feriado de 1º de maio. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.90 Localização do Centro de Visconde de Mauá. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Todos estes atrativos podem ser visitados em curtos períodos de tempo, devido à proximidade 

com o Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS e grau de 

dificuldade para acessá-los considerado “leve”, com exceção da Trilha da Árvore “Em Família” 

que foi classificada como nível de dificuldade “leve superior”. 

Quadro 4.27  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Cachoeira do Arco-íris. 

CACHOEIRA DO ARCO-ÍRIS 

ACESSO: Possibilita o estacionamento de veículos em toda a área de abrangência 

do atrativo. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, observação de 

fauna e flora, banho de rio, acesso às informações sobre o PEPS, 

contato com a gastronomia local, hospedagem, aquisição de artesanato, 

locação de equipamentos e de veículos, contratação de guias/ 

condutores. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Turismo consolidado; presença de infraestrutura de apoio ao turista 

(restaurantes, pousadas, lojas, agências de turismo, etc.). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.5.4.7 PRAINHA (CENTRO DE VISCONDE DE MAUÁ) 

O local denominado Prainha (no centro de Visconde Mauá) é uma área de remanso no Rio 

Preto, frequentada em dias de semana pelos moradores de Visconde de Mauá e nos finais de 

semana por visitantes vindos de outras cidades (Figura 4.91 e Figura 4.92). 

Figura 4.91 Prainha, no Centro de Visconde de Mauá  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.92 Localização da Prainha de Visconde de Mauá. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A área é acessada facilmente por uma trilha bem demarcada, que pode ser percorrida por 

todos os públicos, a partir da RJ-151, quase em frente ao Espaço de Turismo e Meio 

Ambiente/ Sede Administrativa do PEPS. O trajeto possui 500 m de extensão até a Prainha 

e, após passar pelo local o visitante pode continuar percorrendo a trilha e saindo próximo à 

praça da igreja, em um percurso de mais 120 metros, totalizando 620 metros de trilha. O 

tempo despendido para a caminhada é de aproximadamente 15 minutos. 

Quadro 4.28  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Prainha de Visconde de Mauá. 

PRAINHA DE VISCONDE DE MAUÁ 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o início da trilha. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, observação de 

fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Local bastante visitado por moradores e turistas; não dispõe de 

infraestruturas no atrativo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.8 TRILHA DA USININHA (POÇO DA USININHA) 

O visitante precisa se deslocar 800 metros do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS, passando ao lado da sede da Mauatur, na entrada de Visconde de 

Mauá, e continuar pela RJ-163 (sentido Visconde de Mauá – Rampa de Voo Livre) até o 

acesso para a Trilha da Usininha. A partir deste local são apenas mais 70 metros de percurso 

até chegar ao atrativo. Para percorrer estes 870 metros são necessários aproximadamente 

25 minutos (Figura 4.93; Figura 4.94 e Figura 4.95). 

Figura 4.93 Trilha da Usininha. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.94 Localização da Trilha da Usininha  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.95 Perfil com altitudes da trilha da Usininha. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.29  Ficha Técnica de Atrativo Turístico do Entorno do PEPS: Trilha da Usininha 

TRILHA DA USININHA 

ACESSO: Trajeto feito a pé, a partir do centro de Visconde de Mauá. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 
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TRILHA DA USININHA 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação ambiental, 

observação de fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

1 hora e 30 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação de baixa intensidade, principalmente por moradores locais e 

grupos pequenos de turistas; não dispõe de infraestruturas de apoio ao 

turismo (estacionamento, sanitários, sinalização, entre outros). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.9 POÇO DAS ESMERALDAS 

Para chegar até o Poço das Esmeraldas, no Rio do Marimbondo, os visitantes precisam 

acessar o Vale da Grama (coordenadas UTM 23 K 547.031 / 7.529. 654), aproximadamente 

1,0 km do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS, seguindo pela 

RJ-163 sentido à rampa de voo livre, e percorrer 3,7 km por estrada secundária até o ponto 

de parada dos carros, parte em propriedade particular (Figura 4.96). 

Figura 4.96 Localização do Poço das Esmeraldas. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A partir daí é necessário caminhar por aproximadamente 100 metros (5 minutos) até chegar 

ao Poço das Esmeraldas (Figura 4.97), situado nas coordenadas UTM 23 K 546.087 / 

7.527.213. 
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Figura 4.97 Poço das Esmeraldas. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.30  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Poço das Esmeraldas 

POÇO DAS ESMERALDAS 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até parte do caminho, sendo necessário 

caminhar o trecho final para acessar o atrativo. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 

ambiental, observação de fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

3 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica, principalmente por moradores locais; não dispõe 

de infraestruturas de apoio ao turismo (estacionamento, sanitários, 

sinalização, entre outros). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.10 POÇO DO DINOSSAURO 

O Poço do Dinossauro está situado no Rio Santo Antônio, na Serrinha do Alambari, 

coordenadas UTM 23 K 543.899 / 7.524.510, fora dos limites do PEPS, mas muito próximo 

de sua divisa. Para acessá-lo o visitante vindo do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS, deve percorrer 21,8 km (aproximadamente 40 minutos) pela RJ-163 

(sentido Visconde de Mauá / Penedo), até o trevo de entrada da Serrinha do Alambari. A partir 

deste ponto, por estrada secundária, são mais 8,25 km até o ponto de parada dos carros, e 

uma trilha de 900 metros (15 minutos) até o Poço do Dinossauro (Figura 4.98 e Figura 4.99). 

O atrativo se destaca pela beleza cênica do local, pela facilidade de acesso e pela vegetação 

bem conservada em seu entorno, além de possuir águas cristalinas que proporcionam aos 

visitantes uma experiência intensa em contato com a natureza. 

Cabe ressaltar que a partir do ponto de parada dos carros a trilha que leva ao poço está 

inserida em propriedade particular, sendo necessária a autorização do proprietário para 

acessá-la. A visitação, que ocorre de forma esporádica, por moradores locais e pequenos 

grupos de turistas, não teve qualquer tipo de planejamento e não é estimulada até o presente 

momento, embora reúna, juntamente com o Poço do Céu, localizado a poucos metros de 

distância, atributos naturais de grande atratividade, que podem contribuir para o 

desenvolvimento do turismo na Serrinha. 
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Figura 4.98 Poço do Dinossauro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.99 Localização do Poço do Dinossauro  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Quadro 4.31 Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Poço do Dinossauro. 

POÇO DO DINOSSAURO 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até parte do caminho, sendo necessário 
caminhar o trecho final para acessar o atrativo. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, observação de 
fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

4 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Visitação esporádica, principalmente por moradores locais; não dispõe 
de infraestruturas de apoio ao turismo (estacionamento, sanitários, 
sinalização, entre outros). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.11 POÇO DO CÉU 

O Poço do Céu está situado no Rio Santo Antônio, na Serrinha do Alambari, coordenadas 

UTM 23 K 543.814/ 7.524.558, fora dos limites do PEPS, mas muito próximo de sua divisa. 

Para acessá-lo o visitante, vindo do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa 

do PEPS, deve percorrer 21,8 km (aproximadamente 40 minutos) pela RJ-163 (sentido 

Visconde de Mauá / Penedo), até o trevo de entrada da Serrinha do Alambari, e mais 8,25 km 

por estrada secundária de terra até o ponto de parada dos carros, de onde deve acessar uma 

trilha de 800 metros (15 minutos) até o Poço do Céu (Figura 4.100 e Figura 4.101). 

Assim como acontece com o Poço do Dinossauro, o Poço do Céu é outro local que se destaca 

por sua beleza cênica e facilidade de acesso, com remanescentes de vegetação bem 

conservados e com águas cristalinas e sem poluição, que proporcionam aos visitantes uma 

experiência recreativa em contato com a natureza. A trilha de acesso ao Poço do Céu é a 

mesma que leva até o Poço do Dinossauro, portanto, está inserida em propriedade particular, 

sendo necessária a autorização do proprietário para acessá-la. O atrativo é utilizado 

principalmente por moradores e sitiantes da região da Serrinha do Alambari. O proprietário 

não impede o acesso, mas não deseja que se torne um local com visitação desordenada.  

Figura 4.100 Poço do Céu. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.101 Localização do Poço do Céu. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.32  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Poço do Céu. 

POÇO DO CÉU 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até parte do caminho, sendo necessário 

caminhar o trecho final para acessar o atrativo. 

LOCALIZAÇÃO: Situado fora dos limites do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, observação de 

fauna e flora, banho de rio. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

4 horas 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Visitação esporádica, principalmente por moradores locais; não dispõe 

de infraestruturas de apoio ao turismo (estacionamento, sanitários, 

sinalização, entre outros). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.12 MIRANTE DA SERRA DO EME 

O Mirante da Serra do Eme se localiza na RJ-161, nas coordenadas UTM 23 K 560.523 / 

7.534.065, aproximadamente 28,1 km do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede 

Administrativa do PEPS (Figura 4.102 e Figura 4.103). 
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Figura 4.102 Mirante da Serra do Eme. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.103 Localização do Mirante da Serra do Eme. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O visitante deve, primeiramente, percorrer 24,2 km pela RJ-151 e mais 3,9 km pela RJ-161, 

depois da bifurcação entre estas duas rodovias. O Mirante da Serra do Eme, trata-se de um 

local estratégico na RJ-161, que apesar de não ter nenhuma estrutura de apoio ou sinalização, 
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possibilita uma boa visualização da paisagem, facilitando a fiscalização de uma parcela do 

PEPS, principalmente em relação à existência de focos de incêndio, além de proporcionar aos 

visitantes uma vista exuberante da região, com a cidade de Resende ao fundo. 

Quadro 4.33  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Mirante da Serra do Eme. 

MIRANTE DA SERRA DO EME 

ACESSO: Possibilita o uso de veículos até o mirante. 

LOCALIZAÇÃO: Situado no limite do PEPS. 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Fotografia, contemplação da paisagem, educação ambiental e 
observação de fauna e flora. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 
PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 15 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 
ATRATIVO: 

Não possui infraestrutura, sendo necessária a sinalização do local. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.4.13 TRILHA DA ÁRVORE “EM FAMÍLIA” 

O visitante precisa percorrer 135 metros, a partir do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / 

Sede Administrativa do PEPS no sentido do Colégio Estadual Antônio Quirino, e adentrar por 

uma trilha ao lado da Escola. A partir deste ponto se inicia a caminhada de mais 1,25 km até 

chegar ao ponto final da Trilha da Árvore “Em Família”, com duração de aproximadamente 45 

minutos devido aos trechos com subida. A trilha sai do Bosque do Visconde e entra em 

propriedade particular, de onde segue em pasto com alta declividade, sem cercamento do 

gado e sem arborização. O visitante, quando chega ao final da trilha, tem uma visão 

privilegiada da paisagem, podendo observar o centro de Mauá e arredores (Figura 4.104, 

Figura 4.105 e Figura 4.106). 

Figura 4.104 Vista do final da Trilha da Árvore “Em Família”. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.105 Localização da Trilha da Árvore “Em Familia”  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.106 Perfil com altitudes da Trilha da Árvore “Em Família” 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Durante a campanha de campo e em reuniões posteriores da equipe técnica, foi proposta a 

alteração do nome da trilha, com a sugestão de utilizar o nome da espécie arbórea existente 

no final da caminhada, chamando-a de Trilha do Guatambu. 
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Quadro 4.34  Ficha técnica de atrativo turístico do entorno do PEPS: Trilha da Árvore em Família. 

TRILHA DA ÁRVORE EM FAMÍLIA 

ACESSO: Trajeto feito a pé, a partir do centro de Visconde de Mauá. 

LOCALIZAÇÃO: Maior parte da trilha (dois terços iniciais) está dentro dos limites do 

PEPS, mas o ponto final, que oferece a vista da região, está fora dos 

limites do PEPS, dentro de propriedade particular 

NÍVEL DE DIFICULDADE: Leve Superior a Moderado 

PÚBLICO: Todos os públicos 

PRINCIPAIS USOS: Caminhadas, fotografia, contemplação da paisagem, educação 

ambiental, observação de fauna e flora. 

TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PARA A VISITA (IDA, 

PERMANÊNCIA E RETORNO): 

2 horas e 15 minutos 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS: Não requer 

SITUAÇÃO ATUAL DO 

ATRATIVO: 

Não ocorre visitação até o momento; não existe nenhuma infraestrutura, 

tampouco sinalização básica no local, identificando o atrativo. Pode ser 

utilizada para trabalhos de educação ambiental uma vez que o final da 

trilha é um mirante natural, onde se pode avistar a Vila de Visconde de 

Mauá. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5.5 ATIVIDADES REALIZADAS E POTENCIAIS PARA VISITAÇÃO NO 

PEPS 

O PEPS e seu entorno apresentam uma grande diversidade de atrativos (trilhas, montanhas, 

rios, poços, cachoeiras, mirantes, entre outros) que, por sua vez, possibilitam a realização de 

inúmeras atividades em contato com a natureza.  

Este cenário, repleto de oportunidades para a implementação dos mais diversos 

empreendimentos e atividades faz, de Visconde de Mauá, uma das regiões mais atrativas do 

Estado do Rio de Janeiro para o investimento no ecoturismo. 

Uma síntese das atividades existentes e potenciais no PEPS e seu entorno é apresentada no 

Quadro 4, indicando o status em que se encontram (consolidada, incipiente ou potencial) e 

sua compatibilidade com o PEPS. 
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Quadro 4.35 Síntese das atividades existentes e potenciais no interior do PEPS e seu entorno. 

ATIVIDADE 
EXISTENTE 

POT. PER. AÇÃO DE MANEJO REQUERIDA 
COM INC 

Contemplação da beleza cênica X   X Garantir acesso aos locais de visitação  

Educação e Interpretação Ambiental* X   X 
Ampliar o número de pessoas atendidas; estabelecer equipe específica; elaborar 
materiais para a atividade (vídeos, folders, placas) 

Caminhadas em trilhas X   X Garantir acesso aos locais de visitação 

Banhos em rios, poços e cachoeiras X   X Garantir acesso aos locais de visitação 

Fotografia e filmagem  X  X Normatizar 

Festa do pinhão X    - 

Gastronomia local X    - 

Aquisição de produtos orgânicos  X   - 

Serviços de guia / condutores X   X Fomentar a formação de novas turmas; aplicar a Resolução nº 61 do Inea 

Apresentações culturais ao ar livre X   ** - 

Mountainboard X    - 

Arvorismo   X X - 

Bóia-cross X   X Garantir acesso aos locais de visitação 

Voo livre; X   X Normatizar 

Balonismo   X X Normatizar 

Montanhismo e escalada X   X Garantir acesso aos locais de visitação 

Observação de avifauna  X  X Garantir acesso aos locais de visitação 

Ciclismo / mountain bike  X   Normatizar 

Aquisição de artesanato local X    - 

Passeios a cavalo X   *** Fiscalizar para que ocorra externamente ao PEPS 

Corridas de montanha   X X Garantir acesso aos locais do evento; normatizar 

Base jumping   X X Garantir acesso aos locais permitidos para esta prática. 

Acampamento X   X Definir locais apropriados e normatizar atividade. 

Passeios em veículos 4X4 X   **** Normatizar no interior do PEPS 

Cachoeirismo X   X Garantir acesso aos locais de visitação e normatizar 

Legenda: CON – Consolidado; INC – Incipiente; POT – Potencial; PER – Permitido na UC; * as atividades deverão prever o atendimento de portadores de necessidades 

especiais; ** apresentações deverão prever grupos pequenos em locais pré-selecionados e permitidos pela administração; *** Segundo o art. 31 do SNUC. É proibida a 

introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones; **** pontos de acesso deverão ser definidos pelo Inea. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.5.6 PERFIL DO VISITANTE DO PEPS 

O PEPS apresenta peculiaridades que lhe conferem diferenciais em relação a outras unidades 

de conservação do Estado do Rio de Janeiro como, por exemplo, situar-se entre as duas 

cidades mais populosas do Brasil, distando 294 km de São Paulo e 204 km do Rio de Janeiro; 

possuir um grande diferencial altitudinal, variando desde os 400 m no município de Resende 

até 1.775 m de altitude no cume do Pico da Pedra Selada; situar-se na Serra da Mantiqueira, 

uma das mais importantes cadeias montanhosas do sudeste brasileiro; proximidade com a 

Rodovia Presidente Dutra, entre outras. 

No intuito de melhor conhecer o perfil dos visitantes que procuram o PEPS, foi aplicado um 

questionário em dois de seus principais atrativos: o Pico da Pedra Selada e o Poço do 

Marimbondo. O modelo de questionário utilizado, para a realização das entrevistas, foi o 

mesmo do documento intitulado “Diagnóstico do Uso Público nas Unidades de Conservação 

Estaduais do Rio de Janeiro”, elaborado pelo Instituto Terra de Preservação Ambiental, sob a 

supervisão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pelo Instituto Estadual do Ambiente, 

em 2014. Desta forma, os dados tabulados poderão ser integrados futuramente com os 

resultados das demais unidades de conservação estaduais no Rio de Janeiro. 

4.5.6.1 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO NO POÇO DO MARIMBONDO 

O Poço do Marimbondo é um dos atrativos mais procurados pelos visitantes que procuram o 

PEPS. No intuito de melhor conhecer o perfil deste visitante foram realizadas 30 entrevistas 

neste local, mediante a aplicação de um questionário, nos dias 01 e 02 de maio de 2015. 

Em relação aos dados tabulados (n = 30) foram obtidos os seguintes resultados: 50% dos 

entrevistados são do sexo feminino e 50% do sexo masculino; as classes de idades indicam 

que a maior parte dos visitantes está na faixa compreendida entre 25 a 39 anos (50%), 

seguida da faixa entre 40 a 59 anos (40%), acima de 60 anos (7%) e entre 15 a 24 anos (3%). 

O grau de escolaridade dos visitantes foi um fator que se destacou, concentrando-se nas 

pessoas que possuem curso superior (57%), pós-graduação (30%), doutorado (3%) e Ensino 

Médio (10%); em relação à cidade de origem houve concentração nos Estados do Rio de 

Janeiro, com 67% dos visitantes e no Estado de São Paulo, com 33% dos visitantes (Figura 

4.107 a Figura 4.110). A cidade do Rio de Janeiro sozinha concentrou 33% de todos os 

visitantes entrevistados, seguida pela cidade de São Paulo, com 13%. Tal fato se explica pela 

proximidade do PEPS em relação a estes dois grandes centros urbanos, conforme citado 

anteriormente. 

Figura 4.107 Porcentagem de visitantes por gênero no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.108 Porcentagem de visitantes por classes de idade no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015.  
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Figura 4.109 Porcentagem de visitantes por grau de escolaridade no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.110 Porcentagem de visitantes por cidade de origem no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Em relação ao estado civil foi verificado que 63% dos entrevistados são casados, 30% são 

solteiros e 7% são divorciados (Figura 4.111). 

A média salarial dos visitantes se distribuiu da seguinte maneira: 53% com ganhos mensais 

entre 3 a 6 salários mínimos, 30% acima de 9 salários mínimos, 10% entre 6 a 9 salários 

mínimos e 3% entre 0 a 2 salários mínimos. 3% dos entrevistados não responderam esta 

questão da média salarial (Figura 4.112).  

Quando questionados sobre características mais associadas ao PEPS, propriamente dito, 

80% disseram que não conheciam o Parque e 20% já conheciam a Unidade. 83% dos 

entrevistados sequer sabiam que estavam dentro do PEPS e 17% afirmaram ter 

conhecimento que estavam dentro da UC. 

Em relação ao meio de transporte utilizado para visitação 40% realizaram o passeio a pé, a 

partir dos locais onde estavam hospedados, 40% de quadriciclo, 13% em veículo particular, 

3% em veículo alugado e 3% de moto (Figura 4.113). 

A maior porcentagem dos visitantes soube da existência do PEPS através de amigos e 

parentes (30%), seguido por informação obtida em agências (20%), em revistas / guias / 

folhetos (20%), pela internet (10%). Na categoria “Outros” foram mencionados moradores 

locais, pousadas, condutores de visitantes e movimentos sociais, totalizando 20% (Figura 

4.114). 
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Figura 4.111 Porcentagem de visitantes por estado civil no Poço do Marimbondo 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.112 Porcentagem de visitantes por média salarial (SM) no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.113 Porcentagem de visitantes por meio de transporte utilizado no Poço do Marimbondo 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.114 Porcentagem de visitantes por forma de conhecimento da existência do PEPS no Poço do 

Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A grande maioria dos entrevistados realizou a visitação em casal (60%), seguido por grupo 

de amigos (20%), família (17%) e sozinho (3%) (Figura 4.115). 

Dos entrevistados, 67% afirmaram visitar a UC pela primeira vez, 17% já haviam visitado entre 

2 e 4 vezes, 10% mais de 20 vezes, e 7% entre 5 e 20 vezes. Destes, 30% afirmaram ter 

visitado o PEPS nos últimos dois anos e 70% haviam realizado visitas em períodos superiores 

a dois anos (Figura 4.116). 

Quando perguntados sobre o período que costumam visitar o PEPS a grande maioria afirmou 

ser em feriados (97%) e fins de semana (20%), seguido pelo período de férias (10%) e dias 

de semana (3%). Devido ao fato dos entrevistados citarem mais de uma opção este resultado 

não fecha 100%. 

Os entrevistados que planejaram a visita representam 53%, enquanto 47% disseram ter 

realizado o passeio sem qualquer planejamento. Em relação ao tempo de permanência 87% 

pretendiam ficar até 2 horas no PEPS, e 13% afirmaram que ficariam entre 2 e 6 horas. 

A grande maioria dos visitantes está hospedada em hotéis da região (80%), seguido por 

moradores locais (7%), camping (7%) e pela categoria que engloba pessoas que possuem 

uma segunda residência na região (7%) (Figura 4.117). 

A principal motivação apontada para visitação foi contato com a natureza (80%), seguido pela 

curiosidade em conhecer o local (33%), atividades de lazer (30%), pela busca de tranquilidade 

e descanso (20%), e para realização de atividades esportivas (7%) (Figura 4.118). 

Entre as atividades realizadas no interior do PEPS os entrevistados apontaram o banho de 

cachoeira (87%) como atividade principal, seguida pela caminhada em trilhas (27%), pela 

realização de atividades de montanhismo/escalada (3%) e pela realização de esportes (3%). 

Ainda foram apontados outros motivos (10%). Devido ao fato dos entrevistados citarem mais 

de uma opção este resultado não fecha 100% (Figura 4.119). 

Figura 4.115 Porcentagem de visitantes por tipo de grupo no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.116 Porcentagem de visitantes por número de visitas realizadas a UC no Poço do Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.117 Porcentagem de visitantes por tipo de hospedagem 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.118 Porcentagem de visitantes por tipo de motivação para conhecer o PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.119 Atividades realizadas no interior do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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esportivos (14%) e 7% na categoria outros (aluguel de motos). Durante sua permanência na 

região a média de gasto foi de R$ 301,00 a R$ 500,00 (46%), de R$ 101,00 a R$ 300,00 

(42%), de R$ 21,00 a R$ 100,00 (8%) e acima de R$ 501,00 (4%). 

Um fator importantíssimo diz respeito ao grau de satisfação da visitação, que no caso do 

PEPS foi extremamente realçada, pois 100% dos entrevistados afirmaram que a visita 

atendeu suas expectativas, 97% indicariam o PEPS para outras pessoas, e 97 voltariam em 

outra oportunidade para o PEPS. 

Em uma classificação de itens avaliados durante a visitação, foi solicitado que os 

entrevistados dessem um conceito entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, ou ainda que 

indicassem se não haviam utilizado aquele serviço ou desconheciam sua existência, o que 

gerou uma tabela na qual pode-se destacar positivamente que os atrativos receberam 77% 

de avaliações na categoria ótimo, e a conservação dos recursos naturais tiveram 60% de 

avaliações na categoria bom. Também os serviços de hospedagem obtiveram uma avaliação 

de 69% de ótimo, e o critério "limpeza" foi considerado por 53% dos entrevistados como ótimo. 

No aspecto negativo foram destacados os itens sinalização local, com 43% de avaliação na 

categoria “péssimo”, o acesso pela estrada, com 20% de avaliação na categoria “péssimo” e 

a segurança, apontada por 20% dos entrevistados como “ruim”. 

Outro fator questionado foi a disposição do visitante pagar para visitar o PEPS, e 55% 

informaram não estarem dispostos a pagar e 45% disseram que pagariam, desde que o 

recurso fosse utilizado para melhorias da infraestrutura disponível durante a visitação. Em 

relação ao valor a ser pago os entrevistados apontaram que estariam dispostos a pagar R$ 

5,00 (73%), R$ 4,00 (9%), R$ 10,00 (9%) e R$ 15,00 (9%). 

De forma resumida pode-se inferir que o visitante que procura o PEPS não tem diferenciação 

de gênero, sendo distribuído igualmente entre mulheres e homens; possui uma concentração 

nas idades que variam de 25 a 39 anos; possui um alto grau de escolaridade, com 90% tendo 

cursado o ensino superior; são oriundos de municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo; são 

casados (63%) e viajam em casais (60%); possuem uma média salarial entre 3 a 6 salários 

mínimos (53%) seguidos por pessoas com ganhos acima de 9 salários mínimos (30%), que 

lhe conferem um bom poder aquisitivo; são pessoas que em sua maioria (80%) não conheciam 

o PEPS, mas 100% dos visitantes indicaram que ficaram satisfeitos com o PEPS; que a maior 

parte dos entrevistados (30%) soube do PEPS através de amigos e parentes; que realizam 

os passeios principalmente em feriados ou finais de semana; que o principal motivo da 

visitação é o contato com a natureza (80%) e atividade que mais realizaram foi o banho de 

cachoeira, seguido da caminhada em trilhas. Além disso, os visitantes consideraram que os 

atrativos naturais e a conservação dos recursos naturais foram pontos de destaque positivo, 

além dos serviços de hospedagem que foram bem avaliados. No extremo negativo foram 

apontados o acesso pela estrada, a falta de sinalização no local do atrativo e a falta de 

segurança como os pontos mais problemáticos. 

4.5.6.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO NA TRILHA DA PEDRA SELADA 

O Pico da Pedra Selada é um dos atrativos mais procurados pelos visitantes que procuram o 

PEPS. No intuito de melhor conhecer o perfil deste visitante foram realizadas 35 entrevistas 

mediante a aplicação de um questionário, entre os dias 04 e 07 de junho de 2015, no atrativo 

denominado Pedra Selada. Em relação aos dados tabulados (n = 35) foram obtidos os 

seguintes resultados: 

Com relação ao gênero, 54% dos entrevistados são do sexo feminino e 46% do sexo 

masculino (Figura 4.120); as classes de idades indicam que a maior parte dos visitantes está 

na faixa compreendida entre 25 a 39 anos (66%), seguida da faixa entre 40 a 59 anos (29%), 

entre 15 a 24 anos (6%), e acima de 60 anos (0%) (Figura 4.121). O grau de escolaridade dos 

visitantes foi um fator que se destacou, concentrando-se nas pessoas que possuem curso 

superior (60%), pós-graduação (29%) e Ensino Médio (11%) (Figura 4.122); em relação à 
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cidade de origem houve concentração nos estados do Rio de Janeiro, com 57% dos visitantes 

e no estado de São Paulo, com 40% dos visitantes, e 3% de Minas Gerais (Figura 4.123). A 

cidade de São Paulo sozinha concentrou 23% de todos os visitantes entrevistados, seguida 

pela cidade de Resende, com 17%. Um fato que chamou atenção foi a baixa porcentagem de 

visitantes oriundos da cidade do Rio de Janeiro (6%). 

Figura 4.120 Porcentagem de visitantes por gênero na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.121 Porcentagem de visitantes por classes de idade na trilha da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.122 Porcentagem de visitantes por grau de escolaridade na trilha da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.123 Porcentagem de visitantes por cidade de origem na trilha da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Em relação ao estado civil foi verificado que 49% dos entrevistados são solteiros, 34% são 

casados, 14% são divorciados e 3% são viúvos (Figura 4.124).  

A média salarial dos visitantes se distribuiu da seguinte maneira: 43% com ganhos mensais 

entre 3 a 6 salários mínimos, 20% entre 0 a 2 salários mínimos, 17% acima de 9 salários 

mínimos, 9% entre 6 a 9 salários mínimos. 11% dos entrevistados não responderam esta 

questão da média salarial (Figura 4.125). 

Quando questionados sobre características mais associadas ao PEPS, propriamente dito, 

69% disseram que não conheciam o Parque e 31% já conheciam a UC. 69% dos entrevistados 

não sabiam que estavam dentro do PEPS e 31% afirmaram ter conhecimento que estavam 

dentro da UC. Em relação ao meio de transporte utilizado para visitação 94% utilizaram carro 

particular para chegar até o início da trilha, e 6% utilizaram moto (Figura 4.126). 

A maior porcentagem dos visitantes soube da existência do PEPS através de amigos e 

parentes (57%), seguido pela internet (20%) e por informação obtida em revistas / guias / 

folhetos (9%). Na categoria “Outros” foram mencionados moradores locais e hotéis, 

totalizando 14% (Figura 4.127). 

A grande maioria dos entrevistados realizou a visitação em casal (37%), seguido por grupo 

de amigos (34%), sozinho (17%) e com a família (14%) (Figura 4.128). 

Figura 4.124 Porcentagem de visitantes por estado civil na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.125 Porcentagem de visitantes por média salarial (SM) na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.126 Porcentagem de visitantes por meio de transporte utilizado na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.127 Porcentagem de visitantes por forma de conhecimento da existência do PEPS na trilha da 

Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.128 Porcentagem de visitantes por tipo de grupo na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Dos entrevistados, 63% afirmaram visitar a UC pela primeira vez, 23% já haviam visitado entre 

2 e 4 vezes, 14% mais de 5 vezes, e 0% mais de 20 vezes (Figura 4.129). 23% afirmaram ter 

visitado o Parque nos últimos dois anos e 77% haviam realizado visitas em períodos 

superiores a dois anos. 

Quando perguntados sobre o período que costumam visitar o PEPS a grande maioria afirmou 

ser em feriados (94%) e fins de semana (9%), seguido pelo período de férias (6%) e dias de 

semana (0%). Devido ao fato dos entrevistados citarem mais de uma opção este resultado 

não fecha 100%. Ainda, 80% das pessoas entrevistadas planejaram a visita e 20% disseram 

ter realizado o passeio sem qualquer planejamento. Em relação ao tempo de permanência 

94% pretendiam ficar entre 2 e 6 horas no PEPS, e 6% afirmaram que ficariam 1 dia inteiro. 

Parcela expressiva dos visitantes está hospedada em hotéis da região (40%), mesma 

porcentagem daqueles que são visitantes, mas não utilizam serviço de hospedagem (40%), 

seguido por camping (9%), moradores locais (6%), pela categoria que engloba pessoas que 

possuem uma segunda residência na região (3%), e por casa de amigos ou parentes (3%) 

(Figura 4.130). 

A principal motivação apontada para a visitação foi o contato com a natureza (97%), seguido 

pela realização de atividades esportivas (57%), para atividades de lazer (49%), curiosidade 

em conhecer o local (46%) e pela busca de tranquilidade e descanso (14%). Devido ao fato 

dos entrevistados citarem mais de uma opção este resultado não fecha 100% (Figura 4.131). 

Entre as atividades realizadas no interior do PEPS os entrevistados apontaram a caminhada 

em trilhas (100%), o banho de cachoeira (49%) e a realização de atividades de 
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montanhismo/escalada (6%) como atividade principal. Devido ao fato dos entrevistados 

citarem mais de uma opção este resultado não fecha 100% (Figura 4.132). 

Figura 4.129 Porcentagem de visitantes por número de visitas realizadas ao PEPS na trilha da Pedra 

Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.130 Porcentagem de visitantes por tipo de hospedagem na trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.131 Porcentagem de visitantes por tipo de motivação para conhecer o PEPS 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.132 Atividades realizadas no interior do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Em relação aos atrativos visitados a pesquisa identificou que 100% dos entrevistados 

conheciam a Trilha da Pedra Selada e 9% já haviam visitado o Poço do Marimbondo. 

Quanto à utilização de serviços turísticos os entrevistados revelaram que não utilizaram 

qualquer tipo de serviço (100%). 

Durante sua permanência na região a média de gasto foi de R$ 101,00 a R$ 300,00 (65%), e 

de R$ 21,00 a R$ 100,00 (35%). 

Um fator importantíssimo diz respeito ao grau de satisfação da visitação, que no caso do 

PEPS foi extremamente realçada, pois 97% dos entrevistados afirmaram que a visita atendeu 

suas expectativas e apenas 3% responderam que não atendeu à expectativa; 100% 

indicariam o PEPS para outras pessoas, e 91% voltariam em outra oportunidade para o PEPS. 

Em uma classificação de itens avaliados durante a visitação, foi solicitado que os 

entrevistados dessem um conceito entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, ou ainda que 

indicassem se não haviam utilizado aquele serviço ou desconheciam sua existência, o que 

gerou uma tabela na qual pode-se destacar positivamente que os atrativos receberam 80% 

de avaliações na categoria “ótimo”, e a conservação dos recursos naturais tiveram 49% de 

avaliações na categoria “ótimo” e 49% na categoria “bom”. O critério "acesso por trilha" foi 

considerado por 69% dos entrevistados como “bom”, a “segurança” foi apontada por 66% dos 

entrevistados como “boa” e a infraestrutura local foi avaliada por 63% dos entrevistados como 

“boa”. No aspecto negativo foram destacados os itens “sinalização local”, com 39% de 

avaliação na categoria “regular”, o “acesso pela estrada”, com 20% de avaliação na categoria 

“regular”, a “informação sobre o local”, apontada por 20% dos entrevistados como “regular”, e 

a divulgação do local obteve 31% de avaliações na categoria “ruim”. 

Outro fator questionado foi a disposição do visitante pagar para visitar o PEPS, e 100% dos 

entrevistados informaram estarem dispostos a pagar, desde que o recurso fosse utilizado para 

melhorias da infraestrutura disponível durante a visitação, principalmente no que se refere à 

sinalização da trilha. Em relação ao valor a ser pago os entrevistados apontaram que estariam 

dispostos a pagar R$ 5,00 (17%), R$ 6,00 (12%), R$ 10,00 (12%) e R$ 8,00 (59%). 

De forma resumida pode-se inferir que o visitante que procura o Pico da Pedra Selada, no 

PEPS, não tem diferenciação de gênero, sendo equilibrada a distribuição entre mulheres e 

homens; possui uma concentração nas idades que variam de 25 a 39 anos; possui um alto 

grau de escolaridade, com 89% tendo cursado o ensino superior; são oriundos de municípios 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, em sua maioria; são solteiros (49%), mas viajam em casais 

(37%); possuem uma média salarial entre 3 a 6 salários mínimos (43%) seguidos por pessoas 

com ganhos entre 0 a 2 salários mínimos (20%), acima de 9 salários mínimos (17%) e entre 

6 a 9 salários mínimos (9%), que lhe conferem um bom poder aquisitivo; são pessoas que em 

sua maioria (69%) não conheciam o PEPS, mas 97% dos visitantes indicaram que ficaram 

satisfeitos com o PEPS e 100% indicariam a Unidade para outras pessoas; que a maior parte 

dos entrevistados (57%) soube do PEPS através de amigos e parentes; que realizam os 

passeios principalmente em feriados ou finais de semana; que o principal motivo da visitação 

é o contato com a natureza (97%) e atividade que mais realizaram foi a caminhada em trilhas, 

seguido do banho de cachoeira. Além disso, os visitantes consideraram que os atrativos 

naturais e a conservação dos recursos naturais foram pontos de destaque positivo. No 

extremo negativo foram apontados a falta de sinalização no local do atrativo, o acesso pela 

estrada e a informação sobre o local como os pontos mais problemáticos. 

4.5.7 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

Atualmente as placas de sinalização existentes no PEPS e nas áreas de entorno não 

obedecem a um padrão, sendo possível encontrar placas confeccionadas com os mais 

diversos tipos de materiais, tamanhos e cores (Figura 4.133), além de serem instaladas de 

forma aleatória, sem um planejamento para a região como um todo. 
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Figura 4.133 Diversidade de sinalizações no PEPS e entorno. 

 

   
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Muitos atrativos e localidades não possuem sinalização adequada, dificultando a localização 

e o trânsito de turistas e moradores que desejam visitá-los, como é o caso do Poço do 

Marimbondo, um dos principais atrativos do PEPS. Outros ainda possuem sinalização apenas 

nas proximidades da sua localização, não existindo indicações de direção e distância, 

acessos, entre outras. 

O Inea, com seu pioneirismo, elaborou em 2009 o Manual de Sinalização de Parques e 

Reservas do Rio de Janeiro (INEA, 2009), revisado pelo Manual de Confecção de Placas para 

Unidades de Conservação (INEA, 2014). Estes manuais apresentam os componentes e as 

características visuais e construtivas que configuram o sistema de sinalização das UCs do 

Inea. É, portanto, um instrumento para a implantação deste sistema em todas as UCs, 

garantindo uniformidade e eficiência da comunicação visual e fortalecendo a imagem 

institucional do conjunto.  

O Manual colabora com a integridade formal estabelecida para os símbolos que identificam 

cada unidade, a familiaridade e o reconhecimento dos padrões definidos na sinalização irá 

estabelecer uma ligação permanente entre os usuários e os órgãos responsáveis pela 

administração, regulamentação e manutenção destes parques e reservas (INEA, 2009).  

O desenvolvimento do sistema de sinalização das UCs do Inea foi realizado a partir da 

experiência do projeto piloto implantado em 2008 no Circuito do Abraão, no Parque Estadual 

da Ilha Grande, mantendo suas características principais e incorporando pequenas 

modificações ou adaptações. Deverão servir como referência para quaisquer outros casos 
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que se apresentem, considerando a variedade e flexibilidade proposta pelos componentes do 

sistema (INEA, 2009). 

Figura 4.134 Modelo de placa preconizada pelo Manual de Sinalização de Parques e Reservas do Rio de 

Janeiro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015, com base em INEA, 2009. 

A elaboração deste Manual, estabelecendo critérios para a padronização e instalação da 

sinalização, é de extrema importância, pois as pessoas que visitarem diferentes UCs do Rio 

de Janeiro perceberão que há, de fato, um sistema coerente e harmonioso no Estado inteiro, 

que utilizará os recursos financeiros disponíveis de maneira mais racional, por contemplar um 

planejamento criterioso dos locais prioritários que receberão as placas. 

No caso específico do PEPS, um projeto de sinalização já está em curso, e durante todo o 

período de elaboração do plano de manejo foram realizadas diversas reuniões entre técnicos 

e a administração da UC, que foram complementadas com informações da equipe de campo 

que realizou os levantamentos para priorizar os locais onde a sinalização é mais necessária. 

Cabe ressaltar que todas as placas atualmente existentes são de caráter orientativo e não 

interpretativo, mas com a implementação do projeto de sinalização os principais temas de 

interesse do PEPS serão tratados de maneira mais aprofundada, para que o visitante absorva 

conhecimentos sobre a UC de maneira prazerosa em contato com a natureza. 

4.5.8 EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO DE VISCONDE DE MAUÁ 

A Mauatur, com o apoio de diversas outras instituições, realizou o Projeto Fortalecimento do 

Associativismo da Região de Visconde de Mauá, que por sua vez efetuou o inventário turístico 
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da região e divulgou o relatório quantitativo, contendo os dados levantados, à comunidade e 

segmento turístico, tanto em via impressa como em site. 

Este estudo teve amplo detalhamento e abrangência, demonstrando as principais 

características do segmento turístico na região, motivo pelo qual foi utilizado para embasar o 

atual diagnóstico sobre os equipamentos turísticos.  

Entre os principais resultados estão os números que indicam a quantidade de 

empreendimentos ligados ao turismo e a porcentagem destes que são detentores do selo de 

qualidade criado para avaliar os empreendimentos turísticos de Visconde de Mauá (Tabela 

4.9 e Tabela 4.10). 

Tabela 4.9 Quantidade de empreendimentos ligados ao turismo na região de Visconde de Mauá. 

CORREDOR TURÍSTICO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Vila de Maringá 237 53,38 

Vila de Maromba 95 21,40 

Vila de Visconde de Mauá 100 22,52 

Nenhum 12 2,70 

TOTAL 444 100 

Fonte: MAUATUR, 2011. 

Tabela 4.10 Empreendimentos ligados ao turismo com e sem selo de qualidade na região de Visconde de 

Mauá. 

SELO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Com selo 88 19,82 

Sem selo 356 80,18 

TOTAL 444 100 

Fonte: MAUATUR, 2011. 

4.5.8.1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 

De acordo com os dados do inventário turístico realizado em 2011, a região possui 130 

pousadas/hotéis, que possibilitam o atendimento do grande fluxo de visitantes que procuram 

a região. Do total de hotéis e pousadas, 76 (58,46%) empreendimentos estão localizados na 

Vila de Maringá, 31 (23,85%) na Vila de Maromba e 23 (17,69%) na Vila de Visconde de 

Mauá. Este número expressivo de meios de hospedagem atende um público bastante 

diversificado, que se concentra nos finais de semana, feriados e período de férias, oriundo em 

sua grande maioria dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (Figura 4.135). 

Figura 4.135 Meios de hospedagem existentes nas 3 Vilas da região de Visconde de Mauá. 

 
Fonte: MAUATUR, 2011. 

Destes 130 empreendimentos 45 (34,62%) são detentores do selo de qualidade instituído para 

avaliar os serviços oferecidos pelo setor de hospedagem.  
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Conforme demonstrou pesquisa realizada em 2015, mediante a aplicação de questionários 

no Poço do Marimbondo e no Pico da Pedra Selada, uma alternativa de hospedagem tem 

sido alugar casas de moradores locais e, no caso do Pico da Pedra Selada, muitos visitantes 

(40%) passam apenas o dia na região e não utilizam os serviços de hospedagem locais. 

4.5.8.2 RESTAURANTES 

Assim como acontece na hospedagem, o setor de alimentação apresenta uma grande 

diversidade de opções, com restaurantes que oferecem desde uma culinária requintada até 

lanchonetes e bares com comida mais simples e preços mais acessíveis, o que permite 

atender a todos os públicos que procuram a região para desfrutar dos atrativos existentes no 

PEPS e região do entorno. 

De acordo com MAUATUR (2011), são 112 empreendimentos, distribuídos em várias 

categorias, como apresentado na Figura 4.136. 

Figura 4.136 Empreendimentos gastronômicos na região de Visconde de Mauá. 

 
Fonte: MAUATUR, 2011. 

Destes 112 empreendimentos apenas 26 são detentores do selo de qualidade instituído para 

avaliar os serviços oferecidos no setor turístico e, neste caso, para o setor gastronômico. Entre 

os empreendimentos que possuem o selo estão 22 restaurantes, uma cafeteria/casa de chá, 

um bar/cervejaria e dois que foram categorizados como “outros”. 

4.5.8.3 TRANSPORTE 

Os interessados em conhecer a região de Visconde de Mauá podem fazê-lo de carro, moto 

ou ônibus pela Via Dutra, e no km 311 devem acessar a RJ-163.  

Os aeroportos mais próximos, para o turista que deseja conhecer a região de Visconde de 

Mauá, são os localizados na cidade do Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), sendo 

necessário percorrer aproximadamente 200 km pela Via Dutra até acessar a região da Vila de 

Visconde de Mauá.  

4.5.8.4 LINHAS DE ÔNIBUS 

Para quem utiliza ônibus como meio de transporte, a partir da cidade do Rio de Janeiro, as 

empresas que operam as linhas de ônibus são a Viação Cometa, Cidade do Aço e 

Resendense. Para os turistas oriundos de São Paulo a empresa que opera a linha de ônibus 

é a Viação Cometa, mas é necessário ir até a rodoviária de Resende, e deste ponto pegar 

outra condução para Visconde de Mauá. Segundo o blog da ASSOMAR, as empresas que 

possuem linhas de Resende para Visconde de Mauá são a Transporte Urbano São Miguel de 

Resende Ltda., Viação Resendense e JMS Tur.  

34

3 4
7

4
1

58

1

0

10

20

30

40

50

60

70

Bar/
Cervejaria

Cafeteria /
Casa de

Chá

Confeitaria/
Padaria

Lanchonete/
Casa de
Sucos

Outros Quiosque Restaurante Sorveteria



 

 

 

Página 359 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

4.5.8.5 TÁXIS E TRANSLADOS 

A Região de Visconde de Mauá possui serviço de táxi e de translado, sendo possível seu 

acesso nos seguintes locais: táxi do Athayde, táxi do Visconde, Arthur Porsani - Mauá Eco 

Tur, com Cezar, na Pousada Mineira, na Remorini Eco Aventuras e no Hotel Warabi (Van / 

táxi / fretamento) que oferece serviço de transporte de passageiros direto de São Paulo a 

Visconde de Mauá. 

4.5.8.6 ESTRADA-PARQUE VISCONDE DE MAUÁ 

Segundo Decreto nº 40979 de 15 de outubro de 2007,que define os parâmetros para o 

estabelecimento de estradas-parque no estado do rio de janeiro, considera-se estrada-parque 

a via automotiva que, inserida no todo ou em parte em unidade de conservação da natureza, 

possua características que compatibilizem sua utilização com a preservação dos 

ecossistemas locais, a valorização da paisagem e dos valores culturais e, ainda, que 

fomentem a educação ambiental, o turismo consciente, o lazer e o desenvolvimento 

socioeconômico da região onde está inserida. 

A Estrada-Parque Visconde de Mauá trata-se de uma via pavimenta que recorta parte do 

PEPS, está inserida da APASM e dá acesso à região de Visconde Mauá e suas várias 

localidades tanto do município de Resende, quanto de Itatiaia, e a Bocaina de Minas. Foram 

implantados os trechos da RJ-163 (Estrada Parque Capelinha Mauá) e da RJ-151 (Acesso 

Maromba – Ponte dos Cachorros), com total de 29,3 km, esse último ainda está em 

andamento (Figura 4.137). 

Figura 4.137 Estrada-parque Visconde de Mauá 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Estrada Parque RJ-163 e RJ-151 (2008), o 

projeto motivado por reivindicações da população em relação aos acessos da região, 

sobretudo ao distrito de Visconde de Mauá, que conviviam com o acesso de terra que 

apresentava elevado número de buracos, trepidações, riscos de deslizamentos, além da 

sinuosidade comum às estradas localizadas em áreas montanhosas.  

A implantação da estrada-parque foi feita por meio de um Convênio de Delegação e 

Cooperação Técnica entre a Sec. Estado de Obras – SEOBRAS e o Ministério do Turismo – 

MT, no contexto do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR – RIO, e tendo 

como empreendedor o DER/RJ.  

Além da pavimentação das estradas RJ-163, que se situa entre Capelinha e Visconde de 

Mauá, e RJ-151, trecho entre Visconde de Mauá e Maromba, o projeto de implantação previa: 

• Pavimentação asfáltica e em paralelepípedos de granito; 

• Criação de acostamento em trechos escolhidos e propícios; 

• Terraplenagem; 

• Construção de bueiros novos, bueiros destinados aos acessos secundários e 

construção de alas de bueiros; 

• Adequação de bueiros; 

• Construção de cortina atirantada na RJ-163; 

• Criação do sistema de drenagem; 

• Criação de barreiras de contenção de encostas; 

• Criação de locais para a sinalização; 

• Implantação de sistema de sinalização e redução de velocidade. 

Para a realização da obra foi realizado o EIA/RIMA e apresentado pela empresa FERMA Eng 

em maio de 2009. Em 11 junho de 2009 foi feita a audiência pública em Visconde de Mauá 

(Município de Resende) para apresentação e consulta a sociedade civil. Após a consulta 

obteve-se a licença prévia do Inea, LP nº IN000968 de 06 de novembro de 2009. Com 12 

condições de validade gerais e específicas, sendo que a condição nº 5 (documentos a serem 

apresentados quando do pedido da LI – LICENÇA DE INSTALAÇÃO se divide em 10 

subcondicionantes, das quais a de nº 5.10 é referente ao Plano Básico Ambiental (PBA). O 

PBA tem como objetivo atender às condicionantes número 5.10 da LP n° IN000968 e 

apresentar de forma detalhada os planos e programas ambientais que foram definidos no EIA 

e ratificados na LP, acompanhando as atividades durante as fases de construção e operação. 

São objetivos do PBA: 

• Melhorar o acesso a Visc. Mauá e Maringá, incentivando o turismo, reduzindo o 

impacto e estabelecer mitigações vinculadas à implantação. 

• Promover segurança do ambiente e usuários das estradas, através de obras de 
contenção e drenagem; 

• Reafirmar o caráter turístico da região, adequando diversos pontos de interesse 
ao longo da estrada, como pórticos, mirantes, pontos de parada e atravessamento 

seguro para a fauna. 

O PBA vem sendo executado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 

atualmente encontra-se em fase inicial de operação da estrada. A UERJ está desenvolvendo 

um plano piloto para a operação da Estrada-Parque, a partir do funcionamento do pórtico que 

prevê o controle de fluxo e a cobrança por veículos, baseados na Lei nº 6371, de 27 de 

dezembro de 2012, que dispõe sobre a adoção de regras de restrição de acesso e trânsito a 
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unidades de conservação da natureza e estradas-parque estaduais. A gestão da Estrada será 

de responsabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente, por meio do Inea. 

4.5.9 OUTROS SETORES E SERVIÇOS LIGADOS AO TURISMO 

4.5.9.1 SECRETARIA DE TURISMO 

O visitante também pode obter informações sobre a região nas Secretarias de Turismo: 

Secretaria de Turismo de Itatiaia/RJ e Secretaria de Turismo de Resende/RJ. 

4.5.9.2 AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

Visconde de Mauá não conta com agências bancárias. A precariedade na presença de 

agências ou caixas eletrônicos dificulta a possibilidade de os turistas efetuarem saques, o que 

pode dificultar a venda de produtos cisto que a maior parte dos comerciantes não dispõe de 

máquinas de cartão para vendas em débito ou crédito. Ainda nesse sentido, nota-se grande 

informalidade no trade turístico da região.  

4.5.9.3 AGÊNCIAS TURÍSTICAS, PASSEIOS E ENTRETENIMENTO 

A região de Visconde de Mauá dispõe de diversas agências de turismo. Entre elas estão: 

• Abs Tour; 

• Clube Turismo Brasil – Resende; 

• CVC Resende; 

• EmPenedo.com.; 

• Luna Agência de Turismo; 

• Miranda Guia Tur - Turismo e Viagens; 

• Oásis, Viagens e Turismo; 

• Remorini Aventuras; 

• Top Class; 

• Transmargoo Turismo e Fretamento; 

• Tursan Turismo Santo André; 

• Visconde de Mauá Cavalgadas - Rent a Horse. 

4.5.9.4 MAUATUR 

A Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (Mauatur), fundada em 

1986, é formada por empresários e moradores, pessoas físicas e jurídicas, para o 

desenvolvimento sustentável da região, contando com mais de 140 associados.  

A Mauatur mantém o Posto de Informações Turísticas da Região de Visconde de Mauá, que 

está estrategicamente localizado na principal via de acesso a Visconde de Mauá, sendo 

facilmente identificado e propiciando o primeiro contato dos turistas com as informações sobre 

a região. Conta com uma estrutura bem preparada, com sistema de rede sem fio wifi e um 

Terminal Eletrônico de consultas, que possibilita aos visitantes conhecer sua localização em 

nossa Região e realizar pesquisas sobre serviços oferecidos pelos associados da Mauatur. 

Além disso, recepcionistas que trabalham no posto fornecem informações sobre as vilas, 

hospedagens, serviços, meios de alimentação e passeios, entre outras, durante todos os dias 

do ano, inclusive nos feriados.  
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Figura 4.138 Sede da Mauatur. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Para facilitar o acesso às informações sobre a região existe, também, o Portal Oficial de 

Turismo da Região de Visconde de Mauá. 

Além da Mauatur existem outras associações que também desenvolvem diversas ações em 

benefício da região de Visconde de Mauá, sendo as principais: 

• AMAMAUÁ: Associação de Moradores e Amigos de Visconde de Mauá; 

• ACVM: Associação Comercial de Visconde de Mauá;  

• ASSOMAR: Associação de Moradores e Amigos de Maringá, Maromba, Vales do 

Pavão e Cruzes; 

• APROVIM: Associação dos Produtores Rurais de Visconde de Mauá. 

4.5.9.5 FARMÁCIAS 

Existem apenas duas farmácias na região, sendo uma na Vila de Visconde de Mauá, farmácia 

Mauá e outra na Vila de Maringá, farmácia Maringá. Em virtude do grande fluxo de pessoas, 

principalmente em finais de semana e feriados, pode-se afirmar que há uma carência quanto 

a esta demanda, e que é necessário ampliar o número de farmácias para possibilitar um bom 

atendimento aos turistas. 

4.5.9.6 POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS 

Em relação aos postos de saúde e hospitais foi constatada a existência dos seguintes 

estabelecimentos de saúde: 

• Hospital de emergência de Resende; 

• Hospital de emergência de Itatiaia; 

• Posto de saúde de Visconde de Mauá; 

• Posto de saúde da Maromba; 

• Unidade de saúde da família Serrinha; 

• Unidade de saúde da família Capelinha; 

• Unidade de saúde da família Bagagem; 

• Unidade de saúde da família Pedra Selada. 

Além destas unidades é possível solicitar o serviço de ambulância no telefone 192. 
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4.5.9.7 SEGURANÇA  

A segurança pública é garantida na região com a presença de postos estratégicos da Polícia 

Militar, distribuídas da seguinte maneira: 

• Polícia militar de Visconde de Mauá; 

• Polícia militar de Resende; 

• Polícia militar de Itatiaia. 

Além destes telefones é possível acionar a polícia militar. Outras presenças importantes na 

região são do Corpo de Bombeiros, o Prev Fogo, Defesa Civil. 

4.5.9.8 POSTOS DE GASOLINA 

Um serviço que dispõe de uma única opção é o de fornecimento de combustíveis, sendo sua 

localização na Estrada Parque Visconde de Mauá RJ151, km 3 (entre as vilas de Visconde de 

Mauá e Maringá). 

4.5.9.9 TORRES DE COMUNICAÇÃO 

No alto da Serra pode-se avistar uma área onde estão instaladas as torres de transmissão de 

comunicação (Figura 4.139). Os equipamentos estão muito próximos do limite do PEPS e são 

responsáveis pela transmissão de sinal de emissoras de televisão e é onde está instalada a 

repetidora de rádio utilizada pelo PEPS. 

Figura 4.139 Torres de comunicação presentes no limite do PEPS. 

 
Fonte. Detzel Consulting, 2015. 
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Conforme citado em diversos estudos científicos, as ondas eletromagnéticas radiadas pelas 

torres de transmissão de comunicação provocam impactos severos à saúde de seres vivos 

(HOCKING et al., 1996; DODE; LEÃO, 2004; PAULINO, 2001). Sendo assim, a presença da 

torre de transmissão de comunicação nas proximidades do limite do PEPS coloca em risco 

constante os recursos naturais protegidos pela UC. 

4.5.9.10 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O visitante que necessitar de maiores informações sobre os parques existentes na região 

poderá contatar as administrações do PEPS e do PNI. Além destes, cabe ressaltar as 

seguintes unidades de conservação existentes na região: 

• Parque Estadual da Pedra Selada; 

• Parque Nacional do Itatiaia. 

Além do PEPS e do PNI cabe ressaltar as seguintes UCs existentes na região:  

• APA da Mantiqueira; 

• PNM do Rio Pombo; 

• APA da Serrinha do Alambari; 

• RPPN Santo Antônio; 

• RPPN Dois Peões; 

• RPPN Jardim Mukunda; 

• RPPN Chalé Club Alambary; 

• RPPN Agulhas Negras. 

As RPPNs situadas na região da Serrinha do Alambari (Santo Antônio, Dois Peões e Agulhas 

Negras), possuem potencial turístico notável devido a beleza de seus atrativos naturais. 

Contudo, até o momento não estão abertas à visitação. Durante as oficinas de diagnóstico 

rápido participativo a comunidade expressou grande expectativa na abertura dessas áreas 

para a visitação, como possibilidade de aumento do fluxo de turistas e geração de renda. 

Sabe-se ainda por meio de informações do Secretário de Turismo de Resende, Sr. Antônio 

Leão que a secretaria também tem boas expectativas para o desenvolvimento do turismo no 

local em parceria com PEPS. 

4.5.9.11 OUTROS ATORES 

A região de Visconde de Mauá conta ainda com importantes instituições, que influenciam 

direta ou indiretamente sobre o uso público do PEPS: 

• Grupo de Excursionistas Agulhas Negras – GEAN; 

• Guias de Turismo formados na Serrinha do Alambari; 

• Guias de Turismo formados nos cursos da Prefeitura de Resende; 

• Associações de montanhistas e escaladores; 

• Local Trip; 

• AMPLA, que efetua o fornecimento de energia elétrica. 

4.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O PEPS, criado pelo Decreto-Lei n° 43.640 de 15 de junho de 2012, teve suas ações de 

planejamento interno iniciadas em novembro de 2012. Como demandas iniciais neste primeiro 
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ano, o PEPS priorizou duas linhas de ação, a saber: mapeamento e reconhecimento da área 

do parque e entorno (identificação de comunidades, principais impactos e atrativos) e combate 

a incêndios, atividade inerente ao parque. 

As ações de educação ambiental iniciaram no ano de 2014 pela equipe de guarda-parques, 

e os eixos de atuação foram caravanas, ciclo de palestras e visitações escolares com base 

na demanda das escolas tendo em vista o objetivo da educação ambiental do PEPS que é 

aproximar as comunidades locais do parque com foco no público escolar, despertando uma 

consciência crítica sobre a importância da conservação e função das unidades de 

conservação na região da serra da Mantiqueira, a compreensão sobre o Serviço de Guarda-

Parques (SEGPAR) para a proteção das unidades de conservação, o reconhecimento da 

importância da preservação do bioma Mata Atlântica e da preservação das nascentes e Áreas 

de Preservação Permanentes (APP) visando a transformação de cidadãos em agentes e 

parceiros atuantes nas causas ambientais. 

No ano de 2015 o PEPS foi contemplado com projeto Educação Ambiental em Unidades de 

Conservação (EdUC) que visou estabelecer um conjunto de ações de educação ambiental 

em três parques estaduais: Parque Estadual do Desengano (PED), Parque Estadual dos Três 

Picos (PETP) e PEPS. No PEPS, o projeto EdUC atuou no suporte pedagógico as ações de 

educação ambiental já desenvolvidas, na incorporação dos pequenos produtores como 

público alvo, na condução de oficinas para construção de produtos de educação ambiental 

que podem ser utilizados nas próximas ações do Parque (referências iconográficas, 

personagens, jogos). Os grupos diretamente afetados pela educação ambiental do PEPS 

envolvem o público escolar do entorno através de ações nas escolas (palestras, oficinas, 

vivências), o público escolar dos municípios de Resende e Itatiaia através das visitações 

escolares e os pequenos produtores da região. A Tabela 4.11 apresenta o histórico de ações 

de educação ambiental no PEPS. 

Tabela 4.11 Histórico de ações de educação ambiental no PEPS. 

ANO AÇÕES PÚBLICO 
Nº DE PESSOAS 

ATINGIDAS 

2014 

Caravanas do PEPS Comunidade em geral 

522 Ciclo de palestras Público escolar do entorno do PEPS 

Visitações escolares Público escolar (demanda espontânea) 

2015 

Eventos Comunidade em geral 250 

Cursos 
Equipe de Guarda-parques, Conselho consultivo e 
professores dos municípios afetados pelo PEPS 

89 

Visitações escolares Público escolar (demanda induzida) 900 

Oficinas 
Público escolar, visitantes, monitores em 
ecoturismo, pequenos produtores e comunidade 
em geral 

1500 

I Seminário de Educação 
Ambiental do PEPS 

Profissionais e membros da sociedade civil 
relacionados a educação ambiental 

130 

TOTAL 3391 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.6.1.1 AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PEPS 

4.6.1.1.1 CARAVANAS ITINERANTES DO PEPS 

Período de execução: março a dezembro 2014. 

Público atendido: E. M. Francisco Quirino (Vila de Visconde de Mauá - Resende); E. M. Rio 

Preto (Vila de Rio Preto - Resende); E. M. Hetelvina Carneiro (Comunidade da Vargem 

Grande - Resende), E. M. de Souza Aguiar (Comunidade da Bagagem - Resende), E. M. 
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Moacir coelho (Serrinha do Alambari - Resende), E. M. Adelaide Lopes (Comunidade da 

Capelinha - Resende) e E. M. Joaquim Miguel dos Santos (Vila da Maromba - Itatiaia). 

Temas abordados: unidades de conservação da serra da Mantiqueira; Mata Atlântica; 

Mosaico Mantiqueira de unidades de conservação; fauna e flora do PEPS; espaço territorial 

do PEPS; poluição dos recursos hídricos; uso público; e a divulgação sobre o SEGPAR e sua 

função na UC. 

4.6.1.1.2 Ciclo de Palestras sobre UCs da Região da Serra da Mantiqueira  

Período de execução: março 2014 – dezembro 2014 

Público atendido: o ciclo de palestras envolveu sete escolas da rede municipal de ensino 

situadas no entorno imediato do PEPS. As escolas atendidas foram: E. M. Francisco Quirino 

Diniz (Vila de Visconde de Mauá - Resende); E. M. Rio Preto (Vila de Rio Preto - Resende); 

E. M. Hetelvina Carneiro (Comunidade da Vargem Grande - Resende), E. M. de Souza Aguiar 

(Comunidade da Bagagem - Resende), E. M. Moacir coelho (Serrinha do Alambari - Resende), 

E. M. Adelaide Lopes (Comunidade da Capelinha - Resende) e E. M. Joaquim Miguel dos 

Santos (Vila da Maromba - Itatiaia), Esta ação também atingiu o EJA (Ensino de Jovens e 

Adultos) da E. M. Francisco Quirino Diniz (Vila de Visconde de Mauá – Resende). 

Temas abordados: Unidades de Conservação da serra da Mantiqueira, Mata Atlântica, 

mosaicos da região, fauna e flora do PEPS, espaço territorial do Parque, uso público e atuação 

dos guarda-parques. Em algumas ocasiões (após algumas palestras), foram realizados 

plantios simbólicos de 190 mudas nativas da Mata Atlântica, principalmente de pinheiro 

Araucaria angustifólia e juçara Euterpe edulis, duas espécies seriamente ameaçadas de 

extinção e de extrema importância para a biodiversidade da Mata Atlântica. Como estratégia 

para ampliar o conhecimento, materiais impressos como cartilhas e folders sobre a criação, 

limites e diretrizes do PEPS foram distribuídos para que os pais dos alunos também tivessem 

acesso à informação. Da mesma maneira, mudas de espécies nativas foram doadas para 

realização de plantio em casa. 

Figura 4.140 Caravanas itinerantes e ciclo de palestras do PEPS. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.6.1.1.3 Visitações Escolares 

Período de execução: março 2014 a setembro de 2015. 

Público atendido: Escolas municipais de Resende e Itatiaia. As visitações escolares no 

PEPS ocorreram de forma esporádica no ano de 2014, com base na demanda espontânea 

das escolas. Nessa ocasião as visitações ocorreram no Vale da Grama (zona de 

amortecimento do PEPS) e na Pedra Selada (Figura 4.141). No ano de 2015, através de ações 

do projeto EdUC, as visitações escolares foram induzidas compreendendo um total de 30/ano, 

com o objetivo de ampliar o público escolar atendido, proporcionando contato do PEPS com 

um volume maior de alunos (potenciais multiplicadores). 

Temas abordados: Contribuição do PEPS para a produção de água, importância de ações 

de reflorestamento, trilhas interpretativas com foco na flora local. 

Figura 4.141 Visitações escolares no PEPS. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.6.1.1.4 Eventos 

Os eventos de educação ambiental do PEPS tiveram início em 2015 através da criação de 

um calendário de datas comemorativas. O objetivo dos eventos é promover o PEPS junto as 

comunidades locais desenvolvendo oficinas diversas de acordo com a temática e público pré-

definidos. O Quadro 4.36 apresenta os eventos, locais e públicos envolvidos em 2015. 
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Quadro 4.36 Eventos de educação ambiental realizados no PEPS. 

DATA EVENTO LOCAL PÚBLICO ALVO PARCEIROS TEMÁTICAS 

21/09/14 Dia da Árvore E.M Joaquim Miguel dos Santos 
(manhã) 

E.M. Francisco Quirino Diniz 
(tarde) 

- Alunos das Escolas municipais 
Joaquim Miguel dos Santos do 
5º ao 9º e Francisco Quirino2º 3º, 
4º e 5º ano. 

- GEAM/Inea. 

- PBA/UERJ 

E.M. Francisco Quirino Diniz 

E.M Joaquim Miguel dos Santos 

Importância da árvore, plantio de 
espécies nativas da mata 
atlântica, Cia de teatro Grutta 
“quem tem aza quer voar” 
oficinas de reciclagem. 

01/12/14 Dia Estadual de 
Repressão ao tráfico 
de animais silvestres 

Estrada RJ-163 - Capelinha Comunidade e turistas Associação de moradores da 
Capelinha 

E.M Adelaide Lopes 

Distribuição de material 
informativo sobre o tráfico de 
animais silvestres 

22/03/15 Dia Mundial da Água Bagagem (RJ-151) Produtores rurais - Sindicato Rural 

- PBA/UERJ 

Novo código florestal. Combate a 
incêndios, Cadastro ambiental 
rural (CAR) 

05/15 Dia da Mata Atlântica Sede do PEPS Alunos das Escolas municipais 
Joaquim Miguel dos Santos do 
5º ao 9º ano e Francisco Quirino 
Diniz 2º ao 5º ano. 

 

E.M. Francisco Quirino Diniz 

E.M Joaquim Miguel dos Santos 

Importância da mata ciliar e 
reflorestamento 

07/15 Dia de observação de 
aves no PEPS – Vem 
passarinhar Rio 

Sede do PEPS 

Fazenda do Mel 

Vale da Grama 

Observadores de aves GEFAU/Inea - Equipe de 
avifauna do plano de manejo do 
PEPS 

Observação de aves 

21/09/15 Dia da Árvore Sede do PEPS Alunos das Escolas Municipais  Projeto EdUC 

GEAM/Inea 

Reflorestamento, farmácia viva, 
bioconstrução, pintura em 
madeira, percussão com bambu, 
fauna da mata atlântica 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.142 Eventos de educação ambiental realizados no PEPS. 

  

  
Legendas: A – Guarda-parques do PEPS posam junto ao banner que foi preso na tenda da ação comemorativa ao 

dia de repressão ao tráfico de animais silvestres; B – Oficina sobre impacto do fogo nos corpos d´água durante o 

evento comemorativo ao dia mundial da água; C – Oficina “ De olho na mata ciliar” durante o evento comemorativo 

ao dia da mata atlântica; D – 3D) Evento integrante do calendário Vem passarinhar Rio. Fonte: Detzel Consulting, 

2015. 

4.6.1.1.5 I Seminário de Educação Ambiental 

O I Seminário de Educação Ambiental do PEPS - Conhecendo e Integrando ações de 

Educação Ambiental no PEPS foi sediado na Associação Educacional Dom Bosco (AEBD), 

no município de Resende e apresentou iniciativas de educação ambiental em andamento na 

região, a fim de promover a troca de experiências entre comunidade local, estudantes, 

educadores e conselheiros do parque. 

O Seminário aconteceu no âmbito do Projeto EdUC – Educação Ambiental em Unidades de 

Conservação que é pautado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – lei n° 

9795/99), e buscou estimular a participação efetiva de todas as esferas envolvidas: 

educadores ambientais, gestores e conselheiros das UC, alunos, professores e comunidade 

em geral.  

O dia de atividades no Seminário foi composto por uma mesa de abertura com especialistas 

no tema ambiental, seguida pela apresentação de projetos do Centro de Referência de EA de 

Resende (CREAR), Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR), Câmara Técnica de EA 

do PNI, do PEPS, do projeto EdUC e da AEDB. Foram organizados também grupos de 

trabalho para a elaboração de uma carta de estratégias que norteará ações de educação 

ambiental na região. 

Os Grupos de Trabalho (GT) versaram sobre três temáticas relevantes ao escopo de atuação 

do Parque e que indicam alguns gargalos na região: a proteção de nascentes no Parque e 

entorno; o turismo desordenado e a ocorrência de crimes ambientais. Para nortear as 

discussões, foram consideradas como entorno do Parque as seguintes comunidades 

A B 

C D 
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afetadas: Penedo, Serrinha do Alambari, Capelinha, Vargem Grande, Bagagem, Rio Preto, 

Vila de Visconde de Mauá, Vale do Pavão e Maromba. 

Cada GT contou com um mediador que coordenou as discussões. As estratégias definidas 

pelos GTs seguem descritas a seguir, assim como o público-alvo e os atores relacionados 

aos temas discutidos. Os resultados dos GTs foram consolidados em formato de “Carta de 

estratégias”. 

Figura 4.143 I Seminário de Educação Ambiental do PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.6.1.1.6 Oficinas 

As oficinas foram desenvolvidas a partir do projeto EdUC com a finalidade de abordar 

temáticas e propor ações educativas para públicos distintos, como público docente e discente 

do ensino infantil, fundamental, médio e superior, pequenos produtores, monitores em 

ecoturismo e visitantes. 

No primeiro semestre de 2015 foram oferecidas oficinas regulares nas escolas do entorno do 

PEPS e em eventos. Neste período foi elaborado um diagnóstico das prioridades do PEPS 

para educação ambiental que direcionou as ações do segundo semestre do mesmo ano. O 

diagnóstico apontou a ausência de produtos para educação ambiental (materiais didáticos e 

trilhas sinalizadas) e de direcionamento pedagógico. As oficinas foram então redirecionadas 

para atender as demandas do PEPS, e as seguintes atividades foram realizadas: 

Planejamento e interpretação ambiental de trilha do Bosque do Visconde: 

O Bosque do Visconde é um complexo de trilhas que foi estudado a partir do seu potencial 

para ser um atrativo do PEPS com apelo principalmente para educação ambiental, além de 

uma de suas trilhas, demonstrar viabilidade para acessibilidade pessoas com baixa 

mobilidade física. Permite uma caminhada agradável ao longo da área de reflorestamento, 

área de sub-bosque e alguns pontos de água. Estas trilhas possuem as vantagens de estarem 

dentro da área do PEPS e possuírem fácil acesso, no centro da Vila de Visconde de Mauá. O 

público alvo são alunos da rede pública e privada para EA e visitantes que buscam opções de 

recreação e lazer. 

Proteção dos recursos hídricos: 

A temática proteção dos recursos hídricos surgiu como prioridade tendo sido evidenciada em 

alguns momentos ao longo do 1º semestre de 2015 como o curso para equipe de guarda-

parques em que a temática surgiu nos dois projetos elaborados como atividade proposta e o 

I Seminário de Educação Ambiental, que apontou em sua carta de estratégias diversas ações 

relacionadas tanto a proteção das nascentes como a poluição do rio Preto pelos resíduos de 

currais. 
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Com o objetivo de trabalhar este tema foi identificada, junto a equipe, uma ação para ser 

realizada ainda em 2015. Foi definida uma ação de informação aos pequenos produtores 

sobre o cuidado com as nascentes e o que fazer com os resíduos de currais. Esta ação 

ocorreu conjuntamente com a Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR) e a Associação 

Educacional Dom Bosco (AEDB) e foram envolvidos o público discente da AEDB e técnicos 

do PEPS e da AMAR para a produção do conteúdo do informativo. O material produzido foi 

distribuído em formato de mutirões nos distritos de Campo Alegre Bagagem, Rio Preto, 

Vargem Grande e Serrinha do Alambari.  

Capitão Mata Atlântica: 

O personagem Capitão Mata Atlântica foi construído de forma participativa com alunos das 

escolas do entorno do PEPS (Quadro 4.37) e tem como objetivo ser um ícone na questão de 

produção de mudas, coleta de sementes, produção de mudas e reflorestamento. 

Figura 4.144 Alunos participando da elaboração do personagem Capitão Mata Atlântica. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.37 Escolas do entorno do PEPS. 

ESCOLAS LOCALIDADE MUNICÍPIO 

Colégio Estadual Antonio Quirino Vila de Visconde de Mauá Resende 

Escola Municipal Francisco Quirino Diniz Vila de Visconde de Mauá Resende 

Escola Municipal Rio Preto Rio Preto Resende 

Escola Municipal Hetelvina Carneiro Vargem Grande Resende 

Escola Municipal Souza Aguiar Bagagem Resende 

Escola Municipal Moacir Coelho Serrinha do Alambari Resende 

Escola Municipal Adelaide Lopes Capelinha Resende 

Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos Maromba Itatiaia 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Cartilhas e materiais pedagógicos: 

O PEPS pretende produzir uma série de cartilhas com o intuito de divulgar o parque e, suas 

ações. Até o momento foi produzida a cartilha nº 1, intitulada “Abrindo caminhos” que focou 

em apresentar o PEPS à comunidade. 

Em relação a materiais pedagógicos, a equipe do projeto EdUC e a equipe do parque 

elaboraram uma série de jogos, brincadeiras e oficinas com o sentido de trabalhar o viés da 

educação ambiental crítica de forma lúdica. 
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Figura 4.145  Cartilha produzida pelo PEPS distribuída pela comunidade 

 
Fonte: Inea, 2013. 

4.6.1.1.7 Cursos 

Em relação a capacitação para educação ambiental a equipe de guarda-parques teve um 

módulo referente a este tema no seu curso de formação e um curso de 16 horas focado em 

Interpretação ambiental realizado pelo projeto EdUC.  

4.6.1.1.8 Guarda-Parques Mirim 

Este projeto, construído com base no curso de formação para guarda-parques do Inea, visa 

estabelecer uma série de oficinas de educação ambiental inspiradas nos conhecimentos e 

atividades cotidianas dos guarda-parques nas UC. 

O projeto de guarda-parques mirim foi concebido como uma das ações de educação 

ambiental prioritárias para o PEPS, realizando, inclusive, um piloto no ano de 2014, intitulado 

“Projeto Um dia de guarda-parque”. 

No primeiro semestre de 2015 a equipe desenvolveu o projeto Guarda-parques mirim. O 

objetivo é estimular o interesse de jovens pela conservação do meio ambiente, de forma 

prática, lúdica, divertida e interativa, aproximar a relação entre os adolescentes e o PEPS, 

colaborar para o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à área 

ambiental, podendo despertar nos jovens a vocação profissional para a carreira de guarda-

parque e conscientizar sobre seu papel enquanto agente transformador do espaço em que 

vive. Como meta o projeto almeja promover o exercício da cidadania atrelada à conservação 

ambiental através de oficinas que promovam experiências interessantes e divertidas, 

direcionadas por conteúdos ligados ao trabalho cotidiano dos guarda-parques.  
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A metodologia do projeto é baseada em 14 oficinas de 3 horas de duração média cada, 

realizadas em 15 encontros ao longo de aproximadamente 2 meses, contemplando também 

um encontro de encerramento ao final do projeto.  

Todas as oficinas respeitam, em geral, um formato padrão, sendo: 

• Abordagem teórica: Conteúdo introdutório sobre o tema, em linguagem 
adaptada ao público escolar. Atividade interna realizada com auxílio de 

apresentação multimídia de 1 hora (em média); 

• Abordagem prática: Atividade de simulação do trabalho dos GPs, atividade de 

campo ou dinâmica/brincadeira com foco no tema da oficina – 2 horas (em média). 

O público-alvo abrangeu 30 estudantes com idade média entre 12 a 16 anos matriculados em 

escolas públicas do entorno do PEPS. 

Quadro 4.38 Conteúdo programático do projeto Guarda-parques mirim. 

OFICINAS OBJETIVOS 

Filosofia Guarda-Parques Reconhecer a importância dos Guarda-parques nas unidades de conservação. 

Unidades de Conservação 

da Região da Serra da 

Mantiqueira. 

Refletir sobre os grupos das UCs e suas categorias, relacionando com as 

principais UCs da região na qual o parque está inserido e discutindo sobre sua 

importância. 

Turismo Ecológico Entender a diferença entre turismo de aventura, ecoturismo e turismo ecológico. 

Ecologia da nossa UC 

Informar e conscientizar os educandos sobre conceitos fundamentais da 

estrutura e funcionamento dos ecossistemas para a compreensão das 

estratégias de conservação em UC e o papel que o cidadão neste processo. 

Oficina As Leis e o Meio 

Ambiente 

Apresentar uma noção geral de leis e infrações ambientais refletir sobre 

possíveis ações de prevenção. 

Oficina Investigando Animais 

Peçonhentos 

Transmitir conhecimentos básicos sobre cobras, aranhas, lacraias, escorpiões. 

O conceito de animais peçonhentos e venenosos. Picadas de animais 

peçonhentos e como prevenir. 

Oficina de primeiros socorros 
Apresentar noções de como proceder em situações de acidentes e quais são os 

passos mais importantes para prestar os primeiros socorros. 

Oficina Nós, voltas e amarras Ensinar os educandos a fazer os principais nós e amarras. 

Oficina Orientação e 

Navegação 

Instruir sobre o conhecimento básico de técnicas de orientação e introdução ao 

manuseio de bússola e GPS. 

Sinalização e manejo de 

trilhas 

Informar sobre a importância das trilhas bem sinalizadas, assim como a 

manutenção das trilhas. 

Práticas de prevenção e 

combate a incêndios 

florestais 

Sensibilizar sobre os impactos ambientais causados pelos incêndios florestais e 

formas de se prevenir e combater. 

Oficina Técnicas de 

caminhada 

Conhecimentos na conduta consciente, organização da mochila e equipamentos 

e condução de grupos. 

Camping e excursionismo de 

mínimo impacto 

Desenvolver habilidades na prática de camping e excursionismo para que haja o 

mínimo impacto ambiental e promover um acampamento com o grupo. 

Caminhada Pedra Selada Promover o aperfeiçoamento de técnicas aprendidas em todas as oficinas de 

formação de guarda-parque mirim de uma forma prática, durante o trajeto da 

trilha (ida e volta). 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.6.1.2 PARCERIAS INSTITUCIONAIS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PEPS 

O PEPS, desde a sua criação, busca firmar parcerias institucionais nas suas diversas esferas 

de atuação, a fim de obter melhores resultados em sua gestão. No que se refere a educação 

ambiental, observa-se parcerias fortalecidas e parceiros em potencial. 

As instituições que desenvolvem atividades de educação ambiental na região, projetos e 

programas aplicados na região estão descritas no Quadro 4.39 bem como seus principais 

eixos de atuação. 

Quadro 4.39 Instituições, projetos e programas de EA na região do entorno do PEPS. 

INSTITUIÇÃO EIXO DE ATUAÇÃO 

CREAR • Gestão de resíduos sólidos no ambiente escolar; 

• Fundamentos em técnicas agrícolas no ambiente escolar; 

• Sementes / horta escolar; 

• Projeto serra da Mantiqueira; 

• Oficinas socioambientais no ambiente escolar. 

Secretaria de Turismo 
de Resende 

• Divulgação do patrimônio natural e cultural do município; 

• Formação de monitores de ecoturismo para atuar nas unidades de conservação; 

• Promover visitas de alunos da rede pública de ensino aos atrativos naturais e 
culturais de Resende. 

AMAR • Proteção e conservação de áreas de Preservação Permanente (APP) como mata 
ciliar e áreas de mananciais; 

• Gestão de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva; 

• Consumo Consciente, Arborização Urbana; 

• Proteção a Fauna Silvestre; 

• Guarda Responsável de Animais Domésticos; 

• Educação Ambiental e Sociedade Sustentável. 

ABIDES • Cultura de segurança e decisões operacionais efetivas e seguras; 

• Pequenas centrais hidrelétricas – PCHs; 

• Usinas de processamento de resíduos sólidos urbanos e de geração de energia 
através da biomassa; 

• Créditos de carbono e projetos florestais comunicação estratégica e ambiental; 

• Biocombustíveis. 

AEDB – Sala Verde 
Tymburibá 

• Preparar os alunos de escolas da rede pública de Resende e cidades vizinhas, para 
visitar o PNI com o olhar da educação ambiental. 

ONG Crescente Fértil • Articular e integrar iniciativas comunitárias em desenvolvimento na região e 
potencializar seus resultados. 

Projeto Básico 
Ambiental da Estrada 
Parque RJ-161 / UERJ 

• Contribuição para a qualificação, democratização e disseminação das informações 
referentes à implantação e gerenciamento da rodovia, oportunizando a instauração 
de um processo de participação e de cogestão, especialmente junto às 
comunidades do entorno do empreendimento Estrada-Parque RJ-161. 

Programa Coleta 
Seletiva Solidária / Inea 

• Certificação de hotéis e pousadas; 

• Monitoramento da coleta seletiva na região; 

• Educação Ambiental para resíduos – Sensibilização Porta a porta; 

• Horta Agroecológica com foco em resíduos. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Todas as instituições citadas possuem alguma relação de cooperação com o PEPS, seja no 

sentido de co-executar ações ou atuar no apoio indireto. 

4.7 FISCALIZAÇÃO 

As atividades de fiscalização do PEPS são realizadas por meio do GT Proteção, composto 

por cinco guarda-parques com maior afinidade pelo tema, que são nomeados pela Portaria 
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Inea Pres. nº 611 de 10 de junho de 2015 – que indica os servidores públicos do Inea 

competentes para a lavratura de autos de constatação, medidas cautelares e demais 

instrumentos administrativos inerentes ao exercício de poder de polícia ambiental. Outros 

guardas da equipe e o gestor também possuem seus nomes na portaria, podendo a qualquer 

momento realizar atividades de fiscalização. Os guarda-parques podem atuar em todo o 

território estadual, em área do parque ou não, para coibir condutas lesivas ao meio ambiente. 

A equipe de guarda-parques trabalha em escala e o GT de proteção tem durante a semana 

de dois a três membros que também participam de outras atividades de rotina da UC. Aos 

finais de semana a escala é reduzida permanecendo no máximo 02 guardas. Não existe uma 

rotina de fiscalização definida, a atuação é sob demanda e compatibilizada com as outras 

atividades da UC como a educação ambiental, expediente administrativo e outros. As 

principais linhas de atuação no PEPS são: 

• Monitoramento: realizado por meio de rondas em áreas do PEPS e entorno para 
reforçar a presença institucional e manter a área da UC em observação. A rotina 

de monitoramento também permite contato mais frequente com as comunidades 

do entorno, flagrantes de crimes ambientais e o recolhimento de denúncias; 

• Atendimento de denúncias: As denúncias são recebidas por diferentes meios e 
podem ser anônimas ou não. Quando se tratam de áreas do Parque ou de ilícitos 

que são de competência da equipe do PEPS, são atendidas com prontidão. 

Contudo, é bastante comum o recebimento de denúncias que são de competência 

de outros órgãos da região, nesses casos a equipe faz os encaminhamentos para 

o responsável pelo atendimento e em muitas vezes apoia a operação; 

• Operações: As operações são realizadas quando o atendimento de uma 
denúncia, vistoria ou investigação, exige esforço como maior número de guardas, 

utilização de equipamentos, veículos, que precisam ser organizados previamente. 

As operações podem ser conjuntas ou em parceria com outros órgãos. As 

parcerias mais comuns são AMAR e ICMBio, por meio do PNI e APA da 

Mantiqueira. 

Apesar de ter o poder administrativo de polícia ambiental os guarda-parques não tem porte 

de arma e por orientação do Serviço de Guarda-Parques (SEGPAR), as operações que 

envolvem riscos a integridade física ou em que ficam mais expostos, são realizadas somente 

em conjunto com policiais integrantes da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm). 

Algumas UCs do Inea já contam com UPAms próprias, como o PEPS ainda não tem, 

dependem da disponibilidade de atendimento das unidades do Rio de Janeiro. 

Outra parceria importante para o PEPS é o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de 

Resende. Profundos conhecedores da região até pouco tempo tinham uma base na Serrinha 

do Alambari que atualmente foi transferida para a Vargem Grande. O grupamento é formado 

por 06 guardas que percorrem diariamente áreas de preservação do município de Resende, 

repassando ao PEPS denúncias e colaborando em operações. 

Atualmente o PEPS não possui postos de fiscalização na área da UC, a equipe tem base 

apenas na sede administrativa na Vila de Visconde de Mauá. A sede possui alojamento que 

possibilita a pernoite da equipe em casos de emergência, ou o alojamento para parceiros 

como a UPAm em operações. A disponibilidade de rádios na sede e nas viaturas também é 

fundamental para as atividades do GT. 

De acordo com os relatórios de atividades de fiscalização disponibilizados pelo GT de 

Proteção, entre novembro de 2014 e agosto de 2015 foram feitos em torno de 40 atendimentos 

de denúncias ou flagrantes de monitoramento. Desses, cerca de 64% dos atendimentos 

realizados estão fora da área da UC, em seu entorno imediato, atual zona de amortecimento, 
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área da APA Mantiqueira ou áreas de APP, sendo que 40% tiveram encaminhamentos para 

outros órgãos, em especial a AMAR. 

Os atendimentos mais comuns foram supressão de vegetação, com corte de árvore, 

Ocupação irregular e apreensão de pássaros. Na categoria “outros” entraram atendimentos 

variados como apoio em acidente de trânsito com vazamento de produto químico, lixo em 

local indevido, retirada de árvore caída. As operações de fiscalização para averiguar caça e 

extração de palmito foram realizadas em parceria com a UPAm.  

Entre os locais de maior incidência de ilícitos e atendimento de denúncias está a região de 

Alto Penedo em Itatiaia, nos bairros África e África II, onde foram feitas apreensões de 

pássaros e investigações de caça. Na região de Campo Alegre e Rio Preto, sobressaíram os 

casos de aterramento, retirada de pedras e areia, supressão de vegetação. Nas proximidades 

da Vila de Visconde de Mauá foram mais comuns os casos de ocupação irregular, resgate de 

animais e supressão de vegetação. 

Figura 4.146 Principais demandas de fiscalização. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Como exposto na Figura 4.146, as ações do GT Proteção estão atualmente concentradas 

(60%) em áreas fora da área do PEPS. Contudo, durante o processo de diagnóstico da UC 

foram identificados conflitos e ameaças por todo o território do parque que envolvem a caça, 

extração de palmito, captura de aves, queimadas e ocupação irregular. Dessa forma, pode-

se compreender que a expressiva atuação fora do território da UC não representa falta de 

demandas na área da UC. Uma das justificativas da equipe é que a maior parte das denúncias 

são referentes à área do entorno, pois é onde se concentram os núcleos de urbanizados. As 

áreas no interior do PEPS não são tão vigidas recebendo assim menos denúncias. 

4.8 PESQUISA CIENTÍFICA 

O SNUC prevê a realização de pesquisa científica nas unidades de conservação, sendo um 

dos objetivos de criação de parques. O conhecimento técnico-científico é essencial para a 

compreensão das características, dinâmica, planejamento e consolidação dessas áreas, bem 

como um importante instrumento de subsídio à gestão. 
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Assim como outras atividades realizadas nas UC, a pesquisa científica está sujeita as normas 

e condições estabelecidas nos planos de manejo e as diretrizes dos órgãos responsáveis. No 

Inea as pesquisas são incentivas e geridas pelo Serviço de Planejamento e Pesquisa (Sepes) 

que autoriza e monitora as pesquisas realizadas nas unidades de conservação estaduais, 

buscando com que o conhecimento adquirido seja revertido em benefícios para os locais 

pesquisados e a comunidade local e acadêmica. 

O PEPS ainda não possui um programa de pesquisa estruturado, dessa forma as pesquisas 

acontecem de acordo com o interesse do pesquisador e sua relevância é avaliada pela UC e 

pelo Sepes. Também são criteriosamente analisados os procedimentos metodológicos que 

devem respeitar as condicionantes que são estabelecidas na autorização de pesquisa. A 

solicitação de autorização deve ser enviada ao Inea pelo pesquisador e seguir os 

procedimentos dispostos na Portaria IEF/RJ/PR nº 227/2007. Após a avaliação da Sepes, a 

solicitação segue para gestor do parque que dá seu parecer considerando também a 

capacidade operacional da UC atender. 

Desde sua criação o PEPS já teve 15 (quinze) pesquisas cadastradas pelo Serviço de 

Planejamento e Pesquisa, dentre teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos 

de conclusão de curso. Os temas abordados variam entre uso público, análise da paisagem, 

análises do meio biológico entre outros, conforme consta no Quadro 4.40. 

Quadro 4.40 Pesquisas realizadas no PEPS cadastradas pelo SEPES. 

PESQUISA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
Nº DA 

AUTORIZAÇÃO 

Estabelecimento Palicourea Aubl. 

(Rubiaceae) da Mata Atlântica brasileira 
UERJ 

Carla Y` Gubáu 

Manão 
027/2012 

Relação homem-natureza em grupos rurais 

(caipiras, sitiantes e pequenos agricultores) 

na Mata Atlântica e conservação da 

biodiversidade. 

UFRRJ 
Karla Beatriz Lopes 

Baldini 
026/2013 

Inventário Florestal Nacional no Estado do 

Rio de Janeiro. 
TRANSTEMA 

José Enilcio Rocha 

Collares 
038/2013 

História ambiental e transformações na 

paisagem: impactos na estrutura e 

diversidade em unidade de conservação no 

sudeste do Brasil. 

UFRJ 
Mayara Maria de 

Lima Pessoa 
004/2014 

Avaliação dos atrativos da trilha da Pedra 

Selada e trilha Pedra Boca do Sapo no 

Parque Estadual da Pedra Selada. 

UERJ 
Vitor José Correa e 

Ferreira 
025/2014 

Ações prioritárias para a implantação do 

Parque Estadual da Pedra Selada, incluindo 

elaboração do Plano de Manejo da UC. 

Detzel 
Valmir Augusto 

Detzel 
009/2015 

Goeppertia (Marantaceae) no Estado do Rio 

de Janeiro. 
JBRJ 

Felipe de Araújo e 

Silva 
011/2015 

Relações filogenéticas e filogeográficas entre 

três espécies de Scarabaeinae do subgênero 

neotropical Canthon (Peltecanthon). 

UFV 
Tércia Vargas dos 

Santos 
014/2015 

Flora do Estado do Rio de Janeiro: 

Burmanniaceae e Thismiaceae. 
UFRJ 

Flavia Regina 

Baptista Barcelos 
020/2015 

Filogeografia e delimitação de duas espécies 

simpátricas do gênero Paratrechalea Carico, 

2005 (Aranae: Trechaleidae). 

UFMG 
Vinicius Sergio 

Rodrigues Diniz 
026/2015 

Unidades de Conservação do Estado do Rio 

de Janeiro: análises e estratégias para 

conservação da flora endêmica e ameaçada. 

JBRJ Eline Matos Martins 040/2015 
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PESQUISA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
Nº DA 

AUTORIZAÇÃO 

Geodiversidade no Parque Estadual da 

Pedra Selada, Resende e Itatiaia, RJ: 

caracterização e relevância. 

JBRJ 
Henrique Ávila 

Menandro 
042/2015 

Pesquisas encerradas    

Avaliação das atividades de Educação 

Ambiental em Parques Estaduais do Rio de 

Janeiro. 

UERJ 

Douglas Camelo 

Rodrigues dos 

Santos 

029/2009 

(em aditivo) 

Estudos taxonômicos de gênero Senecio 

sensu stricto (Senecione - Asteraceae) para 

o estado do Rio de Janeiro 

UFG 
Cellini Castro de 

Oliveira 
048/2012 

Avaliação da defaunação em unidades de 

conservação de proteção integral do Estado 

do Rio de Janeiro. 

JBRJ 
Eduardo Treptow 

Ferreira 
035/2013 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Contudo, o número de pesquisas cadastradas não representa a totalidade de títulos que 

envolvem o parque diretamente, por dois motivos principais. Sabe-se que nem sempre os 

interessados em pesquisar seguem os procedimentos de solicitação de autorização, 

principalmente pesquisas de curto prazo como trabalhos acadêmicos. Outra questão que 

diferencia o número real de pesquisas do número cadastrado é que algumas pesquisas 

solicitam autorização para todas as UC, como por exemplo, a “Avaliação das atividades de 

Educação Ambiental em Parques Estaduais do Rio de Janeiro”, que não teve atuação direta 

no PEPS. Nota-se que ano a ano, desde a sua criação vem aumentando a procura pelo PEPS 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A área protegida pelo PEPS carece de 

conhecimento, apesar do potencial expressivo para diferentes temas serem explorados, o PNI 

tem atraído a atenção dos pesquisadores na região, devido sua criação pioneira, as 

especificidades de território e principalmente as condições de acesso e estrutura que são 

disponibilizados. 

Os resultados de pesquisas bem desenvolvidas trazem descobertas importantes para as 

estratégias de conservação, apontam soluções para problemas da UC, podem embasar a 

tomada de decisão e suprir parte da carência de corpo técnico efetivo na UC. Acredita-se que 

com um programa de pesquisa bem planejado e executado, rapidamente o PEPS atingirá 

bons resultados. Dessa forma também é possível direcionar os temas que são de interesse 

da UC e da comunidade e firmar parcerias e cooperações com universidades e instituições 

de pesquisa que desenvolvam trabalhos contínuos e não somente os trabalhos acadêmicos 

pontuais. Muitos dos gargalos do monitoramento e realização de pesquisas poderão ser 

resolvidos com a participação do PEPS no projeto recém lançado, denominado BDE-Biota. 

Segundo informações do SEPES (2015), o BDE-Biota é um SIG corporativo do Inea/RJ, que 

reúne e gerencia em seu banco de dados espaciais todo o acervo de cartografia digital 

contratado/produzido nos diferentes setores da instituição e conjunto de dados alfanuméricos 

e espaciais, informações e imagens geograficamente associadas, com controle de qualidade 

e rotinas padronizadas de consulta, produção, validação e manutenção de dados geográficos. 

Compõe o BDE-Biota os conjuntos de temas referentes a base cartográfica do Estado do Rio 

de Janeiro, base de dados temáticas (geologia, geomorfologia, uso e cobertura da terra, áreas 

potenciais de restauração, áreas potencias de conservação, dentre outras) e temáticos 

institucionais (Unidades de Conservação, APPs, licenciamento, outorga, qualidade de água, 

ICMS ecológico, dentre outras) e consultas espaciais livres realizadas a partir da interface 

SIGWeb e já pré-estabelecidas, denominadas processos de análise geográfica (PAG), como, 

por exemplo, proximidade em relação a UC de proteção integral, verifica relação APP e 

reserva legal, verificar vegetação em evento selecionado, verifica classificação do solo, dentre 

outras. A partir de sua interface SIGWeb é possível consultar, editar e fazer análises espaciais 
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de geodados e geoinformações que integram o BDE-Biota, dependendo de seu nível de 

acesso. 

Assim, o projeto visa atender a demanda da DIBAP para sistematização dos dados de 

biodiversidade e dotar o SEPES e GEUC da ferramenta para o efetivo gerenciamento da 

produção de pesquisa através do SGPC-UC/Inea e sistematização dos dados de biota 

(preferencialmente em UCs) produzidos e/ou levantados no Inea no BDE-Biota (estruturados 

na arquitetura do BDE-Inea), de forma a inventariar quem e quantos realizaram pesquisas, 

onde foram realizadas, responsáveis por levantamentos, quais metodologias, classificação 

utilizada, características, comportamento e habitat das espécies/gêneros, posição geográfica 

dos levantamentos/pesquisas por espécie/gênero/família para que consigamos entender sua 

ocorrência, distribuição, dispersão, relações ecológicas e ambientais. Assim, a partir do 

entendimento de toda esta dinâmica é possível, através de análises espaciais avançadas, 

auxiliar no planejamento de pesquisa em UCs e ter uma melhor compreensão da biota ali 

existente e suas relações com possíveis impactos, com vistas ao planejamento ambiental do 

território e da pesquisa científica em UCs. 

4.9 ATIVIDADES CONFLITANTES 

4.9.1 ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E OCUPAÇÃO URBANA 

As características gerais do PEPS diferem de um lugar para outro na UC e em seu entorno. 

De modo geral, a região de Penedo é a principal área de expansão urbana do entorno do 

parque (Figura 4.147 e Figura 4.148).  

Figura 4.147 Áreas de crescimento urbano na região de Penedo. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.148 Detalhes de áreas com especulação imobiliária na região de Penedo. 

  
Legenda: A e B – Referência a Figura 4.147. Fonte: Imagem World View, agosto de 2013. 

Conforme relatos, áreas que há poucos anos foram desmatadas e ocupadas por populações 

de baixa renda, atualmente passam por processo de regularização com a implantação de 

hotéis e pousadas. Tais mudanças na paisagem trazem problemas principalmente para 

população carente que, coagida a deixar suas casas, acabam com abrir novas frentes de 

ocupação.  

A região originalmente apresentava grandes propriedades de terra e, com o tempo, vem 

passando por intenso parcelamento de terra, abrindo loteamentos em diversos locais do 

entorno do parque. Conforme apresenta o Plano Diretor de Itatiaia, instituído pela lei 

complementar nº 10,de dezembro de 2007,o documento identifica a região como Macrozona 

de Urbanização Restrita, e em seu artigo 13º estabelece:  

“O núcleo urbano de Penedo é destinado primordialmente ao exercício de 

funções econômicas e sociais, complementares e compatíveis, ligadas ao 

turismo, ao veraneio, ao descanso, à promoção de suas origens finlandesas 

e ao desenvolvimento de consciência e da prática cidadã preservacionista e 

sustentada em relação ao meio ambiente”. 

Ainda sobre as ocupações, destaca-se a proximidade de áreas urbanas junto a fragmento do 

Lote 10 e do núcleo sede de Itatiaia que, embora tangente ao PNI, apresenta proximidade 

com áreas densamente antropizadas.  

4.9.2 OCUPAÇÃO IRREGULAR 

Conforme dito anteriormente, em função do crescimento demográfico, a região de Penedo 

vem sendo procurada por habitantes de baixa renda, caracterizando a presença de 

subocupações.  

Além dessas, na região do Lote 10 existem subocupações inseridas no limite do PEPS, em 

área de preservação permanente (APP), com vulnerabilidade ambiental causada pela 

declividade da encosta. Embora tais ocupações sejam irregulares, destaca-se que a limitação 

do parque somente atinge tais residências em função do provável desconhecimento de uma 

estrada vicinal que percorre internamente à UC (Figura 4.149 e Figura 4.150) e que serviria 

como limitante visível para o PEPS, diminuindo o impacto social para os moradores do local. 
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Figura 4.149 Áreas com ocupações irregulares na região do Lote 10 inseridas no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.150 Detalhe para a presença de ocupações irregulares inseridas no PEPS. 

  
Nota: A - O traçado roxo corresponde a estrada vicinal inserida na UC, e que poderia se um limitador visível para 

o PEPS; B - Presença de edificações de um dos lados da via, corroborando a estrada como limitador. Fonte: A – 

Imagem World View 2, agosto de 2013; B – Detzel Consulting, 2015. 

4.9.3 CAÇA E APREENSÃO DE AVIFAUNA E EXTRAÇÃO DE FLORA 

Com base em conversas com moradores locais, com guarda-parques, especialistas diversos 

e demais interessados e preocupados com a questão, notou-se que a região da UC é alvo de 

caçadores de pássaros (quem tem preferência por espécies como o trinca-ferro Saltator 

similis) e coletores de palmito Euterpe edulis, que invadem propriedades e realizam a extração 

da planta, sem o manejo adequado, gerando desequilíbrio para o meio ambiente. Tais práticas 
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resultam em ranchos clandestinos inseridos na UC, que servem de abrigo temporário para 

caçadores e coletores (Figura 4.151), refletindo importante foco de atuação do poder público 

na gestão e fiscalização do Parque. 

Figura 4.151  Evidências de caça no interior na UC. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A espacialização das áreas onde ocorrem tais contravenções apresenta relativa 

homogeneidade no entorno da UC. Durante a realização dos trabalhos de campo, 

entrevistados relataram carregamentos de aves e coleta clandestina de palmito passando por 

áreas próximas a Penedo, Serrinha do Alambari, região central da serra da Pedra Selada e 

trecho norte do parque, usando as matas do PEPS e PNI, como locais de caça e coleta.  

4.9.4 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E ECUPAÇÕES URBANAS 

Embora as atividades agropecuárias sejam predominantes ao redor do parque, em poucos 

locais ela exerce conflito sobre a UC. Durante a realização dos trabalhos de campo, 

moradores foram questionados acerca das características de uso do solo ao longo do tempo. 

Para os moradores de longa data, filhos e netos dos primeiros habitantes da região, contam 

que a área fora muito desmatada nas primeiras fases de colonização, primeiramente com o 

plantio de café e, posteriormente, eucaliptos. Em período posterior, a região passa a 

apresentar a característica atual, com pastagens dedicadas à pecuária (sobretudo leiteira), e 

áreas deixadas à mercê da recuperação natural nas encostas. 

Desse modo, dentre toda extensão total da UC, cerca de 384,8 ha (4,8% da área total do 

PEPS) são caracterizados pela presença de pastagens, não condizendo com a função da UC, 

porém, necessitando de programa adequado por constituir parte das receitas das famílias 

localizadas no entorno.  

Dessas, conforme relatos de moradores da região, guardas-parque e técnicos regionais, além 

da fotointerpretação de imagens de satélite, a região sul do parque apresenta um dos trechos 

de maior conflito entre os propósitos de uma UC e a prática da pecuária associada ao uso do 

fogo como ferramenta de limpeza de áreas vegetadas (Figura 4.152 e Figura 4.153).  

Nessa região também ouve relatos de ocorrências de incêndios esporádicos provocados de 

forma intencional para limpeza de pastagens. Ainda sobre essa questão, a fotointerpretação 

indica outros locais com a presença de áreas de queimadas, muito embora durante a 

realização das entrevistas com os moradores, nenhum tenha informado usar desse recurso 

para renovação das pastagens. 

Ainda, como presença de conflito, a expansão urbana da região, principalmente nas regiões 

de Penedo (Figura 4.154 e Figura 4.155) e no Lote 10, onde existe o avanço dos domicílios 

para áreas antes vegetadas, acarreta na supressão da vegetação ali existente e 

consequentemente avança cada vez mais e aproximando dos limites da UC. Detalhe para o 

Lote 10, onde há uma quantidade considerada de lotes residenciais, que poderiam ser 
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desmembrados das áreas do PEPS e utilizar a estrada vicinal que é presente, próxima a 

extremidade da UC (descrito no Item 4.9.2). 

Figura 4.152 Áreas com pastagem e ocorrência de fogo no sul do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.153 Detalhe de áreas com pastagem e ocorrência de fogo no sul do PEPS. 

  
Legenda: A e B – referência da Figura 4.152. Fonte: Imagens World View 2, agosto de 2013. 
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Figura 4.154 Áreas com pastagem e ocorrência de fogo na região da Bagagem. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.155 Detalhe de áreas com pastagem e ocorrência de fogo na região da Bagagem. 

  
Legenda: A e B – Referência a Figura 4.154. Fonte: Imagens Word View 2, agosto de 2013. 

4.10 ACESSOS AO PEPS 

Com base nos aeroportos mais próximos, a rodovia BR-116 (rodovia Presidente Dutra) é a 

principal via de acesso aos municípios de Resende e Itatiaia. A rodovia Presidente Dutra 

refere-se ao trecho da BR-116 que liga a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, os 

dois maiores centros urbanos do país. Sua extensão é de aproximadamente 402 km, sendo 

171 km no estado do Rio de Janeiro e 231 km no estado de São Paulo. Para a área do PEPS, 

a Tabela 4.12 apresenta a distância e o tempo estimado para acesso à UC a partir das cidades 

do Rio de janeiro e São Paulo, via acesso rodoviário.  
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Tabela 4.12 Distância e tempo estimado para acesso ao PEPS a partir dos principais centros urbanos 

regionais. 

MUNICÍPIO DE ORIGEM DISTANCIA ATÉ O PEPS TEMPO ESTIMADO (CARRO) 

Rio de Janeiro/ RJ 200 km 2 h 50 min 

São Paulo/ SP 295 km 4 h 

Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

Para o transporte de ônibus intermunicipal, o ponto de chegada pode ser o Terminal 

Rodoviário de Resende, a 36 km da Sede do PEPS (BR-116 Rod. Pres. Dutra, s/nº, Resende 

/ RJ - Trevo com a RJ-161), ou o Terminal Rodoviário de Itatiaia, a 38 km da Sede do PEPS 

(Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, s/nº, Itatiaia / RJ). 

Para transporte aeroviário, os aeroportos mais próximos da sede do PEPS são: 

• Aeroporto Internacional Tom Jobim / Galeão (192 km) - Av. Vinte de Janeiro, s/nº, 

Ilha do Governador, Rio de Janeiro / RJ; 

• Aeroporto do Rio de Janeiro / Santos Dumont (204 km) - Praça Ver. Miguel Angelo, 
s/n, Centro, Rio de Janeiro / RJ; 

• Aeroporto Internacional de São Paulo (287 km) - Rod. Hélio Schmidt, s/nº - 
Cumbica, Guarulhos / SP. 

Em relação às linhas de ônibus distritais que atendem o município de Resende, o Quadro 4.41 

apresenta a relação de linhas evidenciando a origem, os destinos e as localidades por onde 

passa. 

Quadro 4.41 Linhas Distritais do município de Resende. 

CÓDIGO DA 

LINHA 
LINHAS DISTRITAIS ITINERÁRIO 

230 Rodoviária x Boca do Leão Lavapés e Vicentina 

310 Resende x Serrinha Campos Elíseos, Graal, São Caetano e Capelinha 

320 Resende x Visconde de Mauá Campos Elíseos, Graal, São Caetano, Serrinha e Capelinha 

330 Resende x Engenheiro Passos Campos Elíseos, Graal e São Caetano 

505 Resende x Rio Preto 
Campos Elíseos, Graal, Vargem Grande, Ponte do Souza e 

Bagagem 

510 Resende x Fumaça Campos Elíseos, Graal e Vargem Grande 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende, 2014. 

O principal acesso à área do PEPS é realizado pela rodovia RJ-163 (Figura 4.157 – A), que 

corta o município de Resende de sul a norte ligando a sede com a localidade de Visconde de 

Mauá, encontrando com a rodovia RJ-151 (Figura 4.157 – B). A RJ-151, por sua vez, segue 

paralelamente ao norte da extensão do parque, ligando a localidade de Maromba (Itatiaia) até 

o encontro com a RJ-153, já no município de Valença. Parte dessas duas rodovias faz parque 

do projeto infraestrutural denominado Estrada Parque Visconde de Mauá. Além dessas duas 

rodovias, a rodovia RJ-153 (rodovia Joaquim Mariano de Souza) faz ligação direta com o 

parque, partindo do perímetro urbano de Resende, passando pela localidade de Pedra Selada 

e pela UC, encontrando a RJ-151, ao norte da unidade de conservação. 

Folders com horários de ônibus são disponibilizados para a população local e visitantes na 

sede do PEPS, na localidade de Visconde de Mauá, e em outros locais. Sobre a conservação 

das estradas, nota-se que, embora com pouco tempo de uso, alguns trechos são marcados 

por buracos, pela presença de vegetação encobrindo placas e partes da pista (Figura 4.157), 

pela ausência de áreas de escape e pelo mal estado de conservação dos mirantes. Em 
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relação a demais estradas vicinais, são em sua maioria vias de terra possuindo brita em 

alguns trechos (Figura 4.158), com elevada quantidade de partículas sólidas em suspensão 

no período seco, porém transitável com veículos comuns (sem tração 4x4). O acesso a alguns 

atrativos do PEPS é possível somente com veículos de tração 4x4, bicicleta ou caminhada. 

Figura 4.156 Estradas no entorno do PEPS. 

  
Nota: A – Trecho da RJ-163; B – trecho asfalto da RJ-151. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.157 Trechos com vegetação encobrindo placas de sinalização na RJ-163. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.158 Estradas vicinais no entorno do PEPS. 

  

  
Legendas: A e B – trechos sem asfalto da RJ-151; C – estrada de ligação das localidades da Capelinha até Vargem 

Grande/ Pedra Selada; D – trecho sem asfalto da RJ-161, próximo à localidade de Bagagem. Fonte: Detzel 

Consulting, 2015. 
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4.11 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Segundo o SNUC, Lei Federal nº 9.985/2000, um Parque é constituído por terras de posse e 

domínio públicos, sendo determinada a necessidade de desapropriação das áreas 

particulares que integrarem as áreas declaradas como Parque. As dificuldades de promover 

a regularização fundiária das áreas protegidas no Brasil é um problema antigo e recorrente, 

que acaba por vezes afetando os níveis de eficiência de gestão. A maioria dos Parques (e 

outras UC de Proteção Integral) no Brasil, apesar de terem sido criados legalmente, e em 

alguns casos até mesmo já possuírem infraestrutura administrativa, ainda não apresentam a 

situação fundiária resolvida, acarretando problemas institucionais, jurídicos, legais e criminais 

(AZEVEDO, 2002; COSTA, 2002; SOARES, 2004; MOTA, 2009; SMA, 2009; INEA, 2010).  

O PEPS está avançando com o seu processo de regularização fundiária. Inicialmente foram 

feitos pedidos de desapropriação amigável, que é quando a solicitação de desapropriação 

parte dos proprietários, e estão em andamento no Núcleo de Regularização Fundiária 

(NUREF). O levantamento fundiário é essencial para que as propriedades e informações dos 

proprietários sejam identificadas e a regularização fundiária da UC seja iniciada de maneira 

eficiente e justa. O levantamento fundiário do PEPS foi segmentado em 3 setores com objetivo 

de facilitar a logística de campo e sistematização dos dados, tendo como parâmetro para a 

divisão: as características de acesso; as características de ocupação; e a logística projetada 

para os trabalhos. Estes 3 setores podem ser visualizados na Figura 4.159. 

Figura 4.159 Setores configurados ao Parque Estadual Pedra Selada para definição dos lotes de entrega 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.11.1 MÉTODOS UTILIZADOS PARA O LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO DAS 

PROPRIEDADES 

4.11.1.1 TRANSPORTE DE COORDENADAS  

Todos os pontos de GPS obtidos nas propriedades foram triangulados com a base da Rede 

Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) dos Sistemas GNSS com identificação CHPI - 

Cachoeira Paulista (Anexo A e Anexo B). 

4.11.1.2 DEFINIÇÃO DOS LIMITES GEORREFERENCIADOS 

Para a delimitação das propriedades foram utilizadas duas técnicas conforme exposição a 

seguir: 

• Digital: trata-se de levantamento da propriedade, em campo, com o 
acompanhamento do proprietário para definição de seus limites, com auxílio de 

um computador notebook, ou equipamento tablet contendo os limites da UC, 

possibilitando a sobreposição à imagem de alta resolução (0,5 m) ortorretificada; 

e utilização de aparelho de Sistema de Posicionamento Global (GPS), para coleta 

de ponto a fim de estabelecer os limites da propriedade. 

• Analógica: esta técnica foi aplicada quando da impossibilidade de identificação 

pela imagem apresentada e, para tanto, utilizando-se das orientações do 

proprietário através de plantas do imóvel em meio analógico, sendo necessária à 

coleta de ponto com aparelho de Sistema de Posicionamento Global (GPS) para 

determinação dos limites da propriedade, também neste caso. 

Todas as propriedades que estão sobrepostas à UC, em todo ou em parte, foram visitadas e 

seus limites foram registrados de acordo com as informações concedidas pelos proprietários. 

Na maioria das vezes os limites das propriedades são coincidentes com rios, estradas e 

divisores d’água. 

Grande parte das propriedades foi identificada e delineada com base nas informações 

prestadas pelos proprietários ou moradores, auxílio da Imagem de Satélite e suporte de 

aparelho de Sistema de Posicionamento Global (GPS), para confirmação de localização da 

propriedade dentro das coordenadas. A partir das informações e dados colhidos em campo, 

foram gerados arquivos em shapefile (.shp). 

Por fim, através do software Datageosis, foram estabelecidos vértices para a referência e 

construção dos memoriais descritivos de cada propriedade. 

4.11.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

Foram realizadas entrevistas com os moradores/proprietários que residem ou possuem terras, 

de forma parcial ou integral, nas porções do PEPS. Ainda, foi aplicada a Ficha de Identificação 

Fundiária – FIF (Quadro 4.42), destinada ao registro de dados e informações gerais, e 

correspondentes ao proprietário e ao imóvel. 

Quadro 4.42 FIF utilizada nos levantamentos das propriedades que abrangem o PEPS. 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA 

GERAL  SETOR:   COD_ID:     

Nome do entrevistado: 

Situação dentro da 
propriedade: 

  Proprietário   
Locatári
o 

  Arrendatário 

Tempo de residência: 

Local da entrevista (coordenadas GPS): 

Fotos relacionadas (identificação câmera):  
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA 

PROPRIETÁRIO 

Nome do proprietário: 

Profissão: 

CPF do proprietário:  

RG do proprietário:  

Cônjuge   Não   Sim/ Nome: 

Filiação:  

Telefone de contato: 

E-mail: 

Endereço para Correspondência: 

DADOS DO IMÓVEL OCUPAÇÃO 

Denominação: 

Município Sede: 

Distância para a sede do município: 

Área Aproximada: 

Localização por Zona:   
Expansão 
Urbana 

  Rural   Urbana 

Faz a declaração ITR:   Não   Sim 

Possui CCIR:   Não   Sim 

Possui CAR:   Não   Sim 

O imóvel possui reserva 
legal: 

  Não   Sim Qual situação: 

O imóvel possui rios:   Não   Sim 

O imóvel possui nascente:   Não   Sim 

Origem e ocupação do 
imóvel: 

  Herança   Compra   Posse   Outro/ Qual: 

Tipo de documento:    Recibo   Contrato   
Escritura 
pública 

  
Registro/ Matrícula 
n°_____________
__ 

  
Outro
/ 
Qual: 

Qual a relação com a terra:   
Apego por ser 
terra de família 

  
Fonte 
de 
renda 

  
Lazer 
esporádic
o 

  Não possui apego   
Outra
/ 
Qual: 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Um total de 148 propriedades foram levantadas nas áreas do PEPS, sendo 41 propriedades 

do setor 01 (abrangendo 26,46 % da área da UC); 47 propriedades do Setor 02 (abrangendo 

32,47 % da área da UC) e 60 propriedades, do Setor 03 (abrangendo 41,07 % da área da 

UC). Em todos os Setores, ocorreu de mesma forma, a identificação de cada proprietário, a 

medição da área de cada unidade territorial e, ainda, da área sobreposta ao limite do PEPS. 

No Quadro 4.43 apresenta-se a síntese dos dados gerados a partir das medições das 

propriedades abrangidas pela UC, em sua área total (expressa em hectares) e área inserida 

dentro da UC (em ha e de forma relativa). A Figura 4.160 apresenta a disposição das 148 

propriedades identificadas no território. 
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Quadro 4.43 Informações de cada uma das 148 propriedades identificadas no PEPS e percentual inserido 

na UC. 

SETOR CÓDIGO ÁREA (ha) 
ÁREA DENTRO DO 

PEPS (ha) 
RELATIVO DENTRO 

DA UC 

S
E

T
O

R
 0

1
 

Prop001 0,99 0,16 16,16% 

Prop002 5,51 2,56 46,46% 

Prop003 0,89 0,12 13,48% 

Prop004 128,42 128,3 99,91% 

Prop005 42,94 42,94 100,00% 

Prop006 105,86 3,11 2,94% 

Prop007 1376,93 697,97 50,69% 

Prop008 80,24 80,24 100,00% 

Prop009 34,97 34,95 99,94% 

Prop010 74,22 13,6 18,32% 

Prop011 29,02 2,95 10,17% 

Prop012 60,66 25,97 42,81% 

Prop013 65,04 17,99 27,66% 

Prop014 108,30 103,38 95,46% 

Prop015 242,59 242,56 99,99% 

Prop016 39,37 34,36 87,27% 

Prop017 317,31 220,13 69,37% 

Prop018 14,37 14,37 100,00% 

Prop019 66,04 31,72 48,03% 

Prop020 96,09 4,26 4,43% 

Prop021 265,57 13,51 5,09% 

Prop022 120,59 60,07 49,81% 

Prop023 14,10 10,33 73,26% 

Prop024 51,55 15,16 29,41% 

Prop025 0,25 0,25 100,00% 

Prop026 0,03 0,03 100,00% 

Prop027 0,04 0,04 100,00% 

Prop028 0,03 0,03 100,00% 

Prop029 0,03 0,03 100,00% 

Prop030 0,03 0,01 33,33% 

Prop031 0,04 0,002 5,00% 

Prop032 0,04 0,0028 7,00% 

Prop033 0,03 0,0027 9,00% 

Prop034 0,02 0,015 75,00% 

Prop035 0,11 0,06 54,55% 

Prop036 0,11 0,003 2,73% 

Prop037 0,02 0,002 10,00% 

Prop038 0,06 0,06 100,00% 

Prop039 0,04 0,03 75,00% 

Prop040 1,01 0,08 7,92% 

Prop041 358,11 346,12 96,65% 

S
E

T
O

R
 0

2
 

Prop042 359,82 292,97 81,42% 

Prop043 30,43 26,75 87,91% 

Prop044 50,26 16,92 33,66% 

Prop045 142,75 59,49 41,67% 

Prop046 607,64 218,28 35,92% 

Prop047 259,46 119,36 46,00% 

Prop048 376,52 169,61 45,05% 

Prop049 286,73 110,82 38,65% 

Prop050 25,10 15,67 62,43% 

Prop051 25,17 15,94 63,33% 
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SETOR CÓDIGO ÁREA (ha) 
ÁREA DENTRO DO 

PEPS (ha) 
RELATIVO DENTRO 

DA UC 

S
E

T
O

R
 0

2
 

Prop052 24,89 10,91 43,83% 

Prop053 25,09 2,51 10,00% 

Prop054 25,05 20,57 82,12% 

Prop055 26,68 23,15 86,77% 

Prop056 25,15 19,45 77,34% 

Prop057 18,68 2 10,71% 

Prop058 26,50 4,4 16,60% 

Prop059 496,32 445,22 89,70% 

Prop060 10,11 8,18 80,91% 

Prop061 11,74 0,65 5,54% 

Prop062 0,17 0,16 94,12% 

Prop063 0,11 0,11 100,00% 

Prop064 0,11 0,11 100,00% 

Prop065 0,06 0,06 100,00% 

Prop066 0,07 0,07 100,00% 

Prop067 0,08 0,08 100,00% 

Prop068 0,10 0,1 100,00% 

Prop069 0,11 0,03 27,27% 

Prop070 0,12 0,06 50,00% 

Prop071 0,18 0,04 22,22% 

Prop072 0,30 0,15 50,00% 

Prop073 0,30 0,05 16,67% 

Prop074 25,99 9,42 36,24% 

Prop075 364,47 157,76 43,28% 

Prop076 3,01 0,24 7,97% 

Prop077 3,00 0,21 7,00% 

Prop078 4,51 2,1 46,56% 

Prop079 20,46 10,78 52,69% 

Prop080 225,45 175,72 77,94% 

Prop081 10,06 9,89 98,31% 

Prop082 12,01 4,38 36,47% 

Prop083 105,43 0,63 0,60% 

Prop084 45,43 4,88 10,74% 

Prop085 19,33 13,88 71,81% 

Prop086 3,52 3,52 100,00% 

Prop087 771,46 577,46 74,85% 

Prop088 562,42 161,43 28,70% 

S
E

T
O

R
 0

3
 

Prop089 58,79 12,32 20,96% 

Prop090 158,78 85,68 53,96% 

Prop091 327,77 28,11 8,58% 

Prop092 188,83 86,41 45,76% 

Prop093 122,18 62,48 51,14% 

Prop094 54,03 17,96 33,24% 

Prop095 30,78 6,87 22,32% 

Prop096 258,46 202,66 78,41% 

Prop097 338,17 39,57 11,70% 

Prop098 234,01 139,55 59,63% 

Prop099 64,79 64,79 100,00% 

Prop100 492,99 387,29 78,56% 

Prop101 82,57 28,51 34,53% 

Prop102 79,65 18,05 22,66% 

Prop103 113,11 112,97 99,88% 

Prop104 52,16 47,76 91,56% 
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SETOR CÓDIGO ÁREA (ha) 
ÁREA DENTRO DO 

PEPS (ha) 
RELATIVO DENTRO 

DA UC 

S
E

T
O

R
 0

3
 

Prop105 111,11 28,82 25,94% 

Prop106 78,80 15,07 19,12% 

Prop107 33,97 33,97 100,00% 

Prop108 37,80 9,62 25,45% 

Prop109 64,28 62,16 96,70% 

Prop110 32,15 28,57 88,86% 

Prop111 13,87 13,86 99,93% 

Prop112 64,08 64,08 100,00% 

Prop113 57,28 0,77 1,34% 

Prop114 316,53 98,72 31,19% 

Prop115 3,83 2,79 72,85% 

Prop116 181,23 9,08 5,01% 

Prop117 191,16 135,55 70,91% 

Prop118 57,78 32,68 56,56% 

Prop119 11,81 11,81 100,00% 

Prop120 285,80 239,88 83,93% 

Prop121 46,83 9,24 19,73% 

Prop122 106,58 73,64 69,09% 

Prop123 82,27 80,93 98,37% 

Prop124 28,77 22,8 79,25% 

Prop125 58,99 28,24 47,87% 

Prop126 42,44 32,52 76,63% 

Prop127 20,97 3,69 17,60% 

Prop128 37,07 37,03 99,89% 

Prop129 20,45 20,45 100,00% 

Prop130 68,59 68,58 99,99% 

Prop131 45,33 45,34 100,02% 

Prop132 147,96 53,04 35,85% 

Prop133 307,27 106,3 34,59% 

Prop134 109,36 60,01 54,87% 

Prop135 19,20 3,78 19,69% 

Prop136 22,18 14,09 63,53% 

Prop137 38,25 28,01 73,23% 

Prop138 37,37 23,39 62,59% 

Prop139 7,14 4,01 56,16% 

Prop140 43,80 33,88 77,35% 

Prop141 187,56 16,68 8,89% 

Prop142 22,79 12,84 56,34% 

Prop143 95,27 30,16 31,66% 

Prop144 101,66 30,4 29,90% 

Prop145 87,29 63,62 72,88% 

Prop146 221,75 191,94 86,56% 

Prop147 39,00 32,32 82,87% 

Prop148 68,81 68,75 99,91% 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As Fichas de Identificação Fundiária contendo as informações dos proprietários e os 

memoriais descritivos de cada propriedade foram entregues ao Inea em produto específico 

denominado Levantamento e Cadastro Fundiário do PEPS. 
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Figura 4.160  Disposição das propriedades abrangidas pelos limites do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.12 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO PEPS 

A gestão do parque está subordinada diretamente a Gerência das Unidades de Conservação 

Estaduais (GEUC), vinculada diretamente à Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

do Inea (DIBAP). As demandas referentes ao conselho consultivo do PEPS são geridas pelo 

gestor da UC com apoio do Programa de Fortalecimento dos Conselhos do Serviço de Diálogo 

Social do Inea (DIBAP/ Inea). Os Guarda-parques são coordenados pelo gestor da UC e pelo 

Serviço de Guarda-parques (SEGPAR / GEUC / DIBAP). 

Indiretamente, o PEPS tem relação com outros setores vinculados a outras diretorias do Inea, 

a saber: 

• Gerência de Gestão de Pessoas (RH / GEGP); 

• Serviço de Frota Veicular (SEFROT); 

• Gerência de Unidades Descentralizadas (GEAUD) - responsável pela contratação 
e fomento de estruturas operacionais tipo vigilância patrimonial, telefonia, auxiliar 

de limpeza entre outros; 

• Gerência de Tecnologia (GETEC) - responsável pela manutenção dos serviços e 

suprimentos de informática; 

• Superintendência Regional do Inea do Vale do Paraíba (SUPMEP) - responsável 
pela fiscalização e licenciamento ambiental no Vale do Paraíba exceto nas áreas 

de UC como no caso do PEPS e do Parque Estadual da Serra da Concórdia – 

PESC; 

• Coordenadoria Geral de Fiscalização do Inea – COGEFIS (responsável pelo 
arquivamento e estudo técnico para valoração de multas e procedimentos 

administrativos ambientais, após o ato fiscalizatória da UC que repassa seus 

administrativos lavrados e numerados para este setor dar sequência aos trâmites 

legais previstos); 

• O organograma geral do Inea. 

4.12.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PEPS 

As atividades de planejamento do PEPS iniciaram em 2013, concomitante à formação dos 

guarda-parques, com a colaboração de uma voluntária que iniciou um processo de formação 

de equipe e capacitação continuada, com reuniões que ocorriam semanalmente e suscitavam 

a discussão de temas de interesse da equipe. Nesta ocasião, foi realizado um diagnóstico 

com a aplicação da Matriz FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). Em 

decorrência deste processo, a equipe se dividiu em Grupos de trabalho (GT) para atender as 

diversas demandas do parque. Os GTs criados foram: fiscalização, educação ambiental e uso 

público. 

Em 2014, o Núcleo de Excelência de Unidades de Conservação Ambiental (NEXUCS) 

coordenou o processo de planejamento estratégico do PEPS considerando as principais 

necessidades e vocações da UC, e também a realidade institucional, através da definição ou 

validação das suas diretrizes estratégicas, missão e visão de futuro. A oficina teve duração 

de um dia, no mês de outubro de 2013. Nessa etapa foram formulados e validados as 

diretrizes estratégicas e os objetivos de curto, médio e longo prazo. 

A partir da matriz FOFA foram identificados alguns desafios como a elaboração do plano de 

manejo da UC; a estruturação física da UC; manejo, ordenamento e divulgação dos principais 

atrativos do parque; sinalização do entorno e limites; captação de recursos através de 

parcerias público-privadas; estruturação de parte do traçado das trilhas que irão compor a 
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transmantiqueira; conclusão das desapropriações voluntárias; aumentar o quadro técnico da 

UC. Os objetivos estratégicos desenhados pela equipe na ocasião foram: 

• Elaborar o plano de manejo (elaborar o TdR; realizar licitação e executar o plano 
de manejo) 

• Consolidar a estrutura física (Iniciar diálogos para aquisição do prédio para 

instalação da sede da UC) 

• Fazer manejo e ordenamento dos atrativos da UC (elaborar planos de ação) 

• Executar a plena gestão (aumentar e manter o atual quadro técnico da UC; criar 
conselho consultivo; captar recursos via PPP; realizar monitoramento do 

planejamento estratégico). 

• Ser referência em uso público (divulgar os principais atrativos do PEPS; sinalizar 

o entorno e limites; aplicação dos indicadores/metas institucionais e planos de 

ação do uso público; 

• Fortalecer o ambiente de montanha (estruturar parte do traçado das trilhas que 

irão compor a rota transmantiqueira); 

• Fazer a regularização fundiária (conclusão das desapropriações voluntárias; 

marcar todos os pontos). 

Em 2015, o PEPS foi contemplado com o projeto “Fortalecimento e implantação da gestão do 

uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro”, que 

propôs como ação inicial a revisão do planejamento estratégico que está demonstrado no 

Quadro 4.44. 

Os desafios da equipe se concentraram na análise da situação atual do parque, que ainda 

está sendo estruturado, com seu Plano de Manejo a ser validado, em período de obras na 

sede administrativa, sem serviços de limpeza e manutenção, e com mais demandas diárias 

referentes à gestão e execução das tarefas do que a capacidade operacional da equipe. 
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Quadro 4.44  Matriz FOFA elaborada para o planejamento estratégico do PEPS. 

FORTALEZAS 

2014 2015 

Paisagens naturais (mata atlântica, nascentes, fauna, flora, endemismo e etc.) Beleza cênica  

Atual estrutura (provisória) Atrativo hídrico consolidado (Marimbondo) 

Instrumentalização e capacitação dos guarda-parques Atrativo de referência local (Pedra Selada) 

Ferramentas de comunicação (folders, cartilhas etc.)  Acessibilidade (Bosque do Visconde) 

Facilidade progressiva de acesso Área de lazer pública para comunidade (Bosque do Visconde / sede administrativa) 

Interdisciplinaridade da equipe Localização (Bosque do Visconde / sede administrativa) 

Aprovação rápida dos projetos de fomento Estrutura física de uso múltiplo (sede administrativa) 

FRAQUEZAS 

2014 2015 

Lentidão nos processos das políticas públicas Falta de informação  

Não ter representantes da comunidade no corpo de funcionários Erosão da trilha (Pedra Selada) 

Sistema de comunicação ineficaz (ferramentas e linguagens) Gado na trilha (Pedra Selada) 

Necessidade de uma metodologia de diálogo envolvente e acessível a todos Falta de transporte público (Pedra Selada, Marimbondo) 

 Alto índice de carrapatos (Bosque do Visconde) 

Indefinição fundiária (Bosque do Visconde) 

Vários acessos (Bosque do Visconde) 

Falta de serviços específicos de manutenção e limpeza (sede administrativa) 

Não há atrativos/informação para o turista e comunidade (Bosque do Visconde, sede 
administrativa) 

Necessidade de obras complementares (sede administrativa) 

Fogueiras nos atrativos 

Ausência de infraestrutura de apoio para o turismo 

Ausência de estacionamento (Marimbondo, Bosque do Visconde e Sede 
administrativa 

Vandalismo (Bosque do Visconde, sede administrativa) 

Presença de animais domésticos (Pedra Selada, Bosque do Visconde) 

Ausência de capacidade de carga em todos os atrativos 

Ausência de procedimento de resgate 

Ausência de estrutura sanitária nos atrativos 
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AMEAÇAS 

2014 2015 

Associativismo já existente (monopólio de lideranças) Incêndio 

Imagem das instituições públicas (histórico polêmico) Acidente pela presença de gado na trilha 

Diferenças de linguagens entre os membros da comunidade (tradicionais e roceiros x 
intelectuais locais) 

Deslizamentos / escorregamentos na estrada 

Processo de criação do parque (pouca informação e participação em sua totalidade; 
vinculação com política eleitoreira) 

Demora na contratação de pessoal 

Proximidade com o setor empresarial/intelectual Demora na conclusão da obra 

Passivo grande com comunidades tradicionais, principalmente com o povo caipira 
com pouca auto-identidade, que não entendem o sistema jurídico e político vigente. 

 

OPORTUNIDADES 

2014 2015 

Atrativos turísticos já consolidados (esportes radicais e de aventura, gastronomia, 
hotelaria e etc.) 

Vários acessos (Bosque do Visconde) 

Uma das peças do Mosaico Mantiqueira, com possibilidade de colaboração entre 
outras Unidades de Conservação (circuito de trekking da trans-mantiqueira) 

Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais (Bosque do Visconde) 

Eixo RJ-SP (próximo a duas metrópoles do País) Aproximação com a comunidade (Bosque do Visconde / sede administrativa) 

Associativismo já existente (sociedade civil organizada) Desconhecimento dos atrativos locais pelos moradores  

Proximidade com o setor empresarial/intelectual Áreas públicas de lazer (Bosque do Visconde / sede administrativa) 

Grande procura turística  Parcerias PPP  

Divulgação de atividades do parque e do entorno Parcerias com atores locais  

Turismo menos explorado do lado do parque Parceria com o proprietário do Marimbondo  

Criação de RPPNs Fácil ordenamento do local do Bosque do Visconde 

Reflorestamentos Melhoria de estruturas e serviços 

Beneficiamentos (madeira, mel, juçaí, araucárias, artesanatos e etc.)  

Agro turismo e turismo rural 

Feira orgânica 

Fonte: Equipe do PEPS, 2015. 
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4.12.1.1 MONITORAMENTO DE INDICADORES 

Em relação a monitoramento de esforços, desde 2014 o Inea estabeleceu alguns indicadores 

relacionados a uso público que também se revelam importantes para o monitoramento de 

ações de educação ambiental e gestão da UC. Na Tabela 4.13 estão os indicadores, as metas 

estabelecidas para 2014,2015 e 2016 e a situação do PEPS até o mês de setembro de 2015. 

Tabela 4.13 Monitoramento de Indicadores do PEPS. 

INDICADOR 
2014 2015 2016 

REAL META REAL META META 

Trilhas manejadas (km) 3 25 3 50 75 

Índice de satisfação do visitante 0% 60% 0% 60% 80% 

Número de visitantes 2.137 2.000 2.123 3.200 4.000 

Alunos atendidos 542 1.000 900 2.000 3.000 

Escolas atendidas 12 20 16 20 20 

Número de eventos 5 10 6 20 20 

Número de participantes em eventos 400 500 250 1.000 1.500 

Matérias relacionadas a uso público 5 4 5 6 8 

Membros da página no Facebook 1.483 800 2.198 2.000 5.000 

Número de publicações 1 5 0 6 8 

Fonte: Equipe do PEPS, 2015. 

4.12.2 CONSELHO CONSULTIVO 

O conselho consultivo do PEPS foi criado pela portaria nº 45 de 15 de agosto de 2014 

(DIBAP/Inea) cuja posse de fato, se deu no dia 26/09/2015. A definição das entidades que 

compõe o conselho foi realizada de acordo com os critérios do Programa de Fortalecimento 

dos Conselhos Consultivos (DIBAP/Inea) que objetiva valorizar os conselhos das UC do 

Estado e fomentar espaços de diálogo. Conforme orientações do programa, cada entidade 

candidata encaminhou uma carta de intenções contendo o objetivo da entidade, sua área de 

atuação e a sua relação com o parque. 

As entidades que compõe o conselho consultivo são, em sua maioria, parceiros do parque 

desde a sua criação e colabora direta e/ou indiretamente para a conservação da 

biodiversidade do parque e entorno mesmo antes da criação do mesmo. Todas as entidades 

possuem relação estreita com a área do PEPS, seja apoio e fomento a projetos ambientais 

de conservação e educação ambiental, uso recreativo e científico da biodiversidade ou 

produção agrossilvipastoril do parque e entorno. 

Atualmente é composto por 25 entidades sendo que três destas entidades por questões 

documentais não participaram do processo final de análise das cartas de intenção com vistas 

à inclusão no conselho consultivo do PEPS (Figura 4.161), mas posteriormente foram 

incluídas antes da publicação da portaria de composição do conselho, sendo elas: Associação 

Comercial de Visconde de Mauá – ACVM, Associação de Produtores Rurais do Alto Rio Preto 

– APROVIM e o Centro de Estudos da Microbacia do Alto Rio Preto – CEMARP. 

Para os conselheiros23, o PEPS tem potencial agregador para a gestão integrada da região e 

é uma ferramenta para a conservação ambiental da região. A importância do parque para o 

                                                

23 As informações referentes à visão dos conselheiros sobre o parque é fruto da oficina de Diagnóstico Rápido Participativo e 

suas etapas conseguintes realizada com as entidades proponentes as vagas no conselho cujo processo ocorreu entre as datas 

de 28/11/2013 a 25/04/2014,através do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Consultivos administrados pelo Inea, 

conduzido pela equipe do Serviço de Diálogo Social (DIBAP/Inea). 
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fortalecimento do turismo sustentável também é um aspecto relevante para o conselho que 

percebe a implantação do parque como uma oportunidade para incrementar esta atividade. 

Sobre a gestão, o conselho já realizou quatro reuniões ordinárias, com participação de mais 

de 50% das entidades. As pautas foram no sentido de dar os primeiros passos para sua efetiva 

implantação, à saber: 

• Construção de Regimento Interno participativo; 

• Definições de Câmaras Temáticas (CT) e Grupos de Trabalho (GT) com base no 
perfil das instituições participantes e também pelos dados gerados a partir do 

Diagnóstico Participativo; 

• Definição da secretaria executiva do conselho, visando dinamizar o trabalho 

administrativo e de comunicação interna e externa dos conselheiros, o gestor, o 

Inea e a sociedade civil. 

Figura 4.161 Representatividade do Conselho Consultivo do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A forma pela qual o Inea desenvolve e fortalece a criação e a manutenção dos conselhos 

gestores em suas UC revela que, no caso do PEPS, o processo foi transparente, democrático 

e coerente com o momento de sua criação. O regimento interno foi construído de forma 

participativa (Figura 4.162), com mecanismos administrativos e operacionais com fim de 

viabilizar sua efetividade na cogestão da UC. Na atual composição, o gestor da UC é o 

presidente do conselho e os demais cargos são ocupados por membros do conselho, todos 

da sociedade civil. Há um efetivo de dois guarda-parques que acompanham e documentam 

em cooperação com a secretaria executiva. 

Figura 4.162 Criação do conselho consultivo do PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

12; 48%

10; 40%

3; 12%

Representatividade do Conselho Consultivo do PEPS.

Poder Público

Sociedade Civil

Instituições de Pesquisa



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 400 

4.12.3 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Além dos esforços desempenhados pelo Inea e pelas prefeituras dos municípios, cabe 

destacar que outros atores sociais têm abrangência, se relacionam ou podem influenciar o 

PEPS, seja negativamente, causando algum impacto ou com objetivos conflitantes, seja 

positivamente, para formação de parcerias e termos de cooperação. A seguir apresentam-se 

algumas instituições e organizações que se relacionam ou podem influenciar o PEPS.  

Academia Militar das Agulhas Negras: 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é uma Unidade do Exército Brasileiro e uma 

escola de ensino superior localizada no município de Resende. Em sua área de 

aproximadamente 67 km², possui população aproximada de 12.000 habitantes. Sua área 

divide-se em área urbana e rural, requerendo sistemas de gestão ambiental adequado a cada 

realidade (AMAN, 2012). Conforme descrição veiculada em site da instituição, o Sistema de 

Gestão Ambiental da AMAN abrange: 

I. “Infraestrutura: estação de tratamento de esgoto anaeróbico de fluxo 

ascendente (ETE/AMAN) e seus sistemas de coleta e bombeamento; 

estação de tratamento de água, e suas redes de captação e distribuição; 

sistema de coleta de águas pluviais; sistema e equipamentos de combate 

a incêndio; separadores de água e óleo (SAO) dos postos de 

abastecimento de combustível e de lavagem de viaturas; estrumeiras; 

coletores de resíduos perigosos e de material reciclável; áreas de 

decomposição do lixo vegetal proveniente de varreduras de folhas, do 

corte de grama e da poda de árvores da área acadêmica (depósito de lixo 

vegetal da Cancela Vermelha); e campo de instrução; 

II. Métodos e processos previstos nestas Normas e nos contratos de coleta 

de lixo e resíduos e da alienação de material reciclável; 

III. Todos os setores da AMAN; e 

IV. Sistema de Comunicação e de Instrução Ambiental da AMAN.” (AMAN, 

2012). 

Dentre as atividades da AMAN, destacam-se a utilização de trilhas do parque para 

treinamento, e ações cívicas sociais em comunidades do entorno da UC. Na Manobra Escolar 

2013, por exemplo, os militares ofereceram atendimento médico nas especialidades de 

pediatria e clínica geral, palestra sobre saúde bucal e apresentação de Banda de Música da 

Escola de Sargentos de Logística (EsSlog) no Distrito de Pedra Selada.  

A AMAN, embora ainda não possua relação direta com o PEPS, é um parceiro estratégico 

para a UC, pois utiliza a área da UC para treinamentos e instruções e, provavelmente, tem 

interesse em mantê-lo. O que por um lado pode ser considerado uma atividade de grande 

impacto para a UC, por conta do efetivo de soldados que realizam seus exercícios na zona 

de amortecimento e no interior do PEPS, por outro, há grande potencial de apoio no combate 

às atividades ilícitas que ocorrem no interior da UC, tais como ao tráfico de animais silvestres, 

a extração de palmito, caça, queimadas dentre outras atividades, das quais não tem 

capacidade operacional de atender plenamente. Além disso, a AMAN é a instituição com 

maior possibilidade de apoio em resgates em áreas remotas e de difícil acesso, e que possui 

pessoal capacitado, infraestrutura de apoio como helicópteros e ambulâncias equipadas para 

esta finalidade, recursos esses que poderão ser compartilhados, caso seja firmado Termo de 

Cooperação entre essas instituições que possibilite essas ações. Esse apoio é fundamental 

quando se pretende desenvolver atividades que envolvem alto grau de exposição ao risco, 

como as atividades potenciais de ecoturismo e turismo de aventura. 
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Agência do Meio Ambiente do Município de Resende: 

A Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR) é responsável por formular, 

implementar e acompanhar as políticas públicas de gestão ambiental desenvolvidas no 

município de Resende. O órgão tem atuação nas seguintes ações e projetos do município: 

Projeto Pesca Legal; Agenda 21 local; Arborização urbana; Atendimento ao cidadão, nos 

assuntos ligados ao Horto Municipal, ao corte e poda de árvore e ao licenciamento ambiental; 

Coleta seletiva; Comunicação ambiental; Concessão de Habite-se; Conservação de Parques; 

Educação e fiscalização ambiental; Gestão de áreas protegidas; Programa de Monitoria do 

Ecoturismo; Projeto Protetores de Água; Coleta e destinação de resíduos sólidos. 

Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento Sustentável: 

A Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento Sustentável (ABIDES) é uma 

organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como principais metas promover 

eventos, debates e desenvolver ações na busca do desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Também presta consultoria estratégica para auxiliar seus clientes na compreensão do 

ambiente em que farão suas ações e investimentos. 

Associação Comercial de Visconde de Mauá: 

Localizado no centro da vila de Visconde Mauá, a Associação Comercial de Visconde de Mauá 

(ACVM) foi criada pela chef Monica Rangel, e recebe o Concurso Gastronômico de Visconde 

de Mauá, que reúne cozinheiros locais e grandes chefs nacionais e internacionais. Dentre 

suas demais ações, a ACVM também presta auxílio aos moradores e comerciantes da região 

através da participação de políticas públicas, desde a concepção à pressão sobre a esfera 

pública. 

Associação Educacional Dom Bosco: 

A Associação Educacional Dom Bosco (AEDB) é um potencial parceiro para a realização de 

atividade de pesquisa e extensão na área de abrangência do PEPS. Oferece cursos 

superiores de Ciências Biológicas, Engenharia, Comunicação e Pedagogia. A AEDB possui 

um recurso estratégico para divulgação das ações e capacitação em temas ambientais, a Sala 

Verde, batizada Tymburibá, um espaço dedicado ao desenvolvimento de atividades de caráter 

educacional, voltadas à temática socioambiental e cultural. Esse espaço é focado na formação 

de cidadãos mais capacitados e participativos do processo de construção de sociedades 

sustentáveis e que pretende ser referência em meio ambiente, na área de abrangência 

geográfica de sua localização. 

Associação de Moradores e Amigos de Maringá, Maromba, Vale do Pavão e das Cruzes: 

A Associação de Moradores e Amigos de Maringá, Maromba e Vale do Pavão e das Cruzes 

(ASSOMAR), foi formada em abri de 2008, com cerca de 40 moradores das vilas de Maringá, 

Marimba, Pavão e Cruzes, e com diretoria formada por 20 membros das diferentes 

localidades. Entre suas ações, a ASSOMAR busca informar os moradores sobre os 

acontecimentos da região, além de participar ativamente das ações de tomadas de decisão 

pelo poder público. Embora disponibilize informações sobre a região e, consequentemente 

sobre o PEPS, não foi possível obter maiores detalhamentos sobre as ações que exercem 

sobre a UC, em função da recusa de integrantes da associação em conversar com a equipe 

do Plano de Manejo. 

Associação de Voo Livre Agulhas Negras: 

Fundada em 2008, a Associação de Voo Livre Agulhas Negras (AVLAN) é um clube destinado 

aos praticantes de voo livre, que tem como objetivo divulgar e profissionalizar o esporte, 

promover a confraternização dos praticantes e priorizar a prática segura. Atualmente, conta 

com 82 associados. Tem sede na localidade de Capelinha e é responsável pela realização 

anual da Copa ZoAr de Parapente. 
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Associação dos Produtores Rurais de Visconde De Mauá: 

A Associação dos Produtores Rurais de Visconde de Mauá (APROVIM) é uma entidade 

responsável pela orientação e apoio no plantio, trato, e venda de produtos orgânicos. Durante 

os domingos, promove a Feira de Produtos Orgânicos na Aldeia dos Imigrantes, em Visconde 

de Mauá. Conforme relata Ana Rita Nogueira, presidente da Associação, em entrevista ao 

jornal Beira Rio (15/03/2015), os produtos comercializados possuem certificação pelo Sistema 

Participante de Garantia da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de 

Janeiro (Abio), que garante a organicidade dos produtos comercializados. Durante a 

realização, na feira realiza-se venda de suco verde, pães, doces caseiros e juçaí, além de 

sessões de yoga e um brechó, mantido por entidades em benefício de animais de rua. 

Associação Pé na Trilha das Agulhas Negras: 

A Associação Pé na Trilha das Agulhas Negras desenvolve ações relacionadas a uso público 

e conservação da natureza através dos seguintes segmentos: meio ambiente e conservação 

dos recursos naturais, ecoturismo (condução de visitantes, manutenção e levantamento de 

trilhas), esporte e cultura (ações educativas e recreativas). Esta instituição participa como 

ouvinte no conselho consultivo do PEPS uma vez que ainda está em regularização jurídica. 

Há intenção de formalização de parceria entre a Associação e o PEPS, com a cessão (por 

parte do PEPS) de um espaço para que os monitores possam realizar o receptivo turístico.  

Associação Pró-Bem-Viver de Visconde de Mauá: 

Com sede na vila de Visconde de Mauá, a “Associação Pró-Bem-Viver Visconde de Mauá é 

uma entidade sem fins lucrativos, de caráter de organização socioambiental de interesse 

público, fundada em 3 de janeiro de 2005,cujos objetivos estão voltados exclusivamente para 

promoção de atividades profissionalizantes, culturais e de melhoria de qualidade de vida dos 

habitantes da Região da bacia do Rio Preto; da Vila de Visconde de Mauá e adjacência” 

(Projeto de lei 3665/ 2006 do então Deputado Estadual Noel de Carvalho). Conforme relato 

de Celina Llerena, dentre suas ações, a Associação Pró-Bem-Viver Visconde de Mauá 

mantém atualmente dois projetos: 

Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá: 

Fundada em 1986, a Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá 

(MAUATUR) tem por objetivo reunir e representar moradores, empreendedores e empresários 

da região de Visconde de Mauá, integrantes dos municípios de Resende e Itatiaia no estado 

do Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas, no estado mineiro; estabelecendo convênios com 

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da região, conforme descreve endereço 

eletrônico da associação. 

Segundo aponta o site da entidade, no ano de 2012, a MAUATUR dedicou-se a execução do 

projeto "Fortalecimento do Associativismo na Região de Visconde de Mauá". O projeto teve 

como resultado dezessete produtos dividindo-se em quatro ações: Associativismo, Gestão do 

Destino, Controle de Acesso dos Atrativos Turísticos, e Apoio à Comercialização. 

Segundo consta no site da instituição, o Projeto contou com apoio do SEBRAE/RJ que 

possibilitou o desenvolvimento de competências e parcerias com empresários e comunidade 

local, atingido a meta estabelecida (fortalecimento das atividades turísticas). Segundo consta, 

“Palestras, Cursos, Site, Pesquisa, Inventário, OSCIP, Planejamento Estratégico, entre outras 

ações (...) deram a clara visão de que a Região tem grande potencial (...)”.  

Centros de Triagem de Animais Silvestres: 

Os Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA são unidades responsáveis 

pelo manejo dos animais silvestres que são recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou 

entrega voluntária de particulares. Os CETAS possuem a finalidade de receber, identificar, 

marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar esses animais silvestres, além de realizar 
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e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão. A solicitação de pesquisa deverá ser 

formalizada na Superintendência do IBAMA. As duas unidades mais próximas do PEPS são 

Lorena/SP, a 110 km, e Seropédica/RJ, a 140 km. 

Comissão de Meio Ambiente da Pró-Bem-Viver: 

Compostagem Comunitária: iniciado no ano de 2007, o projeto é uma parceria com Agência 

de Meio Ambiente de Resende (AMAR), com objetivo de difundir práticas de compostagem 

em casas, pousadas, entre outros, na região. Uma vez gerado o produto da compostagem, é 

utilizado no próprio local, ou em praças e canteiros públicos do município. 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul: 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) são importantes aliados na gestão de UCs, pois 

através de discussões junto à sociedade civil organizada, conduz processos participativos e 

descentralizados na gestão dos recursos hídricos e na construção de acordos que visem 

melhorar as políticas de uso racional desses recursos. Além disso, dialoga e produz 

conhecimento, são organizações que se propõem à construção de práticas ambientais mais 

sustentáveis, e que possuem recurso que podem ser acessados através de projetos voltados 

à recuperação ambiental, proteção de mananciais e nascentes e desenvolvimento de 

atividades ligadas ao meio ambiente, com capacidade de gerar emprego e renda e abrir novas 

perspectivas de trabalho para os moradores e proprietários de áreas rurais.  

O CBH do Médio Paraíba do Sul, criado pela resolução CERHI 18ª de 28 de maio de 2008,tem 

a missão de promover a gestão descentralizada e participativa, onde as discussões visam 

aperfeiçoar a gestão da água e promover políticas e ações em prol do uso racional dos 

recursos hídricos, bem como estimular a articulação entre os diferentes segmentos da bacia 

hidrográfica (indivíduos, grupos, entidades públicas e privadas e coletividades que, em nome 

próprio ou de terceiros, utilizam os recursos hídricos), visando o uso sustentável dos recursos 

naturais, a recuperação ambiental e a geração de emprego e renda. 

Centro Cultural Visconde de Mauá: 

Como fonte de cultura para visitantes e moradores da região de Visconde de Mauá, o Centro 

Cultural Visconde de Mauá (CCVM), de iniciativa de Márcia Patrocínio com apoio de Juan 

Llerena, é um local de exposição de manifestações artísticas nas áreas de Artes Plásticas, 

Música, Teatro, Literatura, Arte-Educação e Educação Ambiental. 

Em seu espaço divulgam-se obras de artistas locais que representam as peculiaridades da 

região, ressaltando a importância da identidade local. Dentre suas diversas ações, o CCVM 

recebe exposições como a “Uma Pedra no Meio do Caminho”, que consistiu na divulgação da 

obra de diversos fotógrafos que registraram o monumento rochoso Pedra Selada. Com 

objetivo de aumentar o simbolismo do evento, durante sua abertura ouve apresentação de 

violonista e de vídeos apresentando a Pedra Selada. Regularmente ocorrem também, feiras 

do livro, feiras de alimentos vegetarianos, divulgação de filmes regionais, visita de estudantes 

de escolas da região, oficinas de educação musical e ambiental, além de exposições tendo o 

pinhão e a araucária como foco de inspiração de artistas locais e regionais. 

Centro de Estudos da Microbacia do Alto Rio Preto: 

Localizado na região de Maringá, no município de Bocaina de Minas, o Centro de Estudos da 

Microbacia do Alto Rio Preto (CEMARP) é uma ONG que trabalha promovendo mutirões de 

limpeza no rio Preto e programas de educação ambiental voltados para a sua preservação. 

Desde sua criação, organizou um programa de rádio e levou para o entorno do alto rio Preto 

cursos sobre decomposição de resíduos sólidos orgânicos e construção de fossas com 

utilização de junco e aguapé (Informativo da Escola Técnica Rural da Mantiqueira). 
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Centro de Referência de Educação Ambiental do Município de Resende: 

Sob mandato do prefeito Eduardo Meohas, o Centro de Referência de Educação Ambiental 

do Município de Resende (CREAR) foi instituído através do Decreto nº 45, de 4 de abril do 

ano 2000, da Prefeitura Municipal de Resende, com os seguintes objetivos: 

I. Elaborar e encaminhar as Diretrizes da Polícia Municipal de 

Educação Ambiental, junto as Secretarias de Educação e do Meio 

Ambiente;  

II. Promover a Educação Ambiental Formal e Não Formal no município;  

III. Fomentar, inicial e encaminha a “Agenda 21 Local”, somando com as 

ações de outros setores sociais, já existentes no município;  

IV. Instituir a “Equipe Referência de Educação Ambiental” no município;  

V. Elaborar materiais estratégicos com enfoque pedagógico, voltados 

para a Educação Ambiental;  

VI. Ser um ponto de referência com suporte teórico-científico nos temas 

relacionais à “Educação” e “Meio Ambiente”, visando a manutenção 

e melhoria das condições de qualidade de vida da “Espécie Humana” 

em harmonia com a natureza.  

Para tanto, sua premissa básica visa à Educação Ambiental, através de capacitação de 

professores da rede pública e privada promovendo a discussão acerca de questões 

relacionadas ao meio ambiente no município de Resende, através do diálogo com as 

secretarias de Meio Ambiente e de Educação, e comunidade local. 

Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira: 

A função do Conselho Consultivo é assessorar o planejamento e a gestão da Área de 

Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. O atual CONAPAM, estabelecido pela Portaria 

nº 261, de dezembro de 2013, é composto por representantes da administração pública e dos 

segmentos da sociedade civil. O mandato dos conselheiros é de dois anos, renovável por 

igual período, não remunerado e considerado atividade de relevante interesse público. 

As administrações públicas representadas no conselho são: APA da Serra da Mantiqueira, 

Floresta Nacional de Passa Quatro; PNI; PEPS; Instituto Estadual de Florestas de Minas 

Gerais (IEF/ MG); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 

(EMATER/ MG); Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Regional 

Guaratinguetá/ SP; Prefeituras Municipais de Cruzeiro e Guaratinguetá no estado de São 

Paulo; de Passa Quatro, Itamonte, Baependi, Liberdade, Virgínia, Delfim Moreira e Bocaina 

de Minas no estado de Minas Gerais; e Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR). 

Os representantes da sociedade civil são: Associação de Amigos do Gomeral; Associação 

Terra Uma; Associação dos Moradores do Bairro dos Pilões (AMBAPI); Fundação 

Educacional de Ensino de Técnicas Agrícolas, Veterinárias e de Turismo Rural (Fundação 

ROGE); Sindicados Rurais de Queluz, Cruzeiro e Lavrinhas em São Paulo e Passa Quatro 

em Minas Gerais; Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável 

(AJADES); Crescente Fértil; Instituto Altomontana da Serra Fina; Instituto Nascente; Instituto 

SuperAção; Instituto Oikos de Agroecologia; Associação de Pais e Amigos da Escola Nova 

Terra (AMEN); Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá 

(MAUATUR); Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CBH-OS). 

Corpo de Bombeiros: 

A Serra da Mantiqueira, onde o PEPS está inserido, tem um histórico constante de queimadas, 

em especial no período do inverno, que é o período de seca, e de enchentes no período do 

verão. Portanto, do PEPS com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil pode contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de respostas às emergências ambientais, bem como 
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evacuação de áreas em caso de risco, otimizando essas ações e tornando-as mais eficazes 

e mais efetivas. A oficialização de termos de cooperação técnicas entre esses órgãos pode 

promover a troca de conhecimento, otimizando a resposta local em situações de emergência.  

Crescente Fértil: 

Segundo informações disponibilizadas pela instituição, com sede na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serrinha, em Resende, a Crescente Fértil é uma organização da 

sociedade civil fundada no ano de 1994. Com parte de seus integrantes tendo trabalhado 

juntamente com prefeituras, possuem experiência na elaboração de projetos voltados para o 

fortalecimento de políticas públicas nas áreas de meio ambiente e cultura. Atua, sobretudo, 

nas áreas de Meio Ambiente e de Comunicação, participando do fortalecimento de processos 

participativos, em especial nas Unidades de Conservação e comunidades de montanha da 

Serra da Mantiqueira. 

Entre suas ações, desde seu início realizou parcerias com diversas organizações, no Brasil e 

no exterior: Fundacion Charles Leopold Mayer – Paris e Proyecto Protege – Chile; prefeituras 

de Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas; APA da Serra da Mantiqueira; Ashoka 

Empreendedores Sociais, Conservação Internacional e SOS Mata Atlântica. Integra, ainda, a 

Aliança para as Montanhas (aliança internacional de entidades dedicadas à proteção 

ambiental e social de áreas montanhosas), tendo participado das reuniões globais da 

entidade, no Rio de Janeiro, em junho de 2012, e em Erzurum, Turquia, em setembro de 2013.  

A Crescente Fértil realiza, desde 2001, projetos diretamente voltados para Unidades de 

Conservação, com utilização de metodologias participativas em processos decisórios, 

sistematização e produção de documentos conclusivos. 

Desde junho de 2009 integra a coordenação do Mosaico de Unidades de Conservação da 

Serra da Mantiqueira, atuando na função de Secretaria Executiva, tendo sido reeleita duas 

vezes, estendendo seu mandato até julho de 2015. 

Atualmente a Crescente Fértil também realiza o “Projeto Rio Sesmaria – Diagnóstico Físico e 

Socioambiental da Bacia Hidrográfica” aprovado em 2011 pelo Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP) e Fundo Brasileiro pela Biodiversidade (Funbio) por meio do Acordo Tropical 

Forest Conservation Act (TFCA). O projeto iniciou-se em março de 2012, estendendo-se até 

março de 2015. Dentre os resultados deste trabalho destaca-se, além do próprio diagnóstico, 

o estudo fitossociológico dos fragmentos florestais, a elaboração de lista de espécies 

indicadas para programas de restauração florestal na sub-bacia e o cadastramento de um 

banco de áreas para restauração totalizando 50 hectares, dos quais 5 foram efetivamente 

plantados e encontram-se em fase de manutenção (Crescente Fértil, 2015). 

Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro: 

Conforme descreve o Plano de Manejo do PNI (2013), o projeto de construção da Estrada 

Parque foi elaborado com o apoio do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR), da Prefeitura Municipal de Itatiaia, da Prefeitura Municipal de Resende, da 

Secretaria de Estado de Obras (RJ), da Secretaria de Estado do Ambiente (RJ) e do Ministério 

do Turismo e têm como empreendedor o Departamento de Estradas de Rodagem do estado 

do Rio de Janeiro (DER/ RJ).  

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Estrada Parque RJ-163 e RJ-151 (2008), o 

projeto foi implantado a partir das reivindicações da população em relação aos acessos da 

região, sobretudo ao distrito de Visconde de Mauá. Como acesso para deslocamentos vindos 

do Rio de Janeiro ou São Paulo, a estrada, então de terra, apresentava elevado número de 

buracos, trepidações, riscos de deslizamentos, além da sinuosidade comum às estradas 

localizadas em áreas montanhosas.  
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Desse modo, o projeto consiste na pavimentação e adequação ambiental da RJ-163, entre as 

vilas de Capelinha e Visconde de Mauá e da RJ-151, entre a Vila da Maromba, em Itatiaia, 

até da Ponte dos Cachorros, em Resende, constituindo no asfaltamento de aproximadamente 

30 km de estradas, totalmente inseridas na Área de Proteção Ambiental da Serra da 

Mantiqueira e atravessando a área do PEPS (Figura 4.163). 

Figura 4.163 Estrada-Parque RJ-163 e RJ-151.  

 
Fonte: EIA da Estrada Parque RJ-163 e RJ-151,2008. 

Entretanto, conforme apontam algumas lideranças comunitárias residentes na região e 

estudiosos da área, o processo de implantação da Estrada Parque não respeitou uma série 

de quesitos legais, ambientais e sociais. Segundo Oliveira (2012), no ano de 1998, o DER/ RJ 

iniciou obras de terraplanagem na estrada causando significativos danos ambientais, como 

assoreamento de corpos hídricos, deslizamentos de terra e soterramento de mata ciliar. Em 

decorrência das degradações, o DER/ RJ apresentou no ano de 2003 o Plano de Ação 

Ambiental de Mitigação, fruto de sugestões de compensação ambiental propostas pelo 

IBAMA. Entretanto, antes mesmo do termino das reparações ambientais, foi iniciado o 

processo de licenciamento para o asfaltamento da estrada. Assim, segundo consta no blog 

Alto do Rio Preto, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi realizado de forma incompleta e 

desrespeitado no momento da construção da estrada. Ainda segundo Oliveira (2012), o 

“asfalto trazido à comunidade trouxe indubitavelmente maior fluxo de veículos ao vilarejo, 

aumentando o número de visitantes e, como corolário inevitável, de lixo e esgoto, sendo esta 

a variável presente mais perceptível no momento, mas não a única”. 

Todavia, é conveniente ressaltar algumas melhorias que a construção da Estrada Parque 

trouxe e ainda deve trazer para a região. Segundo o blog do ASSOMAR (Associação de 
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Moradores e Amigos de Maringá, Maromba e Vales do Pavão e Cruzes), além da obra de 

pavimentação, o projeto prevê a construção de mirantes entre as localidades de Capelinha e 

Visconde de Mauá, urbanização das vilas de Maringá e Maromba, no município de Itatiaia, 

além da implantação de sistema de ordenamento turístico sustentável da Região de Visconde 

de Mauá. Ainda segundo o blog, o governo do estado do Rio de Janeiro, através do 

PRODETUR, finalizou um centro de turismo e artesanato e urbanizou a avenida Wenceslau 

Braz, principal via do distrito. 

Além dessas, conforme consta no Boletim Informativo Ano 1, Número 2, parte integrante do 

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, presente no EIA da Estrada Parque; 

na vila de Maringá (Itatiaia), no ano de 2011 foi inaugurada uma estação de tratamento de 

esgoto com o objetivo de atender 90 % da localidade, beneficiando cerca de seis mil 

moradores. Convém destacar, porém, que o serviço de tratamento de esgoto pode não ser 

suficiente para atender à nova demanda que o crescimento do turismo pode causar à região 

(OLIVEIRA, 2012). Além desses programas, cabe destacar os programas de educação 

ambiental, que a partir de oficinas buscou orientar professores, alunos e comunidade em geral 

acerca de questões relacionadas ao meio ambiente; programas de monitoramento de 

recursos hídricos, fauna entre outros. 

Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro: 

A Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-

RJ) é responsável pelo planejamento, coordenação e execução dos programas de assistência 

técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento técnico, econômico e social, para 

aumento da produção e da produtividade agropecuária e melhoria das condições de vida do 

meio rural do Estado do Rio de Janeiro. Também é sua função elaborar e propor planos, 

programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhar as ações 

referentes à sua execução. 

Apesar de ainda não haver nenhuma parceria formal de cooperação técnica entre o PEPS e 

a EMATER, a relação entre as duas instituições foi descrita como forte nas oficinas de 

diagnóstico participativo realizados com moradores do entorno para elaboração deste Plano 

de Manejo. Isto se deve a uma demanda que parte da própria comunidade que consiste na 

compatibilização da produção agropecuária e conservação dos recursos naturais, 

especificamente água, no entorno do PEPS. Outro fato que corrobora tal demanda é a 

participação ativa dos produtores rurais no conselho consultivo (Sindicato rural e Associação 

de Produtores Rurais de Visconde de Mauá - APROVIM). 

Ensino Musical e Instrumental - Banda Corporação Musical de Visconde de Mauá: 

Segundo Celina Llerena, foi uma iniciativa de seu pai, Juan Llerena, que sempre acreditou 

que a música poderia ajudar jovens a desenvolver seus talentos artísticos, musicais e suas 

relações pessoais e profissionais. Além desses projetos, a Associação Pró-Bem-Viver 

Visconde de Mauá é responsável pela Escola de Bioarquitetura – Ebiobambu, que é um 

Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental de Bioarquitetura onde, desde 2002, realizam-

se estudos, pesquisas e difunde-se conhecimentos da aplicação de técnicas e materiais 

naturais e ecológicos, como a terra, fibras, materiais recicláveis, teclados de grama e, 

principalmente, o bambu. Ainda segundo Celina Llerena, a finalidade da escola é incentivar, 

viabilizar e resgatar a cultura do uso do bambu e de outros recursos naturais e renováveis no 

Brasil, através da pesquisa, prática construtiva e capacitação profissional de pessoas 

interessadas no aprendizado da utilização de materiais ecologicamente corretos. Dentro da 

unidade, possuem um viveiro com 55 espécies de bambu, com o qual prestam cursos de 

capacitação para construções com o material. 

Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro: 

Fundada no ano 2000, a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro 

(FEMERJ) promove manutenção de vias de escalada e trilhas de acesso, atua junto a 
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conselhos consultivos de parques e áreas de conservação (a exemplo do PEPS), trabalha 

junto com o programa de Acesso as Montanhas para garantir o direito de atingir áreas de 

escalada, e zela pela difusão e prática da ética do esporte. Atualmente é formada por 11 

entidades: o Centro Excursionista Brasileiro, Centro Excursionista Rio de Janeiro, Clube 

Excursionista Light, Centro Excursionista Guarabara, Clube Excursionista Carioca, Centro 

Excursionista Teresopolitano, Centro Excursionista Petropolitano, Centro Excursionista 

Friburguense, Clube Niteroiense de Montanhismo, Grupo Excursionista Agulhas Negras e a 

AGUIPERJ. 

Grupo Excursionista Agulhas Negras: 

Segundo o site da própria entidade, o Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) é uma 

entidade não governamental fundada em 1962 com objetivo de difundir o montanhismo como 

forma de educação ambiental e lazer, além de ações de utilidade pública, através de 

caminhadas, escaladas, formação de guias especiais para busca, resgate e salvamento de 

pessoas desaparecidas; prevenção e combate a incêndios florestais. 

Conforme descrição do site, o “GEAN realiza, periodicamente, cursos de montanhismo e meio 

ambiente e incentiva seus sócios a participarem como voluntários junto às Unidades de 

Conservação. O grupo também desenvolve projetos em parceria com organizações, 

governamentais ou não, que tenham como objetivo a proteção do Patrimônio Natural 

brasileiro”. 

Como ação específica, o GEAN integra o Projeto Monitor de Ecoturismo, que consiste num 

projeto ambiental e socioeducativo desenvolvido pela Prefeitura de Resende através da 

Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR), e realizado em parceria com a 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal 

e GEAN. Entre suas ações, o projeto tem como objetivo realizar o monitoramento ambiental 

dos atrativos dos monumentos naturais e seu entorno, conforme segue: 

• “Promover a conservação do patrimônio natural de Resende a partir da 

mobilização de excursionistas, guias, visitantes e comunidades locais. 

• Fazer o levantamento e diagnóstico dos atrativos naturais do município. 

• Mapear as trilhas e monitorar seu uso, propondo procedimentos para 

minimizar os impactos ambientais causados pela visitação pública. 

• Formar monitores de ecoturismo para atuar nas unidades de conservação 

municipais” (GEAN, 2013). 

Instituto Agulhas Negras: 

O Instituto Agulhas Negras (INAN) é uma organização não governamental, que busca 

participar de ações de conservação e preservação do meio ambiente. 

Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade/ Parque Nacional do Itatiaia: 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia em regime 

especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama). Cabe ao ICMBio executar as ações do SNUC, podendo propor, 

implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele 

ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades de 

Conservação federais. O ICMBio é responsável pela gestão do PNI, que faz limite imediato 

com o PEPS, e a APA da Serra da Mantiqueira, que sobrepõe parte da área do PEPS. 

O PNI foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em junho de 1937. Faz limite com a 

porção nordeste do PEPS. A área do PNI abrange nascentes de 12 importantes bacias 

hidrográficas regionais, que drenam para duas bacias principais: a do rio Grande, afluente do 

rio Paraná, e a do rio Paraíba do Sul, o mais importante do Rio de Janeiro. Tem sua atuação 
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consolidada na região, com grande potencial de atratividade turística e de pesquisa, podendo 

contribuir também com o conhecimento e experiência na prevenção e combate aos incêndios 

florestais, compatibilização dos zoneamentos das UCs, compartilhamento de obrigações, 

equipamentos, veículos, equipes (destaque para brigada de incêndio), tarefas, ações 

principalmente nas áreas estratégicas como a interface com o PEPS, além de apoio 

operacional na realização de tarefas e ações. 

Dada a grande área de abrangência da APA Mantiqueira e a distância da sua sede 

administrativa (Itamonte/MG) em relação a sua porção no território fluminense (região de 

Visconde de Mauá, cerca de 130 km), o nível de atuação é restrito por questões logísticas e 

operacionais, podendo ser apoiado pelo PEPS, embora tal cooperação ainda não tenha sido 

formalizada. 

A parceria entre as diferentes UCs dispostas na Serra da Mantiqueira possibilita um 

intercâmbio de conhecimento e experiência que ajuda a minimizar o grande gargalo 

enfrentado pelas UCs, que é a falta de recursos (materiais e humanos) e de articulação 

interinstitucional para otimizar a gestão dessas áreas naturais protegidas. Em relação a APA 

da Mantiqueira essa parceria pode contribuir para a normatização das atividades de aventura 

e ecoturismo, a serem fortalecidas na região, além de realização de vistorias conjuntas em 

cumprimento a processos judiciais que envolvam suas respectivas zonas de amortecimento. 

O PEPS tem um grande potencial para o desenvolvimento de atividades esportivas, porém 

algumas atividades não podem ser realizadas dentro da UC por restrições da categoria 

parque, mas pode ser desenvolvida na APA, o que faz dessa parceria um ponto essencial 

para o fortalecimento do ecoturismo, do turismo de aventura, e de outras atividades a serem 

desenvolvidas no interior e no entorno das UCs. 

Instituto Estadual do Ambiente: 

Vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) tem a 

função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de 

recursos florestais adotados pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. O seu principal 

objetivo é proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro, 

através de ações estratégicas e integradas com o desenvolvimento do Estado. 

Instituto Nascente, Turismo e Ecologia/ Mosaico da Mantiqueira: 

O Instituto Nascente, Turismo e Ecologia/ Mosaico da Mantiqueira, através de material 

divulgado em diversas localidades da Serra da Mantiqueira, tem realizado trabalho de 

conscientização acerca dos problemas causados pelas queimadas. Entre diversos problemas, 

o material divulga os impactos trazidos à fertilidade natural do solo, à erosão e assoreamento 

de rios, e a fauna da região. O material, ainda, traz uma série de causas e possíveis 

alternativas aos incêndios causados na região. 

Ministérios Públicos Estadual e Federal: 

O Ministério Público (MP) constitui uma ferramenta jurídica que confere brevidade as tratativas 

ambientais legais e contribui para integração e diálogo entre os entes ambientais municipais, 

estaduais e federais na região. 

Os temas normalmente tratados com o MP que se relacionam com a gestão do PEPS são: 

emissão de parecer de localização de propriedades potencialmente inseridas no PEPS, 

ocupação irregular do solo, desflorestamento irregular, supressão vegetal e crimes ambientais 

em geral (desmatamento irregular; queimadas; caça; extração de palmito e tráfico de animais 

silvestres, em grande maioria aves). Há casos em que o próprio Ministério Público aciona o 

PEPS por meio de outra UC e vice-versa. 

As denúncias podem ser realizadas por qualquer pessoa física ou jurídica que têm a opção 

de procurar tanto o órgão ambiental (Inea, ICMBio, AMAR ou Secretaria de Meio Ambiente de 

Itatiaia) quanto o MP. 



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 410 

A região carece de instituições públicas e de fiscalização, o que favorece o desenvolvimento 

de atividades em desconformidade com os objetivos das UCs, e aumenta os desafios na 

gestão dessas áreas, além de dificultar a relação da população com os órgãos ambientais 

que, pelo seu histórico de atuação sem diálogo prévio possuem uma imagem negativa, o que 

distancia ainda mais a população do órgão e reduz a possibilidade de denúncias. Essa 

parceria fortalece o poder de atuação da UC quanto ao atendimento de denúncias e de 

demandas ambientais, podendo ser realizadas por qualquer pessoa física ou jurídica que têm 

a opção de procurar tanto o órgão ambiental (Inea, ICMBio, AMAR ou Secretaria de Meio 

Ambiente de Itatiaia) quanto o MP. 

Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro: 

Esse órgão é estratégico no apoio às UCs estaduais, no caso fiscalização de crimes 

ambientais de grande porte ou atividades de risco como caça e tráfico de animais silvestres, 

além de apoio em ações preventivas em locais com grande número de ocorrência de 

atividades ilegais, como notificações em caso de incêndios criminosos e fiscalizações 

específicas. 

Programas de Coleta Seletiva: 

A região do entorno ao PEPS é atendida por dois programas de separação de resíduos sólidos 

e coleta seletiva, conforme segue: 

• Coleta Seletiva Solidária da Região de Visconde de Mauá: 

O programa Coleta Seletiva Solidária da Região de Visconde de Mauá é uma realização da 

Prefeitura Municipal de Resende, através da Agência do Meio Ambiente (AMAR) e da 

Prefeitura Municipal de Itatiaia, no qual busca conscientizar a população da região de 

Visconde de Mauá acerca da importância na separação dos resíduos sólidos recicláveis. Para 

tanto, informativos são distribuídos em diversos pontos da região, atentando para o que é 

reciclável ou compostável, além da importância do descarte adequado de óleos de frituras. 

• Coleta Seletiva de Resende: 

Assim como o programa Coleta Seletiva Solitária da Região de Visconde de Mauá, o programa 

Coleta Seletiva de Resende também busca à conscientização dos moradores, desta vez do 

município como um todo, sobre a importância da separação dos resíduos. Para tanto, 

informativos são distribuídos para os moradores com auxílio da associação de catadores 

Recicla Resende (ACRR), AMAR e Prefeitura Municipal de Resende. 

O programa é uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza 

e Afins (ABIPLA) e Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) e tem abrangência sobre as localidades de Visconde de Mauá, 

Capelinha e Serrinha. 

Programa de Gestão Socioambiental – APA da Mantiqueira – Microbacia Hidrográfica 

do Alto Rio Preto – Visconde de Mauá: 

O Programa de Gestão Socioambiental na APA da Mantiqueira tem o objetivo de “melhorar o 

gerenciamento das áreas de proteção públicas existentes e futuras através de esforços 

direcionados da sociedade civil”. O programa é financiado pelo Fundo de Parceria para 

Ecossistemas Críticos (CEPF) e conta com o apoio da Ashoka Empreendedores Sociais. O 

programa estabeleceu 12 diretrizes, cada uma com responsáveis específicos, atividades e 

prazos a serem cumpridos, nas áreas de: saúde; esporte, lazer e cultura; resíduos sólidos; 

meio ambiente, uso do solo, saneamento e mata ciliar; transportes; estradas; ação social; 

segurança; educação; trabalho; produção, comércio e sustentabilidade local; e 

sustentabilidade do Plano de Gestão. 



 

 

 

Página 411 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

Secretaria de Turismo e Eventos da Prefeitura Municipal de Resende: 

A Secretaria de Turismo e Eventos de Resende deve prestar assessoria ao Prefeito no 

planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades de atração de investimentos 

nas áreas de turismo desenvolvidas pelo Município. A ela estão subordinadas a 

Superintendência de Turismo e a Superintendência de Eventos e Integração. 

Sindicato Rural de Resende: 

O Sindicato Rural de Resende localiza-se no centro do município de Resende. O cargo da 

presidência é ocupado por Gilson Mario Siqueira. Os Sindicatos Rurais são à base da 

estrutura piramidal que compõe Sistema Sindical Rural e tem por objetivo desenvolver ações 

diretas de apoio ao produtor rural, buscando soluções para os problemas locais de forma 

associativa. O Sindicato Rural de Resende (extensões de base: Itatiaia e Porto Real) é uma 

organização política e social de direito privado, constituído para defender os interesses da 

classe rural em seus respectivos municípios. O sindicato trata, principalmente, da organização 

do produtor, prestando assistência a sua atividade. 

Universidade Federal Fluminense/ Campus Volta Redonda: 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma entidade federal autárquica, com autonomia 

didática científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira, fundada em 18 de 

dezembro de 1960. A Universidade possui uma estrutura complexa, entre bibliotecas, 

laboratórios, salas de aulas, anfiteatros, hospital, entre outros, presente em diversos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, com 3.078 docentes; 4.695 servidores técnico-

administrativos; e 26.154 discentes de graduação presencial, 4.408 alunos de graduação à 

distância, 5.583 de pós-graduação stricto sensu e 16.262 de pós-graduação lato sensu.  

O campus Volta Redonda da UFF abriga a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica, o 

Instituto de Ciências Exatas e o Instituto de Ciências Humanas e Sociais.  

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: 

Oficialmente inaugurada no ano de 1913, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) é uma entidade federal autárquica, desde 1968. Oferece cursos de graduação e pós-

graduação, divididos em três campi: campus Seropédica, campus Nova Iguaçu e Campus 

Três Rios. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro: 

Considerada umas das mais importantes universidades brasileiras, criada a partir da fusão da 

Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro, da Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro, da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette e da Faculdade de Ciências 

Médicas, a Universidade cresceu, incorporando e criando novas unidades com o passar dos 

anos. Às faculdades fundadoras uniram-se instituições como a Escola Superior de Desenho 

Industrial (Esdi), o Hospital Geral Pedro Ernesto (Hupe), a Escola de Enfermagem Raquel 

Haddock Lobo, entre outras. Além disso, novas unidades foram criadas para atender às 

demandas da Universidade e da comunidade, como o Instituto de Aplicação (CAp) e a Editora 

da UERJ (Eduerj), entre outros. O campus regional de Resende está localizado na está 

localizado na Rodovia Presidente Dutra km 298 (Polo Industrial), no sentido RJ-SP. Possui 

uma área de 200 mil m² com 28 mil m² de área construída. Abriga basicamente as atividades 

do Curso de Engenharia de Produção, Engenharia Química e Engenharia Mecânica. 

Atualmente a UERJ é membro titular do conselho consultivo do PEPS, com participação ativa 

nas reuniões. 

4.12.4 RECURSOS HUMANOS DO PEPS 

O PEPS e o serviço de guarda-parques foram criados no mesmo ano, em 2012. Este fato 

influenciou diretamente a organização do PEPS por não existir dados antecedentes e 
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específicos sobre as demandas que envolvem o parque e parâmetros para definir o 

quantitativo de pessoal adequado. Para se criar uma rotina de trabalho e sua correspondente 

política de organizacional, desde a criação, os trabalhos desenvolvidos vêm sendo 

mensurados e estruturados na base da cooperação mútua nas distribuições de tarefas para 

que a equipe atenda às necessidades da UC. 

4.12.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A equipe do PEPS é composta pelo gestor da UC, 10 (dez) guarda-parques, 03 (três) 

vigilantes patrimoniais24, 01 (um) educador ambiental vinculado ao projeto EdUC e 01 (um) 

técnico de uso público vinculado ao projeto de consolidação do uso público nos parques. A 

escala diária de trabalho no PEPS conta com cerca de cinco guarda-parques, que se alternam 

para atender as emergências, dar prosseguimentos as tarefas diárias da UC (fiscalização e 

monitoramento, manejo de atrativos, vistorias conjuntas com outros órgãos), secretariar a UC, 

participar de reuniões e eventos oficiais, limpar e manter os três prédios que atualmente 

compõem a sede administrativa, atender o público passante e a comunidade local que, por 

falta de órgãos públicos na região, enxerga o PEPS como a única possibilidade de resolução 

das questões referentes a administração pública local. 

As áreas de atuação do parque são educação ambiental, fiscalização, patrulhamento de rotina 

e visibilidade, manejo e interpretação de trilhas, reflorestamento, combate e prevenção de 

incêndios, participação em conselhos e outras instâncias participativas e atendimento a 

demandas espontâneas da comunidade. A equipe é organizada em Grupos de Trabalho (GT), 

cada qual com sua metodologia de trabalho, objetivos e metas, definidos e monitorados em 

reuniões mensais com o gestor da UC. Os GTs são: 

• Proteção: envolve o monitoramento, fiscalização, prevenção e combate de 

incêndios; 

• Uso Público: levantamento de atrativos, contagem de visitantes, manutenção do 

livro da de visitantes, manutenção de trilhas; 

• Educação Ambiental: atendimento de escolas, realização de oficinas e palestras, 
realização do GP mirim.  

Apesar dos trabalhos estarem divididos em temas, os guardas não têm atuação restrita aos 

grupos que participam, podendo atuar em mais de um grupo, de acordo com a afinidade e as 

demandas da UC. As atividades administrativas são realizadas em sua maioria pelo gestor e 

consomem grande parte do tempo de trabalho. Poucas atividades administrativas têm 

possibilidade de serem delegadas aos guardas. O gestor é ainda o responsável por emitir 

pareceres técnicos, pelas ações de articulação e representação institucional e por presidir o 

conselho consultivo. 

A equipe de vigilância patrimonial composta por 3 (três) vigilantes tem seu trabalho restrito a 

manter a segurança e integridade do patrimônio local. Contudo, devido a sua posição de 

trabalho à frente do prédio da UC, são constantemente abordados pelo público e acabam 

fazendo um atendimento inicial de recepção e encaminhamento para a equipe. Os outros dois 

colaboradores temporários 01 (um) educador ambiental, vinculado ao projeto EdUC e 01 (um) 

técnico de uso público, apesar de participarem da rotina da UC e representarem uma 

contribuição imensa para a gestão, realizam trabalhos bem pontuais com prazo de atuação 

temporário. Faz parte ainda das atividades de rotina do PEPS a representação em fóruns e 

consequente participação em reuniões que variam entre mensais e bimestrais. A participação 

é feita sempre que possível pelo gestor que, quando precisa se ausentar, envia um GP 

representando-o. O PEPS está representado nos seguintes:  

                                                

24 Contratados e coordenados por empresa terceirizada. No Inea a gerência responsável é a GEAUD. 
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• Conselho Municipal de Meio Ambiente de Resende; 

• Conselho Municipal de Turismo de Resende;  

• Conselho Consultivo da APA Mantiqueira; 

• Conselho Consultivo do Mosaico Mantiqueira.  

Avalia-se que, para o tamanho da UC e as demandas operacionais existentes, o corpo de 

guarda-parques atual é bastante satisfatório e consegue atender bem as necessidades. 

Apesar de alguns GP terem formação superior e condição de atuar em questões mais técnicas 

e administrativas, o regime de trabalho e as condições de contratação não são ideais para 

que exerçam essas funções. A UC apresenta uma carência técnica e administrativa extrema, 

que sobrecarrega o gestor e interfere na produtividade da equipe. 

A dificuldade de comunicação entre a equipe, e entre a da UC e o Inea também foi identificada 

entre os gargá-los da UC. O fato da equipe estar dividida em escalas diferentes faz com a que 

a rotatividade de pessoas no dia a dia seja alta e a informação não permanece. A sobrecarga 

de compromissos do gestor não permite que ele desempenhe a função de manter o fluxo de 

informações de rotina. Alguns gargalos poderiam ser resolvidos com a nomeação de um 

subchefe, ou com a colaboração de pelo menos um técnico compondo a equipe que cumpra 

o expediente administrativo.  

O PEPS ainda não possui voluntários ou parceiros formalizados, mas conta com a 

colaboração de moradores locais em eventos e outras ações e com o apoio institucional de 

órgãos que fazem ou não parte do conselho, com destaque para a Secretaria Municipal de 

Turismo de Resende e o Centro Cultural de Visconde. Outras parcerias e cooperação de 

trabalho são estabelecidas para fiscalização e combate a incêndios, como é o caso do PNI, 

por meio da brigada e o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende. O Quadro 

4.45 apresenta a relação dos colaboradores do PEPS, em outubro de 2015. 

Quadro 4.45 Relação de colaboradores do PEPS. 

 NOME INST. VÍNC. IDADE ESCOLARIDADE FUNÇÃO 

1 Aline da Silva Turque Inea GO 33 Pós-graduação completa Guarda-Parque 

2 Diva Rezende Pereira ITPA TE 36 Pós-graduação completa 
Coordenador 

de uso público 

3 Ediney Pereira Baesso Tavares Inea GO 45 Ensino Médio Guarda-Parque 

4 Filipe Mello De Souza Cabral Inea GO 28 Superior completo Guarda-Parque 

5 Luis Henrique Bernardo Chaves Inea GO 46 Ensino Médio Técnico Guarda-Parque 

6 José Carlos das Silva Gomes Inea GO 38 Superior Completo Guarda-Parque 

7 Marcelo Studart Lima Inea GO 26 Superior Completo Guarda-Parque 

8 Mario Marcos Petrili Guimarães Inea GO 33 Superior Completo Guarda-Parque 

9 Nilton de Souza Aguiar Inea GO 32 Pós-graduação completa Guarda-Parque 

10 Paulo Monteiro Pereira Filho Inea GO 43 Superior completo Guarda-Parque 

11 Rodrigo Rodrigues Inea CC  Pós-graduação completa Gestor de UC 

12 Thiago Amaro Inea GO 28 Superior completo Guarda-Parque 

13 Claudete Lino Pereira Cordeiro Hopevig TE  Ensino Médio 
Vigilante 

Patrimonial 

14 Karina Moreira Soares Hopevig TE  Ensino Médio 
Vigilante 

Patrimonial 

15 Eduardo Moreira Silva Hopevig TE  Ensino Médio 
Vigilante 

Patrimonial 

Legendas: INST. – Instituição; VINC. – Vinculo; GO – Servidor do Estado; CC – Cargo Comissionado; TE – 

Terceirizado; PA – Parceria; VO – Voluntário. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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4.12.4.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

As capacitações normalmente são proporcionadas pela GEUC e pelo SEGPAR em parceria 

com outras instituições. As relações das capacitações estão listadas no Quadro 4.46. Para os 

cursos direcionados aos Guarda-parques são oferecidas poucas vagas por UC, muito em 

função do quantitativo de guarda parques lotados em todas as UC de proteção Integral do 

Estado do Rio de Janeiro (cerca de duzentos); e na equipe do PEPS não há cultura de repasse 

das informações e aprendizados gerados através destas oportunidades, acarretando menor 

aproveitamento do conteúdo por parte da equipe como um todo. 

Quadro 4.46 Capacitações da equipe de trabalho do PEPS. 

ANO CURSO/OFICINA INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

2013 Formação e capacitação dos GPs Inea / Funbio 

2013 Curso para gestores NEXUS UC 

2014 Curso para gestores (2ª etapa) NEXUS UC 

2013 Manejo de avifauna SEGPAR / Inea 

2013 Recuperação de áreas degradadas Gerência de Serviço Florestal – DIBAP / Inea 

2013 Resgate de animais com derramamento de óleo PETROBRAS 

2014 Procedimentos em áreas de risco ambiental Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro 

2014 Animais peçonhentos INSTITUTO VITAL BRASIL 

2014 Curso para gestores (1ª etapa) Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental 

2015 Curso para gestores (2ª etapa) Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental 

2015 Cadastro ambiental rural - 

2015 Educação ambiental Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.12.4.3 SEDE DO PEPS 

Junto à edificação do Espaço de Turismo e Meio Ambiente, localizado nas coordenadas UTM 

23 K 547.541 / 7.530.433, há um espaço que é utilizado para abrigar a Sede Administrativa 

do PEPS, com alojamentos, salas de escritório e almoxarifado, um espaço para atividades de 

educação ambiental, salas de exposição, auditório para eventos, sanitários (Figura 4.164). 

Figura 4.164 Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS  

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A sua localização privilegiada proporciona a melhor opção que o visitante tem para obter 

informações sobre o PEPS (Figura 4.165) e, a partir daí, identificar qual atrativo gostaria de 

visitar, como chegar até os atrativos, que infraestrutura estará disponível nos locais de 

visitação, se existe serviço de condutores locais, além de informações sobre pousadas, 

transporte e restaurantes próximos aos atrativos que deseja conhecer. 

A importância deste local é inegável pelo fato da grande maioria dos visitantes iniciar o contato 

com a região a partir do centro de Visconde de Mauá e, sendo assim, é um polo de divulgação 

e informação que auxiliará na proteção do PEPS e na satisfação dos visitantes que buscam 

a realização de atividades em contato com a natureza. 

Figura 4.165 Localização do Espaço de Turismo e Meio Ambiente / Sede Administrativa do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.12.4.4 RECURSOS FINANCEIROS 

A falta de recursos financeiros é sempre um dos principais obstáculos na gestão de UCs. 

Manter uma UC funcionado em condições mínimas representa um custo elevado para o 

Estado, que possui poucos recursos previstos para este setor. Além da falta de recursos 

previstos pelos órgãos gestores, os mecanismos de arrecadação ainda são incipientes.  

O Estado do Rio de Janeiro mantém suas UC por meio de diferentes instrumentos. Parte é 

mantida com o orçamento do órgão gestor e outra parte é obtida por meio de recursos extra-

orçamentários, sendo o principal deles a compensação ambiental. 

A compensação ambiental, instituída pela Lei do SNUC, em seu artigo 36º, trata de um 

percentual pago pelos empreendimentos de significativo impacto ambiental que deve ser 

destinado para a implantação e manutenção das UCs (ILHA; ALBUQUERQUE, 2013).  
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O colegiado responsável pela gestão e aplicação dos recursos vindo das compensações são 

as Câmaras de Compensação Ambiental (CCA), previstas no artigo 32º do Decreto Federal 

nº 4.340/02. O art. 33º do mesmo decreto estabelece ainda a ordem de prioridades que deve 

ser seguida na aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental. 

Originalmente, a CCA/RJ foi instituída pela Resolução SEMADUR nº 078, de 25 de novembro 

de 2004, e, posteriormente, modificada pelas Resoluções SEA nº 08, nº 25, nº 101 e nº 377.  

A CCA é ainda um dos instrumentos do Fundo da Mata Atlântica (FMA), um mecanismo 

operacional e financeiro implementado pela SEA conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual 

nº 6.572/2013, fruto de convênio entre a SEA, o Inea e uma organização da sociedade civil 

de interesse público (OSCIP), executando os projetos aprovados pela CCA/RJ sob a 

supervisão estrita da SEA, e prestando contas trimestralmente. A instituição atualmente à 

frente do FMA é o Funbio (SEA, 2015). O acesso aos recursos da CCA/RJ é feito por meio da 

apresentação de projetos bem elaborados que devem ter como proponentes os órgãos 

gestores ou seus proprietários, para o caso das RPPN.  

O PEPS é gerido pelo Inea, que destina parte do orçamento para as despesas com a equipe, 

despesas fixas como conta de luz e telefone, manutenção dos veículos e alguns 

equipamentos de expediente, como computadores e impressoras. O restante é 

complementado com um instrumento do FMA chamado Instrumento Financeiro Fiduciário.  

Este instrumento garante valores, previamente definidos pelo Inea, disponíveis em forma de 

um cartão corporativo, para que os chefes dos parques custeiem despesas do dia a dia da 

unidade (ILHA; ALBUQUERQUE, 2013), como pequenos insumos, consertos, manutenção 

de equipamentos e infraestrutura, realização de atividades na UC, eventos entre outros. 

A disponibilidade do cartão corporativo representou um grande avanço para a gestão dos 

parques, permitindo a resolução rápida de pequenos problemas e aumentando a autonomia 

na realização de atividades de todas as áreas, como o apoio a operações de fiscalização, 

manutenção de trilhas, realização de eventos, educação ambiental, reuniões do conselho. Os 

gastos realizados seguem procedimentos previamente definidos e exigem uma prestação de 

contas detalhada. 

A combinação entre os diferentes mecanismos tem permitido avanços rápidos e notáveis na 

consolidação das UC no estado do Rio de Janeiro. Exemplo disso é o próprio PEPS, que 

completou recentemente 3 anos de criação, já recebeu alto investimento na gestão e para a 

consolidação de sua Sede Administrativa, conforme mostra o Quadro 4.47. 

Atualmente o PEPS, bem como os demais parques do estado não possuem cobrança, 

restringindo sua arrecadação as fontes já citadas. Contudo, estudos recentes apontam que o 

potencial de visitação de uma UC pode representar ganhos efetivos de arrecadação, desde 

que sejam aproveitados em forma de produtos e serviços para o turismo e geridos com 

instrumentos jurídicos e operacionais adequados.  

Quadro 4.47 Fontes de orçamento e despesas do PEPS. 

FONTE APLICAÇÃO 
ANO 

TOTAL 
2012 2013 2014 

Fundo Fiduciário 
Cartão Corporativo 
- pequenas 
despesas da UC 

- R$ 18.869,01 R$ 15.128,69 R$ 33.997,70 

CCA/RJ 
Ações Prioritárias 
para Implantação 
do PEPS 

- - R$ 179.835,01 R$ 179.835,01 

Orçamentário 
Gastos com os 
funcionários 

R$ 61.783,26 R$ 352.633,91 R$ 428.880,38 R$ 843.297,55 

Obs.: Não foram inclusos os investimentos feitos pelo órgão que são de caráter geral e envolvem todas as UC, 

como a formação dos Guarda Parque e estruturação do SEGPAR. Fonte: Inea, 2015. 
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Outra fonte de arrecadação da UC para o órgão é o cumprimento do pagamento pelo o uso 

da imagem para fins comerciais. Conforme descrito no site institucional do Inea o uso da 

imagem e do espaço das UCs estaduais para fotografias, filmagens, gravações em situações 

de caráter educativo/cultural, científico ou comercial depende de prévia autorização do Inea e 

será cobrado de acordo com a tabela anexa ao Decreto Estadual nº 36.930/2005. O uso de 

imagem com finalidade científica e/ou educativa e/ou jornalística é gratuito. O Decreto 

Estadual nº 36.930, de 14/02/2005, do extinto Instituto Estadual de Florestas (IEF), ainda em 

vigor para o Inea, regulamenta o assunto. 

Este instrumento representa grande oportunidade para o PEPS que está situado em uma 

região turística de visibilidade nacional e atraí o interesse comercial, devido sua paisagem 

cênica.  

Outras formas de obter recursos para a UC são as parcerias. O entorno do PEPS apresenta 

um polo industrial consolidado e tem muitas empresas com grande representatividade no 

mercado que possuem potencial para apoiar iniciativas da UC. A realização de eventos, como 

corridas de montanha, condizentes com os propósitos da UC, também são oportunidades de 

aumentar a visibilidade e obter benefícios com contrapartidas. 
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5 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O PEPS localiza-se no bioma da Mata Atlântica reconhecido como um dos hotspots de 

biodiversidade mais ameaçados do planeta e sob intensa pressão antrópica. O PEPS insere-

se ainda na porção central da Serra da Mantiqueira que se destaca por concentrar um grande 

número de espécies e endemismos e compõe o Mosaico Mantiqueira. 

Seu perímetro engloba diferentes ecossistemas distribuídos em variações altitudinais, 

formando um gradiente ecológico que influencia diretamente a distribuição da fauna dentro de 

sua área. Muitas espécies aí encontradas estão associadas a ambientes específicos e 

consequentemente possuem sua distribuição restrita a determinadas áreas, dando origem a 

um cenário complexo com implicações importantes para a conservação. 

Na área do PEPS a fisionomia florestal dominante, com maior área, é ocupada pela Floresta 

Ombrófila Densa (FOD) Montana, há presença de Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada principalmente pela presença da araucária, 

FOD Altomontana, campos de altitude e afloramentos rochosos com vegetação rupícola. A 

riqueza de ambientes proporciona riqueza de espécies  

Foram identificadas 452 espécies da flora, a maioria ocorrência para Floresta Ombrófila, 06 

espécies registradas pela primeira vez no Rio de Janeiro, entre elas a orquídea Coppensia 

warmingii e 07 espécies ameaçadas a nível nacional e 03 a nível internacional. O PEPS 

protege em seu território, importantes espécies bandeiras como a araucária e a palmeira 

juçara. As principais famílias identificadas foram Euphorbiaceae (117), Melastomataceae (79), 

Primulaceae (74), Myrtaceae (53), Rubiaceae (47), Fabaceae (45), Solanaceae (39), 

Siparunaceae (38), Sapindaceae (23) e Annonaceae (20). As espécies mais abundantes: 

Myrsine umbellata Primulaceae (61), Croton organensis Euphorbiaceae (57), Siparuna 

guianensis Siparunaceae (38), Alchornea triplinervia Euphorbiaceae (33). 

A riqueza de espécies também está representada na fauna do PEPS. A herpetofauna do é 

caracterizada por espécies de anfíbios e répteis endêmicos de Mata Atlântica, em sua maioria, 

com uma considerável representatividade de espécies exclusivas da Serra da Mantiqueira. A 

maioria das espécies levantadas para a região é endêmica de Mata Atlântica (81,25%). 

Destas, aproximadamente 30% apresentam distribuição ampla pela Mata Atlântica, com 

ocorrência nas regiões sul e sudeste, também podendo chegar até o sul da região nordeste 

do Brasil; 28,75% distribuem-se nas regiões serranas do sudeste, na Serra do Mar e Serra da 

Mantiqueira; e aproximadamente 22,5% são exclusivas da Serra da Mantiqueira, com 

destaque para as espécies de anuros Ischnocnema do grupo lactea e Proceratophrys 

mantiqueira, colocando o PEPS em destaque para a conservação da herpetofauna brasileira. 

Para o grupo dos mamíferos, é importante apontar o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides) 

como representante de espécies-bandeiras, devido ao pequeno número de indivíduos 

sobrevivendo em populações isoladas, sob pressão da fragmentação de hábitat e da caça. O 

estabelecimento de corredores na área de proteção da Mantiqueira é possivelmente a 

estratégia de conservação que mais beneficiaria a espécie, seguida de fiscalização intensiva 

para evitar sua caça. 

Por outro lado, uma espécie de pequeno mamífero considerada em perigo de extinção no 

estado do Rio de Janeiro, o ratinho-toupeira Blarinomys breviceps, foi registrada indicando 

que esta área deve abrigar uma população importante da espécie, apesar de sua ocorrência 

documentada em algumas áreas protegidas, sugere-se que a espécie seja considerada 

relevante na área do PEPS. As principais ameaças descritas pela IUCN, onde este roedor é 

classificado como “de menor preocupação” (Least Concern), são a fragmentação e 

degradação de hábitats (PARDIÑAS et al., 2008). Desta forma, a presença da espécie reforça 

a necessidade e importância de áreas protegidas interconectadas na região da Mantiqueira 

como um todo. 
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O grau de endemismo é maior entre os pequenos mamíferos terrestres, que apresentam 6 

espécies de provável ocorrência restritas à região da Mantiqueira (Marmosops paulensis, 

Monodelphis theresa, Delomys collinus, Juliomys rimofrons, Rhipidomys itoan e Trinomys 

panema) e outras 14 espécies endêmicas da Mata Atlântica como um todo. Desta forma, mais 

de 50% dos pequenos mamíferos de ocorrência possível no PESP são espécies restritas à 

Mata Atlântica. Diversas das espécies regionalmente endêmicas apresentam também certo 

grau de ameaça (Marmosops paulensis, Monodelphis theresa) ou deficiências no 

conhecimento atual sobre sua distribuição e seu estado de conservação, caso de Monodelphis 

theres. Além destas, 6 outras espécies também são restritas à Floresta Atlântica, e um número 

considerável de mamíferos de médio e grande porte de provável ocorrência no PEPS 

encontra-se sob algum grau de ameaça, ressaltando a importância desta área como 

remanescente de Floresta Atlântica e como parte do corredor da Mantiqueira, sendo portanto 

de extrema importância para a manutenção das populações de mamíferos de médio e grande 

porte, para a conectividade entre as populações e para a conservação em diferentes escalas. 

A representatividade da Avifauna também demonstra mais uma vez a importância da área 

protegida pelo PEPS. As 322 espécies com ocorrência conhecida para o PEPS e seu entorno 

imediato representam 68,37% do total de espécies registradas para região das Agulhas 

Negras, 41,87% das espécies conhecidas para o Estado do Rio de Janeiro e correspondem 

a 36,06% do total de espécies conhecidas para Mata Atlântica. Essa riqueza é resultado da 

grande diversidade de ambientes encontrados dentro de sua área, que por sua vez é reflexo 

do extenso gradiente altitudinal protegido por essa UC. Por conta disso, muitas espécies de 

aves estão restritas a determinados ambientes e ocorrem em áreas específicas dentro do 

PEPS. O elevado número de espécies de aves, entre as quais diversas endêmicas da Mata 

Atlântica e ameaçadas, justificam o reconhecimento do PEPS como uma “Área Importante 

para Conservação das Aves” em escala global. 

Além da fauna e flora o PEPS abriga importantes ícones da paisagem que garantem beleza 

cênica e qualidade ambiental para a região que depende economicamente do turismo e da 

produção rural. Com o reconhecimento cada vez mais acentuado por parte da sociedade, dos 

benefícios sociais e econômicos providos pela preservação ambiental, a implementação e 

melhorias dessa Unidade de Conservação torna-se urgente e importante, tendo em vista sua 

localização estratégica e a possibilidade legal de proteger o ambiente regional por intermédio 

de ações e programas ambiental e socialmente sustentáveis. 
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6 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

Após análise da situação atual da UC, com base nas Oficinas de Diagnóstico Rápido 

Participativo e de Planejamento Participativo, aliadas ao diagnóstico realizado, foram 

mapeadas e classificadas fragilidades em 06 aspectos relacionados às UC, a saber: Uso 

Público; Comunicação; Fiscalização; Conservação; Gestão; Ordenamento Territorial. 

Quadro 6.1 Problemática identificada para o PEPS. 

USO PÚBLICO  

Falta de controle do fluxo de visitantes.  

Visitação desordenada 

Potencial turístico mal aproveitado  

Deficiência de comunicação visual (turística, interpretativa, indicativa, educativa). 

Falta de atendimento emergencial ao usuário na região (em casos de acidentes).  

Ausência de planejamento para abertura e fechamento das trilhas.  

Trilhas com graves problemas de manutenção 

Atos inapropriados e ilícitos por parte do público (vandalismo).  

Despreparo da equipe para o trabalho com uso público 

Falta de instrumentos como concessões, PPP para as atividades de uso público  

Atrativos em propriedades privadas 

Ausência de centro de visitantes 

Ausência de produtos turísticos formatados  
 

COMUNICAÇÃO  

Falta de sistema de sinalização (placas e painéis) interna 

Falta de sinalização externa que indique a UC  

Comunicação da equipe interna, fraca e com ruídos 

Comunicação entre a equipe da UC e o órgão deficiente 

Redes sociais mal geridas 

Inexistência de site com possibilidade de atualização da UC 

Demora nos processos de aprovação de peças feitas pela UC 

Dificuldade na elaboração de conteúdos para comunicação com público externo 
 

FISCALIZAÇÃO  

Equipe despreparada 

Falta de conhecimento dos procedimentos internos  

Dificuldade de articulação de ações em conjunto com a UPAm 
 

CONSERVAÇÃO  

Pouco conhecimento científico local 

Fragilidade do solo, principalmente nas trilhas 

Cultura de queimadas 

Ocorrência de incêndios florestais 

Extração de palmito 

Caça e captura de animais silvestres 

Avanço de ocupação irregular 

Atropelamentos de fauna silvestre nas estradas 

Poluição dos corpos hídricos 
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GESTÃO  

Ausência de Gestão Participativa.  

Burocracia para realizar e manter convênios e parcerias. 

Carência de corpo técnico em todos os setores do Parque.  

Sobreposição de gerências (institucionais) no mesmo território 

Engessamento dos recursos financeiros  

Demora no processo de regularização fundiária 

Áreas com atividades produtivas dentro da UC 

Dificuldade de diálogo com algumas comunidades rurais, devido ao processo de criação 

Falta da demarcação física da UC 
 

ORDENAMENTO TERRITORIAL  

Especulação imobiliária.  

Pressão por ocupação humana.  

Construções irregulares no entorno.  

Turismo desordenado  

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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7 POTENCIALIDADES 

A identificação das potencialidades foi baseada na realização das Oficinas de Diagnóstico 

Rápido Participativo e de Planejamento Participativo, aliadas ao diagnóstico considerado, 

sendo as fragilidades mapeadas e classificadas em 6 aspectos relacionados à UC, a saber: 

Uso público; Conservação; Recursos financeiros; Gestão; Infraestrutura; Pesquisa e 

Educação Ambiental.  

Quadro 7.1 Potencialidades identificadas para o PEPS 

USO PÚBLICO  

Potencial de Concessão de serviços (vendas, turismo, entre outros)  

Turismo consolidado no entorno 

Potencial turístico e ecoturístico 

Potencial para realização de atividades esportivas e recreativas 

Possibilidade de articulação com entorno 

Atrativos consolidados e de alta visibilidade 

Quantidade de Atrativos ainda não consolidados 
 

CONSERVAÇÃO  

Biodiversidade local  

Conexão com outras UC  

Participação no Mosaico Mantiqueira  

Diversidade de ambientes em função do gradiente altitudinal 

Riqueza de espécies de flora e fauna 

Presença de espécies-bandeira 
 

RECURSOS FINANCEIROS  

Possibilidade de geração de recursos financeiros para a UC e comunidade por intermédio de estudos de 

concessões se serviços e atividade 

Possibilidade de captação de recursos com a realização de eventos 

Possibilidade de captação de recursos externos e parcerias público/privadas 
 

GESTÃO  

Elaboração do plano de Manejo 

Conselho Consultivo qualificado e atuante 

Capacidade de articulação da gestão 

Atuação dos Guarda-Parques  

Contribuição no ICMS verde  

Participação da UC em conselhos de outras pastas 
 

INFRAESTRUTURA  

Sede Administrativa com espaço para eventos e bem localizada 

Disponibilidade de equipamentos e materiais 
 

PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Potencial para implementação de programas de educação ambiental de longo prazo 

Potencial para produção massiva de pesquisa científica 

Possibilidade de cooperação com institutos de pesquisas e universidades 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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8 ANÁLISE INTEGRADA 

Para analisar o PEPS e seu entorno imediato de forma integrada e no cenário atual, foram 

considerados seus atributos abióticos e bióticos e sua condição antrópica permeados pelos 

pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, permitindo uma visão geral da situação e 

condição atual da UC. Esta análise permitire o entendimento do grau de integridade dos 

ambientes e processos físicos, de conservação da vegetação e status da fauna nela inserida, 

suas fragilidades, bem como a percepção quanto ao estabelecimento dos ambientes 

antropizados e suas relações com os ambientes naturais do PEPS e entorno. Por fim, 

pretende-se, com o cruzamento desses dados, oferecer base e subsídios para a construção 

da matriz de planejamento estratégico da UC que será apresentada no Módulo 4. 

Conforme observado no Quadro 8.1, a localização do PEPS em um dos biomas mais 

ameaçados do planeta (Mata Atlântica) e em uma região historicamente impactada por ações 

antrópicas, as características de alta declividade e pluviosidade com solo raso, o que configura 

alto risco de erosão e desastres naturais, como enxurradas e deslizamento de terras, a 

diversidade de ambientes, ecossistemas, fauna, flora e atividades potenciais para visitação, 

pesquisa e educação ambiental, reforçam a vocação da área para proteção e conservação da 

natureza. A amplitude altimétrica de quase 2.500 m do PEPS constitui-se como um dos 

principais fatores causais da diversidade natural, influenciando diretamente no clima e, 

consequentemente, nos ecossistemas presentes na região. Os ambientes mais preservados 

do PEPS encontram-se em seus extremos leste e oeste. Na porção oeste, onde faz limite com 

o PNI, localizam-se os únicos remanescentes dos ecossistemas de campos de altitude, as 

principais nascentes da região, fragmentos de Mata de Araucária (ecossistema altamente 

ameaçado) e formações florestais de altomontana, que apresentam alto índice de endemismo. 

Nessa mesma porção, foram encontrados os principais vestígios de mamíferos de 

médio/grande porte, como a jaguatirica. Destaca-se a diversidade da avifauna do PEPS, a 4ª 

maior entre as UCs do Estado do Rio de Janeiro. Na porção sul do PEPS, próximo à região 

de Penedo e a Rodovia BR-116, foram diagnosticadas diversas ameaças à UC, como 

registros de caça, focos de incêndios, ocupação humana e extração de palmito, embora essas 

atividades também ocorram nas demais áreas da UC. 

Além da importância ambiental, o PEPS está localizado em uma região com turismo 

consolidado e em desenvolvimento, especialmente relacionado à natureza, como o 

ecoturismo e o turismo de aventura, sendo destaque no estado do Rio de Janeiro. A UC 

possibilita uma grande diversidade de atividades, como banhos de cachoeira, montanhismo, 

voo livre, escalada, entre outros. A infraestrutura turística do entorno, com pousadas, 

restaurantes e comércios, cumpre o importante de papel de oferecer serviços fundamentais 

para a recepção e estadia do visitante do PEPS. Já as características do meio físico do PEPS 

resultam em solos com alta erodibilidade, o que pode ser facilmente observado na região, 

especialmente nas trilhas, como na da Pedra Selada, por exemplo, que apresenta diversos 

trechos em condições precárias, oferendo riscos de queda aos visitantes.  

O acesso à UC é facilitado pela presença de rodovias federais e estaduais, como as Rodovias 

BR-116 (Presidente Dutra) e a RJ-161 (Estrada-Parque). Entretanto, alguns acessos locais 

são possíveis apenas por vias de terra em condições precárias ou estradas estreitas, 

resultando inclusive em situações de congestionamento. No entorno do PEPS é possível 

encontrar também grande diversidade socioeconômica, com localidades mais voltadas ao 

turismo, outras à segunda residência e sítios, e outras à produção agropecuária, em especial 

a criação de gado para produção de leite e, em menor escala, a silvicultura de eucalipto e a 

agricultura. O PEPS está localizado em uma região caracterizada pela presença de diversas 

UCs de diferentes categorias, estando incluído no Mosaico Mantiqueira. Esta situação, além 

de reforçar a importância da conservação da natureza para a região, confere vantagens 

potenciais para a gestão do PEPS, como a formação de parcerias, pesquisas, eventos, 

fiscalização, etc. 
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Quadro 8.1 Análise Integrada do PEPS. 

FR 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO SÍNTESE 

Pontos Fracos Ameaças Aspectos Gerais 

1
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• Solos rasos com alta susceptibilidade a erosão; 

• Nascentes e pontos de captação de água altamente 
impactados; 

• Alta declividade presente na maior parte do território; 

• Erosões presentes nas trilhas; 

• Ocorrência de transbordamento dos corpos hídricos; 

• Desmatamento de mata ciliar; 

• Falta de controle do uso da água; 

• Desvalorização das formações rochosas; 

• Uso extensivo e indevido do solo; 

• Qualidade da água nos rios do entorno; 

• Ausência de pesquisas sobre o tema 

Os aspectos mais ameaçados do meio físico estão relacionados a 
fragilidade ambiental da área e ao uso impróprio dos recursos no 
seu entorno que afetam diretamente a UC. A susceptibilidade 
natural do solo a processos erosivos, aliados ao alto declive das 
áreas e as condições do clima evidenciam a fragilidade dá área 
ressaltando a sua vocação para a conservação. 

2
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• Presença de espécies exóticas; 

• Ausência de conhecimento científico sobre a flora e 
fauna do PEPS; 

• Ausência de programa de pesquisa na UC; 

• Propriedades particulares dentro da UC. 

• Proximidade da UC com propriedades particulares e 
áreas urbanas; 

• Presença de espécies exóticas no entorno; 

• Atropelamentos de animais nas estradas; 

• Cultura de queimadas nas propriedades do entorno; 

• Incêndios criminosos; 

• Desmatamento; 

• Caça de animais silvestres; 

• Captura de aves silvestres; 

• Extração de palmito; 

• Ausência de pesquisas sobre o tema no PEPS. 

Os ecossistemas protegidos pelo PEPS sofrem fortes pressões em 
função da crescente especulação imobiliária na região. Áreas do 
PEPS no entorno de propriedades privadas apresentam trechos 
com certo nível de perturbação e outros em recuperação ambiental. 
Também são registradas no interior e entorno do parque plantações 
de espécies exóticas como o pinheiro e eucalipto. Ainda, no PEPS, 
podem ser encontradas algumas espécies exóticas de flora do 
gênero pteridium (Pteridófita), invasora e altamente inflamável, e de 
animais domésticos, como cão, que podem predar a fauna nativa. 
As principais ameaças à fauna do PEPS incluem destruição e 
modificação do habitat, através do desmatamento, extração ilegal 
de palmito (Euterpe edulis), incêndios, caça (com foco em 
mamíferos de médio e grande porte), captura para o tráfico ilegal de 
animais silvestres (com foco em passeriformes), atropelamento e 
introdução de espécies exóticas, como Callithrix sp. e Sus scrofa. A 
ausência de pesquisas e conhecimento sobre o meio biológico do 
PEPS reforça os pontos fracos e ameaças. 

3
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• Conflito de interesses entre a UC e a comunidade; 

• Baixo número de guardas no GT proteção; 

• Ausência de postos de controle distribuídos pelo 
território da UC; 

• Falta de técnico para colaborar com gestor na emissão 
de laudos e pareceres; 

• Ausência de demarcação física; 

• Baixo número de brigadistas de incêndios em 
comparação à área da UC. 

• Manejo inadequado do fogo por populações vizinhas e 
visitantes; 

• Falta de atuação de outros órgãos na fiscalização 
ambiental, como ICMBio, e AMAR; 

• Histórico de fiscalização truculenta e punitiva; 

• Falta de uma base da UPAm na região; 

• Falta de conhecimento da comunidade sobre a 
legislação ambiental; 

• Caça, captura e extração de espécies nativas. 

O território do PEPS, apesar de não muito grande, tem seu 
perímetro bastante extenso encontrando conflitos de diferentes 
origens. Algumas áreas são frequentemente ameaças por queimas 
e incêndios florestais, caça, desmatamento, avanço da ocupação 
irregular, especulação imobiliária, conflitos de uso entre outros. A 
equipe de guarda-parques atua efetivamente, por meio do 
monitoramento da área, mas encontra dificuldades para atuar em 
algumas questões, em que dependem de operações da UPAm. 
Outra barreira é a burocracia dos atos administrativos e a falta de 
equipe técnica que descentralize os processos da figura do gestor. 
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FR 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO SÍNTESE 

Pontos Fracos Ameaças Aspectos Gerais 

4
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• Situação fundiária não regularizada; 

• Pouco envolvimento da gestão com as comunidades 
rurais; 

• Ineficácia da comunicação com a comunidade. 

• Expansão ou avanço imobiliário; 

• Falta de infraestrutura básica nas comunidades rurais 
do entorno; 

• Ausência de Telefonia celular e internet em algumas 
regiões da UC e entorno; 

• Moradores em vulnerabilidade ambiental e social; 

• Congestionamento de veículos em feriados e alta 
temporada do turismo; 

• Proximidade com parque industrial de Itatiaia; 

• Abrangência do PEPS em 2 municípios e proximidade 
com o Estado de Minas Gerais, causando conflitos de 
competências na administração pública; 

• Ausência de assistência técnica ao produtor rural; 

• Êxodo rural. 

Consequência da falta da regularização fundiária, o principal conflito 
do PEPS relacionado ao Meio Antrópico é a existência de 
moradores e áreas produtivas de dependência econômica dentro da 
UC. O processo de criação conturbado e conflituoso entre governo 
e comunidades deixou ruídos que atrapalham o estabelecimento de 
entendimento com o parque. 

4
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• Precariedade da Trilha da Pedra Selada; 

• Ausência de sistema de trilhas planejado para 
visitação; 

• Precariedade da estrada do Vale do Pavão; 

• Ausência de Centro de Visitantes; 

• Indefinição da situação fundiária da Fazenda 
Marimbondo, onde há grande potencial para o uso 
público; 

• Ausência de controle de fluxo de visitantes; 

• Falta de estruturas de apoio à visitação; 

• Ausência de programa de uso público estruturado; 

• Ausência de comunicação visual padronizada. 

• Fluxo de visitantes excessivo em alguns atrativos do 
entorno; 

• Fluxo de visitante mal distribuído no território turístico; 

• Falta de equipamentos de apoio ao turista como como 
bancos e postos de saúde; 

• Vias de trânsito em condições precárias; 

• Ausência de sinalização; 

• Ausência de sistematização das informações sobre os 
atrativos da região; 

• Turismo de alto impacto; 

• Atuação de guias turísticos não credenciados.  

As atividades de uso público no PEPS acontecem de forma 
espontânea em atrativos que já eram consolidados antes da sua 
criação, seguindo a mesma lógica de desordem e fluxos turísticos 
da região. A falta de estruturas de apoio e do entendimento do 
número, perfil e comportamento dos frequentadores podem 
representar sérias ameaças à conservação dos ambientes. 
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• Ausência de um programa de Educação Ambiental; 

• Falta de trilhas e sinalização interpretativa; 

• Dificuldades de acesso a algumas áreas do PEPS; 

• Falta de materiais educativos; 

• Ações descontinuadas; 

• Foco apenas no público escolar, com exclusão do 
produtor rural; 

• Ausência de Centro de Visitantes.  

• Ausência de programas integrados; 

• Falta de diretriz institucional; 

• Descontinuidade das ações. 

As atividades de educação ambiental têm foco apenas no público 
escolar, não atendendo outros públicos-alvo da UC, como 
produtores rurais e turistas. As ações são realizadas por iniciativa 
da equipe de guarda-parques, que programam as atividades de 
acordo com a possibilidade e capacidade de atendimento. A falta de 
um programa orientador que acompanhe diretrizes institucionais 
provoca a descontinuidade das propostas, resultando em ações 
desarticuladas. 
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FR 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO SÍNTESE 

Pontos Fracos Ameaças Aspectos Gerais 
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• Carência de equipe técnica; 

• Infraestrutura inadequada para a rotina de trabalho; 

• Ausência de planejamento estratégico; 

• Equipe de guarda-parques desmotivada; 

• Rotina operacional indefinida; 

• Dificuldade de comunicação e nivelamento de 
informação. 

• Pressão por ocupação humana; 

• Descumprimento de condicionantes ambientais nos 
licenciamentos de empreendimentos no entorno da 
UC; 

• Ausência de continuidade política (equipe e 
programas); 

• Ausência de Gestão Participativa; 

• Ausência de recursos da iniciativa privada; 

• Ausência de controle dos acessos e no perímetro do 
parque; 

• Construções irregulares; 

• Especulação imobiliária; 

• Ausência de uma estratégia de sustentabilidade 
Econômica; 

A falta de planejamento estratégico e a instabilidade da equipe de 
gestão, que não tem nenhum colaborador de carreira efetiva são 
fatores limitantes ao desenvolvimento de ações de longo prazo. A 
descontinuidade e rotatividade no governo e no órgão também 
interferem diretamente na continuidade das ações. A carência de 
equipe técnica sobrecarrega o gestor de deixa gargalos na gestão 
administrativa e operacional. 

A formalização de parcerias e cooperações técnicas pode 
representar grande contribuição para a gestão, preenchendo alguns 
desses gargalos identificados. O estímulo ao voluntariado também 
pode gerar resultados positivos para a UC. 

Legenda: FR – Forças Restritivas. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

FI 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO SÍNTESE 

Pontos Fortes Oportunidades Aspectos Gerais 
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• Diversidade geológica e geomorfológica; 

• Presença de nascentes; 

• Diversidade de cachoeiras, rios e quedas d’água; 

• Alta densidade das malhas hidrográficas;  

• Falta de aptidão do solo para práticas agrícolas; 

• Qualidade da água; 

• Paisagens cênicas e mirantes naturais. 

• Existência de atrativos naturais e paisagens de grande 
beleza cênica; 

• Grande potencial hídrico; 

• Potencial para o Geoturismo; 

• Turismo consolidado na região; 

• Existência de infraestrutura básica de apoio ao turismo 
(hotéis, restaurantes, etc.); 

• Potencial de cooperação com universidades públicas e 
privadas e instituições de pesquisa. 

• Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul 
instituído e atuante; 

• Proximidade com o PNI, UC de destaque nacional no 
geoturismo. 

As características do meio fisco ressaltam a vocação da área do 
PEPS para a conservação. De maneira geral, a maior parte do PEPS 
é composta por solos sem qualquer aptidão agrícola, indicados 
apenas para preservação da vegetação. Alta declividade que inibe 
ocupações ou atividade produtivas sendo favorável para 
preservação dos topos de morro e ambientes frágeis. Há inúmeras 
nascentes e corpos hídricos protegidos e importantes para a região. 
A diversidade geológica agrega beleza cênica e aponta alto potencial 
para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, educação 
ambiental e aproveitamento para o turismo. 
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Módulo 3 – Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

FI 
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO SÍNTESE 

Pontos Fortes Oportunidades Aspectos Gerais 
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) • Potencial para pesquisas científicas da flora e fauna; 

• Diversidade de ambientes, ecossistemas e espécies da 
fauna e flora. 

• Alto endemismo; 

• Diversidade de espécies da avifauna com potencial 
para atividades de observação (birdwatching); 

• Bom estado de conservação ambiental; 

• Poucas espécies exóticas de fauna e flora identificadas; 

• Presença de espécies ameaçadas de extinção;  

• Espécies novas identificadas na flora; 

• Presença de espécies bandeiras da fauna e flora. 

• Presença de corredores ecológicos; 

• Conexão com outras unidades de conservação; 

• Acervo de pesquisas científicas no PNI; 

• Potencial de cooperação com universidades públicas e 
privadas e instituições de pesquisa; 

• Integração no ambiente regional por meio do Mosaico 
Mantiqueira; 

• Presença de espécies de flora nativas ameaçadas de 
extinção com uso na culinária regional. 

•  

A fauna do PEPS destaca-se por sua elevada riqueza de espécies, 
que inclui um alto número de táxons endêmicos da Mata Atlântica e 
diversas espécies consideradas ameaçadas de extinção em âmbito 
estadual, nacional e mundial. Essa expressiva biodiversidade é em 
grande parte explicada pela heterogeneidade de ambientes 
presentes no PEPS que, por sua vez, é consequência do extenso 
gradiente altitudinal. A avifauna se sobressai como o grupo de 
vertebrados com maior número de espécies registradas no PEPS. 
No total, 322 espécies de animais tiveram sua ocorrência 
comprovada dentro da UC, sendo 45% endêmicas de mata 
atlântica, o que justifica o reconhecimento do PEPS como uma 
“Área Importante para Conservação das Aves” em escala global. 

O PEPS abriga remanescentes bem conservados de florestas 
ombrófilas densas e estacionais, dos tipos montanas, altomontanas 
e campos de altitude, e concentra grande riqueza de espécies 
vegetais, tendo mais de 450 registradas, incluindo espécies novas, 
ameaçadas e bandeiras, como a palmeira juçara e a araucária. 
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• Presença da equipe de guarda-parques no território; 

• Atuação integrada em operações; 

• Monitoramento constante da área; 

• Existência do GT Proteção 

•  

•  

• Mosaico Carioca 

• Atuação em parceria com a UPAM; 

• Atuação em parceria com ICMbio 

• Atuação em parceria com o Grupamento Ambiental da 
guarda Municipal; 

• Atuação em parceria com Bombeiros. 

O PEPS quando comparado a outras UC possuí poucas demandas 
de infrações ou crimes ambientais. Apesar das constantes ameaças 
externas, a existência de uma equipe de guarda-parques com uma 
rotina de monitoramentos e a realização de operações em conjunto 
com outros órgãos tem tido bons resultados na proteção ambiental.  

4
. 

M
e
io

 A
n

tr
ó

p
ic

o
 

• Localização estratégica em importante eixo econômico 
e turístico;  

• Estudos fundiários em andamento; 

• Conselho instituído, representativo e atuante. 

• Presença de modelos de práticas agrícolas e produtivas 
sustentáveis no entorno; 

• Presença do transporte público (ônibus); 

• Infraestrutura básica de apoio ao turismo, como hotéis 
e restaurantes. 

• Presença de moradores no entorno com consciência da 
importância da conservação da natureza. 

• Presença de grupos sociais organizados; 

• Potencial de parcerias com indústrias da região. 

•  

As condições socioeconômicas no entorno do PEPS são bastante 
favoráveis. A UC se localiza em um importante eixo comercial e seu 
entorno é composto por diferentes vocações que envolvem o 
desenvolvimento industrial, turismo e produção rural, que podem ser 
aproveitadas a favor da gestão. Apesar da falta de regularização 
fundiária, há poucas residências dentro do PEPS e a maioria está 
aberta ao diálogo, não representando uma grande ameaça. Há bons 
modelos presentes de iniciativas sustentáveis que aliam 
desenvolvimento e conservação.  
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• Potencial diversificado de atividades e atrativos; 

• Presença de espécies-bandeira de fauna e flora; 

• Potencialidade para práticas esportivas; 

• Beleza Cênica; 

• Presença de Sede Administrativa com Auditório; 

• Existência de projetos do Inea voltados ao 
planejamento e implantação do uso público. 

• Beleza cênica regional; 

• Atrativos históricos culturais, arqueológicos e rurais;  

• Investimentos do governo estadual no turismo regional; 

• Fluxo turístico consolidado no entorno; 

• Cadeia produtiva do turismo consolidada; 

• Ampla e diversificada capacidade de atendimento; 

• Existência de Monitores de Ecoturismo; 

• Articulação com a Secretaria de Turismo de Resende; 

• Oportunidade de parcerias. 

O fato do PEPS estar inserido em uma região turística já consolidada 
representa grandes benefícios para a UC como, por exemplo, a sua 
visibilidade e oportunidade de atingir um grande público com a 
proposta de conservação da natureza, por meio do uso de seus 
atrativos. Além disso, possui grande diversidade de atrativos e 
potencial de atividades, que ainda não estão consolidados e podem 
ser planejados para a visitação. Outro aspecto bastante favorável é o 
seu potencial de oportunidades de parcerias e concessões de 
serviços. O planejamento estratégico, incluindo o ordenamento da 
visitação no PEPS pode contribuir de forma expressiva, sendo 
referência para atrativos do entorno.  
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• Programa GP Mirim; 

• Presença de Guarda-parques 

• Presença de Sede Administrativa com Auditório; 

• Diversidade de atividades potenciais. 

•  

• Cooperação com Instituto de Pesquisas e 
Universidades; 

• Parceria com escolas da região; 

• Parceria com proprietários do entorno. 

• Presença de projetos e atividades sustentáveis de 
referência. 

A UC representa um elemento integrador de atividades de educação 
ambiental, servindo inclusive como laboratório vivo para práticas de 
outras instituições e projetos. Os resultados obtidos pelas ações já 
em execução pelos guarda-parques representam a importância da 
educação ambiental para os objetivos da UC. Projetos e instituições 
locais que realizam práticas sustentáveis e atividades de educação 
ambiental reforçam os potenciais de parceria. 

O grande potencial oferecido pela UC para práticas de educação 
ambiental junto a comunidades do entorno é aspecto de grande 
relevância local. 
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• Sede Administrativa instalada; 

• Conselho Consultivo formado, representativo e atuante; 

• Equipe de guarda-parques formada; 

• Equipamentos de expediente e operacionais em 
quantidades adequadas e em bom funcionamento; 

• Veículos; 

• Existência de orçamento mensal; 

• Gestor bem articulado;  

• Rápida elaboração do plano de manejo; 

• Categoria da UC compatível com sua vocação. 

• Oportunidade de parceria com o governo estadual 
(Secretarias) e municipais;  

• Possibilidade de captação de recursos externos e 
parcerias público/privadas; 

• Militância ambiental histórica pela comunidade; 

• Sobreposição com a APA Mantiqueira;  

• UC integrante do Mosaico Mantiqueira; 

• Contribuição na arrecadação do ICMS verde. 

A gestão do PEPS tem buscado atuar de maneira diferenciada em 
relação ao histórico de atuação de outros órgãos ambientais na 
região. O diálogo, ações educativas e preventivas são incentivadas. 
O fato do parque ser novo e já possuir estrutura administrativa como 
sede, veículos, equipamentos, equipe e ter tido seu plano de manejo 
iniciado, conferiram ao PEPS maior credibilidade e expectativa 
positiva por parte da comunidade e algumas instituições da região. A 
rápida formação do conselho com atores articulados e atuantes 
também contribuem para a rápida consolidação da UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Apêndice A Lista de espécies de flora registradas no PEPS. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Acanthaceae Justicia sellowiana Profice - X          

Alstroemeriaceae 
Alstroemeria radula Dusén -  X         

Bomarea edulis (Tussac) Herb. -  X         

Amaranthaceae 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze -  X         

Chamissoa acuminata Mart. -    X       

Anemiaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw.  - X X         

Annonaceae 

Annona cacans Warm. araticum-cagão  X         

Annona mucosa Jacq. biribá         X  

Annona sp.1 araticum X          

Guatteria latifolia R.E.Fr. -    X       

Guatteria sellowiana Schltdl. -    X       

Xylopia brasiliensis Spreng.  pindaíba-vermelha         X  

Xylopia sericea A.St.-Hil. pindaíba       X  X  

Apocynaceae 

Aspidosperma sp.1 guatambu   X        

Tabernaemontana laeta Mart. leiteira       X  X  

Asclepias curassavica L. - X X  X X      

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC. -       X  X  

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson -       X  X  

Oxypetalum pannosum Decne. -    X       

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn. -    X       

Peplonia organensis (E.Fourn.) Fontella & Rapini -    X       

Araceae 

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don - X          

Philodendron propinquum Schott -         X  

Anthurium coriaceum (Graham) G.Don -  X         

Anthurium minarum Sakur. & Mayo -  X   X      

Araliaceae 

Dendropanax nebulosus Fiaschi & Jung-Mend. -    X       

Schefflera sp.1 mandioquinha   X        

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. -  X     X  X  
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze araucária  X X X X X X X X X 

Arecaceae 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. macaúba         X  

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret  irí X      X    

Bactris setosa Mart. tucum       X    

Euterpe edulis Mart. palmeira-juçara X X  X X X     

Geonoma pohliana Mart. - X      X X X  

Geonoma schottiana Mart. -      X X  X  

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman gerivá X    X  X    

Asteraceae 

Baccharis intermixta Gardner -    X       

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray -    X   X    

Baccharis montana DC. -    X       

Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. -    X       

Baccharis oreophila Malme -    X       

Baccharis stylosa Gardner -    X       

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera espinhenta  X         

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish candeia  X X        

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho cambará       X  X  

sp.1 margaridão   X        

sp.2 alecrim   X        

sp.3 -         X X 

Vernonanthura sp.1 coração-de-nego  X         

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. macela  X X    X X X X 

Baccharis crispa Spreng. carqueja  X X  X X X  X  

Symphyopappus itatiayensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. -    X       

Baccharis rufidula (Spreng.) Joch.Müll. -    X       

Baccharis serrulata (Lam.) Pers. -    X       

Tilesia baccata (L.f.) Pruski -       X  X X 

Mikania lindbergii Baker -    X       

Diplazium lindbergii (Mett.) Christ -    X       

Diplazium rostratum Fée -    X       
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Balanophoraceae 

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. -           

Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. mirabile -           

Scybalium glaziovii Eichler -       X  X  

Basellaceae Anredera tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling -    X       

Begoniaceae 

Begonia angularis Raddi -        X   

Begonia cucullata Willd. -      X  X   

Begonia fischeri Schrank -    X       

Begonia digitata Raddi -           

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê-verde X X  X  X    X 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo X X  X       

Handroanthus sp.1 ipê  X         

Handroanthus sp.2 ipê         X  

Jacaranda macrantha Cham. caroba          X 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. cinco-chagas  X  X X  X  X  

Fridericia conjugata (Vell.) L.G.Lohmann -  X         

Lundia obliqua Sond. -    X       

Pithecoctenium sp.1 pente-de-macaco X          

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers -    X       

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. louro-pardo       X  X  

Bromeliaceae 

Aechmea pineLi (Brong. ex Planch.) Baker -           

Nidularium bicolor (E.Pereira) Leme -    X       

Tillandsia stricta Sol. -    X       

Tillandsia tenuifolia L. -           

Tillandsia usneoides (L.) L. barba-de-velho       X  X  

Tillandsiageminiflora Brongn.  -           

Vriesea bituminosa Wawra -    X       

Vriesea carinata Wawra -           

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer -    X       

Vriesea interrogatoria L.B.Sm. -    X       

Vriesea longicaulis (Baker) Mez -    X       
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Vriesea paraibica Wawra -    X       

Alcantarea sp.1 -  X         

Pitcairnia flammea Lindl. -     X      

Canistropsis marceloi (E.Pereira & Moutinho) Leme -    X       

Aechmea phanerophlebia Baker -  X         

Aechmea vanhoutteana (Van Houtte) Mez -    X       

Vriesea penduliflora L.B.Sm. -    X       

Cactaceae 

Rhipsalis elliptica G.Lindb. ex K.Schum. -    X  X     

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose -  X   X    X  

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott -    X       

Campanulaceae 

Siphocampylus duploserratus Pohl -    X       

Lobelia exaltata Pohl  -          X 

Siphocampylus longipedunculatus Pohl -  X         

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume crindiúva X X  X   X  X  

Celastraceae Maytenus sp.1 -   X        

Chlorantaceae Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq. -        X   

Clethraceae Clethra scabra Pers. -  X X X   X  X  

Clusiaceae Clusia criuva Cambess. -    X   X  X  

Commelinaceae 

Commelina obliqua Vahl -  X         

Commelina sp. nov. -  X         

Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz. -  X         

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos -  X     X  X  

Convolvulaceae 

Ipomoea cairica (L.) Sweet -       X  X  

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy -    X   X  X  

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell -       X  X  

Cucurbitaceae 

Cyclanthera eichleri Cogn. -    X       

Melothria pendula L. -    X       

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn. -    X       

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. cangalheira  X   X  X X X  

Cyatheaceae Cyathea sp.1 samçu X X  X X X X X X X 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Cyperaceae 
Cyperus sp.1 tiririca  X         

Scleria sp.1 navalha-de-macaco  X         

Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon sam-do-campo X X X X X  X X X X 

Dilleniaceae 
Davilla rugosa Poir. cipó-caboclo       X  X  

Tetracera empedoclea Gilg - X          

Dioscoreaceae 

Dioscorea aff. campestris Griseb. cará  X         

Dioscorea aff. trifurcata Hauman cará  X         

Dioscorea grisebachii Kunth -     X      

Dioscorea olfersiana Klotzsch ex Griseb. -     X      

Dryopteridaceae Elaphoglossum sp. -   X        

Ericaceae Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt -  X      X   

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.1 - X          

Euphorbiaceae 

Ricinus communis L. mamona  X X        

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. tapiá-folha-larga         X  

Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá-tamanco  X   X X X  X X 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. tapiá  X X     X   

Croton alchorneicarpus Croizat  -  X X        

Croton organensis Baill. capixinguí-ferrugem  X X     X   

Croton vulnerarius Baill. - X          

Hyeronima alchorneoides Allemão -     X  X  X  

Sapium glandulosum (L.) Morong cega-olho  X X     X   

sp.1 tapiarana   X        

sp.2 falsa-burra-leiteira   X        

sp.3 verdinha         X  

Acalypha brasiliensis Müll.Arg. tapa-buraco  X         

Fabaceae 

Indigofera suffruticosa Mill. -   X X   X  X  

Mimosa invisa Mart. Ex Colla var. macrostachya (Benth.) Barneby -  X         

Mimosa velloziana Mart. -  X         

Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby -       X  X  

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton -  X         
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes -        X   

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico          X 

Bauhinia forficata Link pata-de-vaca X X         

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. canafístula       X  X  

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. jacarandá-da-bahia X      X  X  

Erythrina falcata Benth. mulungu   X        

Inga barbata Benth. -       X  X  

Inga marginata Willd ingazinho  X X    X  X  

Inga sessilis (Vell.) Mart.  ingá-ferradura     X      

Inga striata Benth. ingá-banana X          

Machaerium aff. incorruptibile (Vell.) Benth. -   X        

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld jacarandá-bico-de-pato       X  X  

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.  bico-de-pato X X   X     X 

Mimosa artemisiana Heringer & Paula -       X  X  

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. bimucronata maricá       X  X  

Mimosa caesalpiniifolia Benth. sabiá           

Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva          X 

Ormosia altimontana J.E.Meireles & H.C.Lima -    X       

Ormosia friburgensis Taub. ex. Glaz. -          X 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. farinha-seca       X  X X 

Piptadenia aff. paniculata Benth. -       X  X  

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré X X   X      

Platypodium elegans Vogel pau-sangue    X   X  X  

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz sibipiruna           

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby fedegoso  X  X X  X  X  

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby pau-cigarra  X  X X  X  X  

sp.1 -  X         

Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly caingá   X        

Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke -  X         

Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. -    X       
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LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Desmodium barbatum (L.) Benth. -    X       

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.  -    X       

Mimosa candollei R.Grether -  X         

sp.2 -   X        

Crotalaria micans Link  xique-xique  X         

Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle var. diplotricha -       X  X  

Mimosa pudica L.  dormideira X X   X      

Mimosa setosa Benth. var. paludosa (Benth.) Barneby -    X       

Mimosa xanthocentra Mart. var. xanthocentra -  X         

Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & Ebinger -    X       

Gentianaceae Voyria aphylla (Jacq.) Pers. -    X       

Gesneriaceae 

Sinningia gigantifolia Chautems -    X       

Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler -        X   

Sinningia magnifica (Otto & A.Dietr.) Wiehler  -  X         

Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler -        X   

Besleria umbrosa Mart. -       X  X  

Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems -    X       

Nematanthus fornix (Vell.) Chautems -    X       

Hymenophyllaceae Hymenophyllum elegans Spreng. -    X       

Hypoxidaceae 

Hypoxis decumbens L. tiririca-amarela    X X X X  X X 

Indet.1 - X          

Indet.2 casca-interna-vermelha X          

Indet.3 - X          

Indet.4 -  X         

Indet.5 marianeira   X        

Indet.6 papagaio   X        

Iridaceae Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. -       X  X  

Lamiaceae 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueira   X        

Vitex polygama Cham. tarumã  X  X       

Salvia sp.1 -  X         
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Leonurus sibiricus L. erva-macaé           

Lauraceae 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. -    X       

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. -    X       

Nectandra oppositifolia Nees canela-ferrugem      X     

Nectandra puberula (Schott) Nees -    X       

Ocotea sp.1 - X          

Ocotea sulcata Vattimo-Gil -    X       

sp.1 canela-fogo  X         

sp.2 canela   X        

sp.3 -        X   

Loasaceae Caiophora scabra (Miers) Urb. & Gilg -    X       

Loranthaceae 
Struthanthus concinnus (Mart.) Mart. -    X       

Struthanthus marginatus (Desr.) Blume  -    X       

Lycopodiaceae 

Phlegmariurus mollicomus (Spring) B.Øllg. -    X       

Diphasiastrum thyoides (Willd) Holub -  X         

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc.  -  X         

Lygodiaceae Lygodium volubile Sw. - X X  X       

Magnoliaceae Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng.  pinha-do-brejo          X 

Malpighiaceae Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied. -    X       

Malvaceae 

Callianthe bedfordiana (Hook.) Donnell -    X       

Callianthe latipelata (G.L. Esteves & Krapov.) Donnell folhão  X         

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira-rosa  X  X       

Eriotheca sp.1 -       X  X  

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. açoita-cavalo       X  X  

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns imbiruçú    X       

Sida sp.1 guaxuma    X  X     

Waltheria indica L. - X X  X X      

Marantaceae 
Goeppertia arrabidae (Körn.) Borchs. & S. Suárez -     X      

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler - X          
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Melastomataceae 

Clidemia urceolata DC. - X X         

Leandra acutiflora (Naudin) Cogn. -   X        

Leandra longisetosa Cogn. pecíolo alado   X        

Leandra melastomoides Raddi pixirica   X        

Leandra sericea DC. -  X         

Leandra truncata Baumgratz & D`El Rei Souza jacatirão-miúdo  X         

Miconia castaneiflora Naudin -    X       

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. -   X        

Tibouchina foveolata (Naudin) Cogn. -  X         

Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. -     X      

Leandra dentata Cogn. carvãozinho  X         

Leandra fragilis Cogn. -    X       

Miconia albicans (Sw.) Triana - X          

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin  jacatirão       X  X  

Miconia fasciculata Gardner pixirica-ruiva   X        

Miconia prasina (Sw.) DC. - X          

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin tinteiro  X X X       

Miconia shepherdii R.Goldenb. & Reginato fruta-de-anta  X         

Miconia sp.1 pixirica 2        X   

Miconia sp.2 tinteiro 2        X X  

Tibouchina cristata Brade -  X         

Tibouchina fothergillae (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn. quaresmeira  X X        

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. quaresmeira  X  X X      

Bertolonia mosenii Cogn. -    X       

Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn. -       X  X  

Tibouchina clinopodifolia Cogn. -   X        

Pleiochiton blepharodes (DC.) Reginato, R. Goldenberg & Baumgratz -    X       

Meliaceae 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana    X X   X  X 

Cedrela fissilis Vell. cedro X      X    

Guarea kunthiana A.Juss. marinhero X          
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Trichilia sp.1 catiguá        X   

Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins - X          

Moraceae 

Ficus enormis Mart. ex Miq. -    X       

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.  figueira   X        

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. soroca   X        

Dorstenia dolichocaula Pilg. -    X       

Myrtaceae 

Calyptranthes grandifolia O.Berg cambui branco   X        

Calyptranthes strigipes O.Berg gomidesia-mirim   X        

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. guabiroba X          

Eucalyptus sp. eucalipto           

Eugenia florida DC. -  X         

Myrcia aethusa (O.Berg) N.Silveira -    X       

Myrcia anacardiifolia Gardner -  X         

Myrcia eriopus DC. -    X       

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim  X X  X  X  X X 

Myrciaria sp.1 jabuticabeira X X  X X      

Psidium cattleianum Sabine araçá    X  X X  X  

Psidium ovale (Spreng.) Burret -    X       

sp.1 - X          

sp.2 cambuí  X         

sp.3 -   X        

sp.4 -        X   

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz joão-mole   X        

Ochnaceae Sauvagesia vellozii (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre -    X       

Onagraceae 

Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara -    X       

Fuchsia glazioviana Taub. brinco-de-princesa   X        

Fuchsia regia (Vell.) Munz brinco-de-princesa  X         

Orchidaceae 

 Isochilus linearis (Jacq.) R.Br. -     X      

Anathallis sp.1 -   X     X   

Bulbophyllum napellii Lindl.  -    X       
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. -     X      

Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr. -  X         

Gomesa sp.1 -  X         

Hadrolaelia coccinea (Lindl.) Chiron & V.P.Castro -  X         

Maxillaria leucaimata Barb.Rodr. -     X      

Phymatidium aquinoi Schltr. -           

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet -    X       

Specklinia grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros -    X       

Stelis parvula Lindl. -    X       

Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer -    X       

Bifrenaria sp.1 -  X   X      

Brasiliorchis barbosae (Loefgr.) R.B.Singer et al. -    X       

Dichaea cogniauxiana Schltr. -    X       

Epidendrum secundum Jacq. -  X  X       

Octomeria concolor Barb.Rodr. -    X       

Pabstiella fusca (Lindl.) Chiron & Xim.Bols. -    X       

Govenia utriculata (Sw.) Lindl. -  X X X       

Habenaria petalodes Lindl. -     X      

Malaxis cf. excavata (Lindl.) Kuntze - X          

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. - X  X        

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay -  X         

Zygopetalum maxillare Lodd. -        X   

Acianthera sp.1 -  X         

Coppensia warmingii (Rchb.f.) Campacci -  X         

Passifloraceae 

Passiflora miersii Mast. -    X       

Passiflora porophylla Vell. -    X       

Passiflora vellozii Gardner -    X       

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt  -    X       

Pinaceae Pinus sp. pinho    X X     X 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Piperaceae 

Piper anisum (Spreng.) Angely -    X       

Piper gaudichaudianum Kunth -    X       

Piper jubimarginatum Yunck. -    X       

Piper lepturum Kunth -    X       

Piper lhotzkyanum Kunth -   X        

Piper lucaeanum Kunth var. grandifolium Yunck. -    X       

Piper macedoi Yunck. -  X         

Piper malacophyllum (C.Presl) C.DC. -   X        

Piper mikanianum (Kunth) Steud. var. peltatum Yunck. -    X       

Piper richardiifolium Kunth  -   X        

Piper rivinoides Kunth -  X         

Piper schenckii C.DC. -    X       

Piper solmsianum C.DC. -    X       

Piper arboreum Aubl. piper-de-folha laranja X          

Piper cernuum Vell. var. cernuum piper-de-folha-grande X          

Peperomia corcovadensis Gardner -  X         

Peperomia hilariana Miq. -    X       

Peperomia hispidula subsp. sellowiana (Miq.) Dahlst. -    X       

Peperomia megapotamica Dahlst. -    X       

Piper hispidum Sw. -    X       

Manekia obtusa (Miq.) T. Arias, Callejas & Bornst. -    X       

Poaceae 

Andropogon bicornis L. rabo-de-raposa X X  X X  X  X X 

Chusquea sp.1 -       X  X  

Guadua sp.1 -       x  X  

Merostachys fischeriana Rupr. ex Döll -    X       

Olyra sp.1 - X          

Urochloa sp. braquiária X X  X X  X X X X 

Podocarpaceae Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.  -   X        

Polypodiaceae 
Alansmia reclinata (Brack) Moguel & M. Kessler -    X       

Campyloneurum sp.1 -  X         
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop -    X       

Microgramma persicariifolia (Schrad.) C.Presl -  X         

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston -    X       

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger -  X         

Pecluma sp. -  X         

Phlebodium aureum (L.) J.Sm. -  X         

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota -    X       

Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota -  X         

Moranopteris gradata (Baker) R.Y. Hirai & J. Prado -    X       

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. -  X         

Primulaceae 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoquinha   X        

Myrsine gardneriana A.DC. capororoca  X         

Myrsine lineata (Mez) Imkhan. -    X       

Myrsine umbellata Mart. capororoca-folha-grande  X X        

Vittaria lineata (L.) Sm. -  X         

Adiantopsis radiata (L.) Fée - X          

Doryopteris sagittifolia (Raddi) J.Sm. -    X       

Colubrina glandulosa Perkins sobraji       X  X  

Rhamnus sphaerosperma Sw. -  X         

Rosaceae 

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. amora-do-mato        X   

Prunus myrtifolia (L.) Urb. -    X       

Rubus rosifolius Sm. morango-silvestre  X   X X X  X  

Rubiaceae 

Coffea arabica L. - X          

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. -    X    X   

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra -     X      

Psychotria sp.1 -       X  X  

Alseis floribunda Schott -  X  X       

Amaioua sp.1 casca-de-pena X          

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. -  X     X  X  

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. -  X         
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Palicourea rudgeoides (Müll.Arg.) Standl. -    X       

Psychotria suterella Müll.Arg. -    X       

Randia sp. nova laranjinha   X        

sp.1 cafezinho X       X   

sp.2 coroa X          

sp.3 estalinho   X        

sp.4 caferana         X  

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. -    X       

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. -       X  X  

Rutaceae 
Dictyoloma vandellianum A.Juss. -          X 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca  X         

Salicaceae 

Banara serrata (Vell.) Warb. - X          

Casearia decandra Jacq. guaçatonga  X         

Casearia obliqua Spreng. -    X       

Casearia sylvestris Sw.  guaçatonga  X      X X  

Santalaceae 
Phoradendron dipterum Eichler -    X       

Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler  -    X       

Sapindaceae 

Allophylus racemosus Sw. falsa-congalheira  X         

Cupania oblongifolia Mart. camboatá-de-folha-larga X        X  

Cupania vernalis Cambess. camboatá-de-serra  X X   X     

Matayba guianensis Aubl. - X          

Toulicia laevigata Radlk. pitomba   X        

Paullinia carpopoda Cambess. -  X         

Paullinia rubiginosa Cambess. -  X         

Selaginellaceae Selaginella contigua Baker -    X       

Siparunaceae 

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC. -    X       

Siparuna guianensis Aubl. negamina X X  X     X  

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC. negamina X          

Smilacaceae 
Smilax campestris Griseb. -  X         

Smilax elastica Griseb. -    X       
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Smilax muscosa Toledo -    X       

Smilax quinquinervia Vell. -    X       

Solanaceae 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. marianeira    X       

Cestrum bracteatum Link & Otto -    X       

Dyssochroma viridiflora Miers -    X       

Solanum campaniforme Roem. & Schult. -    X       

Solanum granulosoleprosum Dunal -        X   

Solanum lacerdae Dusén -    X       

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. fruta-de-lobo          X 

Solanum mauritianum Scop. -    X       

Solanum nigrescens M.Martens & Galeotti -    X       

Solanum pseudoquina A.St.-Hil. tomatinho         X  

Solanum sp.1 fumo-bravo  X X        

Solanum sp.2 tomateiro   X        

Solanum sp.3 fumo-lixa   X        

Solanum sp.4 fedegoso         X  

Solanum sp.5 folha-de-bolo         X  

Solanum swartzianum Roem. & Schult. -       X  X  

Symplocaceae Symplocos sp.1 -  X         

Typhaceae Typha domingensis Pers. taboa       X  X  

Urticaceae 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtiga    X X X X    

Urera nitida (Vell.) P.Brack  -  X         

Boehmeria caudata Sw. -    X       

Cecropia glaziovii Snethl.  embaúba-vermelha X X  X X      

Cecropia hololeuca Miq. embaúba-prateada  X   X      

Cecropia pachystachya Trécul  embaúba-branca X X  X X X X  X  

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini -    X       

Verbenaceae 
Lantana camara L. camará  X X    X  X X 

Stachytarpheta sp.1 -  X  X   X  X X 

Vitaceae Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. argentina (Suess.) Lombardi -           
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 
LOCAIS AMOSTRADOS 

1 P/F 2 P/F 3 P/F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 P/F 9 P/F 10 F 

Vochysiaceae 
Vochysia glazioviana Warm. tucaneira   X X X      

Vochysia tucanorum Mart. folha-miuda-barranco   X        

Winteraceae Drimys brasiliensis Miers -    X       

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium J.Koenig lírio-do-brejo X X  X X      

Renealmia chrysotricha Petersen - X          

TOTAL DE ESPÉCIES 65 135 64 169 46 17 73 30 84 26 

Legenda: 1 – Fazenda Campo Belo (452 m); 2 – Pedra Selada (1460 m); 3 – Fazenda Marimbondo (1640 m); 4 – Trilha Pedra Selada; 5 – Serrinha do Alambari; 6 – Trilha 

próximo a sede do PEPS; 7 – Serra do EME; 8 – Vale da Grama (1290 m); 9 – Área da Pedra Preta (672m); 10 – área próximo a Bagagem. P – Parcelas; F – Florística. Fonte: 

Detzel Consulting, 2015. 
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 APÊNDICE B 

DADOS FITOSSOCIOLÓGICOS PARA AS SEIS ESPÉCIES ARBÓREAS COM 

MAIOR VALOR DE IMPORTÂNCIA REGISTRADAS NO PEPS. 
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Apêndice B Dados fitossociológicos para as seis espécies arbóreas com maior valor de importância registradas no PEPS. 

ESPÉCIES/PARCELAS N DA DR DoA DoR FA FR VI VI% 

P1 – Faz. Campo Belo (452 m) 

Siparuna guianensis Aubl. 28 39,20 7,00 1,95 9,50 64,29 4,05 20,55 6,85 

Amaioua sp.1 27 37,80 6,75 2,54 12,37 64,29 4,05 23,17 7,73 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 13 18,20 3,25 1,63 7,93 57,14 3,60 14,78 4,93 

Cupania oblongifolia Mart. 8 11,20 2,00 0,96 4,69 50,00 3,15 9,84 3,28 

Croton vulnerarius Baill. 4 5,60 1,00 0,80 3,92 46,43 2,92 7,84 2,61 

Matayba guianensis Aubl. 4 5,60 1,00 0,93 4,51 41,42 2,61 8,12 2,71 

P2 – Pedra Selada (1460 m) 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin 26 36,40 7,00 1,93 9,42 58,40 3,68 20,10 6,70 

Croton organensis Baill. 21 29,40 5,65 2,44 11,91 56,10 3,53 21,10 7,04 

Myrsine umbellata Mart. 15 21,00 4,04 2,07 10,10 51,20 3,23 17,37 5,79 

Casearia sylvestris Sw.  12 16,80 3,23 1,35 6,59 32,00 2,02 11,84 3,95 

Inga marginata Willd 11 15,40 2,96 0,74 3,61 28,40 1,79 8,36 2,79 

Alchornea sidifolia Müll.Arg. 10 14,00 2,69 1,50 7,31 19,99 1,26 11,26 3,76 

P3 – Faz. Marimbondo (1640 m) 

Myrsine umbellata Mart. 45 63,00 10,00 5,81 28,33 67,00 4,22 42,55 14,19 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 21 29,40 4,67 1,77 8,63 61,20 3,86 17,15 5,72 

Vochysia glazioviana Warm. 14 19,60 3,11 1,75 8,51 48,20 3,04 14,65 4,89 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 9 12,60 2,00 2,18 10,62 40,00 2,52 15,14 5,05 

Calyptranthes strigipes O.Berg 8 11,20 1,78 0,80 3,91 30,60 1,93 7,62 2,54 

Cupania vernalis Cambess. 7 9,80 1,56 0,45 2,21 21,20 1,34 5,10 1,70 

P4 – Vale da Grama (1290m) 

Croton organensis Baill. 34 47,60 6,61 5,17 25,20 65,00 4,09 35,90 11,97 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 15 21,00 2,92 2,74 13,37 54,00 3,40 19,69 6,57 

Miconia sp.2 15 21,00 2,92 1,68 8,17 43,00 2,71 13,80 4,60 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 9 12,60 1,75 1,73 8,42 32,00 2,02 12,18 4,06 

Myrsine gardneriana A.DC. 9 12,60 1,75 0,61 2,99 21,00 1,32 6,06 2,02 
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ESPÉCIES/PARCELAS N DA DR DoA DoR FA FR VI VI% 

Solanum granulosoleprosum Dunal 8 11,20 1,56 1,10 5,34 10,00 0,63 7,53 2,51 

P5 – Serra do Eme, próximo a Pedra Preta (672 m) 

Solanum sp.4 23 32,20 5,03 2,89 14,10 68,10 4,29 23,42 7,81 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 13 18,20 2,84 2,59 12,64 54,00 3,40 18,88 6,30 

Xylopia brasiliensis Spreng.  12 16,80 2,63 1,81 8,82 43,00 2,71 14,16 4,72 

Siparuna guianensis Aubl. 10 14,00 2,19 0,62 3,02 29,93 1,89 7,10 2,37 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin  9 12,60 1,97 1,06 5,18 17,38 1,10 8,25 2,75 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 6 8,40 1,31 0,80 3,90 4,83 0,30 5,52 1,84 

Legenda: N – Número de indivíduos; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; DoA – Dominância Absoluta; DoR – Dominância Relativa; FA – Frequencia Absoluta, 

FR – Frequencia Relativa; VI – Valor de Importância. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 APÊNDICE C 

LISTA COMENTADA DAS ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA  

REGISTRADAS NO PEPS 
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Apêndice C Lista comentada das espécies da herpetofauna registradas no PEPS. 

FAMÍLIA ESPÉCIE MÉTODO CAMPANHA LOCALIDADE 

AMPHIBIA: ANURA 

Brachycephalidae 

Ischnocnema guentheri F, PA, PT 1,2 A, B, C, E, H, I 

Ischnocnema cf. holti PA 1 F 

Ischnocnema cf. melanopygea PT 1 C 

Ischnocnema cf. parva PA 1 E 

Bufonidae 

Dendrophryniscus cf. brevipollicatus PA 2 H 

Rhinella icterica EO, PA, PT 1,2 A, D, G, J 

Rhinella ornata PA 1,2 D, I, J,  

Centrolenidae Vitreorana eurygnatha* PA 1 B 

Craugastoridae Haddadus binotatus PA 1,2 E, J 

Hemiphractidae Fritziana fissilis* PA 2 G 

Hylidae 

Aplastodiscus arildae* PA 2 G, H 

Aplastodiscus leucopygius PA 1 A, B 

Bokermannohyla cf. circumdata EO, PA 1 A, B 

Dendropsophus elegans PA 1 A 

Dendropsophus minutus PA 1 A 

Hypsiboas albopunctatus* PA 1 A 

Hypsiboas faber PA 1,2 A, E, H 

Hypsiboas pardalis PA 1,2 A, J 

Hypsiboas cf. polytaenius PA 1,2 A, E, G, I 

Hypsiboas  semilineatus* PA 2 J 

Phyllomedusa burmeisteri PA 1 E 

Scinax crospedospilus PA 1 A 

Scinax flavoguttatus EO, PA 1,2 F, G, I 

Scinax gr. perpusillus PA 2 I 

Scinax  cf. trapicheiroi PA 2 K 
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FAMÍLIA ESPÉCIE MÉTODO CAMPANHA LOCALIDADE 

Hylodidae 
Hylodes sazimai PA 1 B, C 

Hylodes gr. lateristrigatus PA 2 I 

Leptodactylidae 

Adenomera cf. marmorata PT 1 A, C 

Leptodactylus latrans PA 1 A, D, E 

Physalaemus cuvieri* PA 1 A, D 

Physalaemus signifer PA 2 K 

Odontoprhynidae Proceratophrys mantiqueira F, PA, PT 1 A, B, C 

LACERTILIA: LAGARTOS 

Leiosauridae Enyalius perditus PA, PT 1,2 A, C, E, F, I 

SERPENTES 

Viperidae 
Bothrops jararaca EO 1,2 A 

Crotalus durissus terrificus EO 1 RJ-163 

Nota: Registros efetuados durante em duas campanhas de campo (fevereiro – período chuvoso; e julho – período seco). Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 APÊNDICE D 

LISTA DAS ESPÉCIES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS,  

CONFORME ENDEMISMO E CATEGORIAS DE AMEAÇA,  

COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA PARA O PEPS 
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Apêndice D Lista das espécies de anfíbios e répteis, conforme endemismo e categorias de ameaça, com possível ocorrência para o PEPS. 

ESPÉCIES DA HERPTOFAUNA 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE REGISTRO ENDEMISMO 

AMPHIBIA: ANURA 

Brachycephalidae 

Brachychephalus epphipium C, E, F 3 

Ischnocnema concolor D 1 

Ischnocnema guentheri A, C, G 4 

Ischnocnema holti C, D 1 

Ischnocnema melanopygia A 1 

Ischnocnema parva A, F 3 

Bufonidae 

Dendrophryniscus brevipollicatus A, C, E 3 

Melanophryniscus moreirae C, D, E, H, I 1 

Rhinella icterica A, D 4 

Rhinella ornata A, C, D 4 

Craugastoridae 
Haddadus binotatus A 4 

Holoaden bradei C, D, E, H 1 

Cycloramphidae 

Cycloramphus carvalhoi C 2 

Cycloramphus eleutherodactylus C 3 

Cycloramphus granulosus C 3 

Thoropa miliaris C, G 4 

Centrolenidae Vitreorana eurygnatha A, C, E 4 

Hemiphractidae 
Fritziana fissilis A, G 3 

Fritziana goeldii E 3 

AMPHIBIA: ANURA Hylidae 

Aplastodiscus arildae A, D 3 

Aplastodiscus cavicola D 2 

Aplastodiscus leucopygius A, D 3 

Bokermannohyla circumdata A, C, E, G 3 

Bokermannohyla gouveai E 1 

Dendropsophus elegans A, D 4 
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ESPÉCIES DA HERPTOFAUNA 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE REGISTRO ENDEMISMO 

Dendropsophus minutus A, C 5 

Hypsiboas albopunctatus A 5 

Hypsiboas faber A, C 5 

Hypsiboas latistriatus D 1 

Hypsiboas pardalis A, C, D 3 

Hypsiboas polytaenius A, C, D 3 

Hypsiboas  semilineatus A 4 

Phyllomedusa burmeisteri A 4 

Scinax crospedospilus A, C, D 3 

Scinax duartei C, D, E, H 3 

Scinax flavoguttatus A, G 3 

Scinax gr. perpusillus A 3 

Scinax obtriangulatus C, D, E 3 

Scinax  cf. trapicheiroi A 3 

AMPHIBIA: ANURA 

Hylodidae 

Crossodactylus gaudichaudii C 3 

Crossodactylus grandis E 1 

Hylodes glaber E, H 1 

Hylodes ornatus C, E 1 

Hylodes regius F 1 

Hylodes sazimai A, D 2 

Megaelosia lutzae C, F 1 

Leptodactylidae 

Adenomera marmorata A, C, G 3 

Leptodactylus latrans A 5 

Paratelmatobius lutzii C, D, E, H 1 

Physalaemus cuvieri A 5 

Physalaemus signifer A 4 

Odontoprhynidae Odontophrynus americanus I 5 
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ESPÉCIES DA HERPTOFAUNA 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE REGISTRO ENDEMISMO 

Proceratophrys mantiqueira A, C, E 2 

LAGARTOS 

Anguidae Ophiodes fragilis C 4 

Gymnophtalmidae 
Cercosaura ocellata C 5 

Colobodactylus dalcyanus C, E 2 

Leiosauridae 
Enyalius perditus A 3 

Urostrophus vautieri C 4 

Scincidae Aspronema dorsovitattum C 5 

SERPENTES 

Colubridae 
Chironius bicarinatus C 4 

Mastigodryas bifossatus B 5 

Dipsadidae 

Atractus  zebrinus A 3 

Echinanthera cyanopleura E 4 

Echinanthera melanostigma C 4 

Elapomorphus quinquilineatus B 4 

Erythrolamprus aesculapii B 4 

Erythrolamprus miliaris B 5 

Erythrolamprus poecilogyrus B 5 

Oxyrhopus clathratus B 4 

Oxyrhopus guibei B 5 

Philodryas patagoniensis B 5 

Pseudoboa  serrana A 3 

Sibynomorphus neuwiedii A 4 

Thamnodynastes strigatus B, E 3 

Tomodon dorsatus C 4 

Tropidodryas serra B 3 

Tropidodryas striaticeps E 4 

Xenodon merremii B 5 

Xenodon neuwiedii B 4 
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ESPÉCIES DA HERPTOFAUNA 

 FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE REGISTRO ENDEMISMO 

SERPENTES 

Elapidae 
Micrurus coralinus B 4 

Micrurus decoratus C, B, F 4 

Viperidae 
Bothrops jararaca A, B, C 4 

Crotalus durissus terrificus A 5 

TARTARUGAS Chelidae Hydromedusa maximilliani C 3 

Legenda. Tipo de registro: A – Coleta de campo no PEPS e registros de terceiros; B – IBSP; C – MZUSP; D – CFBH; E – ZUEC; F – MNRJ; G – UFMG; H – DZSJRP; I – MBML. 

Categoria de endemismo: 1 – Endêmico da região do alto Itatiaia (PNI e PEPS); 2 – Endêmico da Serra da Mantiqueira; 3 – Distribuição nas regiões serranas do sudeste (Serra 

da Mantiqueira e Serra do Mar); 4 – Distribuição ampla pela Mata Atlântica, com ocorrência na região sul, sudeste e/ou nordeste; 5 – Distribuição ampla no Brasil, ocorrendo em 

mais de um bioma. Categoria de ameaça: CR – Criticamente ameaçado; DD – Dados deficientes; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçada. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Apêndice E  Espécies de aves com ocorrência comprovada no PEPS. 

TÁXON NOME POPULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tinamiformes Huxley, 1872 
 

           

Tinamidae Gray, 1840  
 

           

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambuguaçu   X X X  X     

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã   X         

Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela      X      

Anseriformes Linnaeus, 1758 
 

           

Anatidae Leach, 1820  
 

           

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho          X  

Galliformes Linnaeus, 1758 
 

           

Cracidae Rafinesque, 1815 
 

           

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu X X  X X X X X X   

Odontophoridae Gould, 1844 
 

           

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru          X  

Ciconiiformes Bonaparte, 1854 
 

           

Ciconiidae Sundevall, 1836 
 

           

Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca      X      

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849 
 

           

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá          X  

Pelecaniformes Sharpe, 1891 
 

           

Ardeidae Leach, 1820 
 

           

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi          X  

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira          X  

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande          X  

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira      X      

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) garça-real          X  



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 512 

TÁXON NOME POPULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cathartiformes Seebohm, 1890 
 

           

Cathartidae Lafresnaye, 1839 
 

           

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

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

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei         X   

Accipitriformes Bonaparte, 1831 
 

           

Accipitridae Vigors, 1824 
 

           

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza   X         

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura          X  

Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha          X  

Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo  X          

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

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi   X         

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo          X  

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo    X X X      

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno          X  

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta          X  

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó  X X X  X  X    

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco   X  X       

Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta           X 

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

Gruiformes Bonaparte, 1854 
 

           

Rallidae Rafinesque, 1815 
 

           

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato  X X X        

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda          X  

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha     X       

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã          X  
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Charadriiformes Huxley, 1867 
 

           

Charadriidae Leach, 1820 
 

           

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero      X   X   

Scolopacidae Rafinesque, 1815 
 

           

Gallinago undulata (Boddaert, 1783) narcejão   X         

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854 
 

           

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã          X  

Columbiformes Latham, 1790 
 

           

Columbidae Leach, 1820 
 

           

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela      X      

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa     X    X   

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou          X  

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico      X      

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão  X   X X  X    

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa X X X X        

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu  X          

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

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri X  X X        

Cuculiformes Wagler, 1830 
 

           

Cuculidae Leach, 1820 
 

           

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

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto     X X      

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco          X  

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci      X      

Strigiformes Wagler, 1830 
 

           

Tytonidae Mathews, 1912 
 

           

Tyto furcata (Temminck, 1827) coruja-da-igreja          X  
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Strigidae Leach, 1820 
 

           

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

Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo           X 

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela          X  

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada          X  

Asio clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda          X  

Nyctibiiformes Yuri, Kimball, Harshman, Bowie, Braun, Chojnowski, Han, Hackett, 

Huddleston, Moore, Reddy, Sheldon, Steadman, Witt & Braun, 2013 

 

           

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851 
 

           

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

Caprimulgiformes Ridgway, 1881 
 

           

Caprimulgidae Vigors, 1825 
 

           

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju          X  

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau          X  

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura          X  

Apodiformes Peters, 1940 
 

           

Apodidae Olphe-Galliard, 1887 
 

           

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

Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866) taperuçu-de-coleira-falha      X      

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal          X  

Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789) andorinhão-estofador          X  

Trochilidae Vigors, 1825 
 

           

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno      X X X    

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado      X      

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

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

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

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

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete         X   
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Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho      X      

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

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

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco           X 

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

Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi  X     X  X   

Heliothryx auritus (Gmelin, 1788) beija-flor-de-bochecha-azul       X     

Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista           X 

Trogoniformes A. O. U., 1886 
 

           

Trogonidae Lesson, 1828 
 

           

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado X  X X  X X  X   

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

Coraciiformes Forbes, 1844 
 

           

Alcedinidae Rafinesque, 1815 
 

           

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

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

Momotidae Gray, 1840 
 

           

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

Bucconidae Horsfield, 1821 
 

           

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo           X 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810 
 

           

Ramphastidae Vigors, 1825 
 

           

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu      X      

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde  X X X X X X  X   

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca         X   

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana          X  

Picidae Leach, 1820 
 

           

Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado  X X X  X X  X   
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Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco      X      

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

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

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

Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado         X   

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

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo     X X      

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca           X 

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

Cariamiformes Furbringer, 1888 
 

           

Cariamidae Bonaparte, 1850 
 

           

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema     X       

Falconiformes Bonaparte, 1831 
 

           

Falconidae Leach, 1820 
 

           

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará  X X  X X      

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro X X X  X X  X    

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã   X  X       

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé   X      X   

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio          X  

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri          X  

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira      X      

Psittaciformes Wagler, 1830 
 

           

Psittacidae Rafinesque, 1815 
 

           

Primolius maracana (Vieillot, 1816) maracanã-verdadeira X    X X X     

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã X X  X X X      

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

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim      X  X    

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo          X  
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Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú         X   

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde  X X   X X X X   

Passeriformes Linnaeus, 1758 
 

           

Thamnophilidae Swainson, 1824 
 

           

Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê X     X X  X   

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

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado X  X  X X X  X   

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa  X X X X X X  X   

Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856 choquinha-de-asa-ferrugem  X       X   

Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822) chorozinho-de-asa-vermelha      X      

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho          X  

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata X X X X X X  X X   

Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão  X X      X   

Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora     X       

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara X  X  X       

Myrmoderus loricatus (Lichtenstein, 1823) formigueiro-assobiador      X X     

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

Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 chororó-cinzento           X 

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada X  X  X  X  X   

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni   X      X   

Drymophila genei (Filippi, 1847) choquinha-da-serra  X       X   

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho X  X  X       

Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó X  X         

Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873 
 

           

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente X X X X     X   

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

Grallariidae Sclater & Salvin, 1873 
 

           

Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu     X       
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Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato  X       X   

Rhinocryptidae Wetmore, 1926 (1837) 
 

           

Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado   X    X     

Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho            

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto  X       X   

Scytalopus petrophilus Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010 tapaculo-serrano          X  

Formicariidae Gray, 1840 
 

           

Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora X  X   X X  X   

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) tovaca-de-rabo-vermelho  X       X   

Scleruridae Swainson, 1827 
 

           

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha  X     X     

Dendrocolaptidae Gray, 1840 
 

           

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso      X X     

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde X X X X X X X X X   

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

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto   X  X       

Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado   X    X     

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande          X  

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

Xenopidae Bonaparte, 1854 
 

           

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó X X X   X X  X   

Furnariidae Gray, 1840 
 

           

Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) casaca-de-couro-da-lama            

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

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca X X   X  X  X   

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco      X X     

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira   X  X  X  X   

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo  X          
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Anabacerthia lichtensteini (Cabanis & Heine, 1859) limpa-folha-ocráceo           X 

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

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

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho         X   

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete         X   

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830) trepador-sobrancelha       X     

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro  X  X        

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau  X    X      

Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina-da-mata   X    X     

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858)  joão-botina-do-brejo            

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho     X       

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié     X       

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé X X X X X X X X X   

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném X  X X X X      

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido X X X X X   X X   

Pipridae Rafinesque, 1815 
 

           

Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu  X X         

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira      X X     

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809) tangarazinho   X   X X  X   

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará X X X X X X X X X   

Oxyruncidae Ridgway, 1906 (1831) 
 

           

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto          X  

Onychorhynchidae Tello, Moyle, Marchese & Cracraft, 2009 
 

           

Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste          X  

Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-preta          X  

Tityridae Gray, 1840 
 

           

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim X X X X  X X  X   

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda          X  
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Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde          X  

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro  X X  X  X  X   

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto   X  X       

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

Cotingidae Bonaparte, 1849 
 

           

Tijuca atra Ferrusac, 1829 saudade         X   

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga          X  

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó  X X X    X    

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata          X  

Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-chapéu-preto          X  

Platyrinchidae Bonaparte, 1854 
 

           

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho X X   X  X  X   

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907 
 

           

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

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo X  X   X X  X   

Corythopis delalandi (Lesson, 1830) estalador     X X      

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato X X X X     X   

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) estalinho  X       X   

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

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque X  X  X  X X X   

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio      X      

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó X X X  X       

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho X      X  X   

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso       X  X   

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) catraca  X       X   

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha   X         

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) papa-moscas-estrela       X     
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Tyrannidae Vigors, 1825 
 

           

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

Tyranniscus burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859) piolhinho-chiador          X  

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha X    X X X     

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

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque           X 

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) tucão           X 

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta   X    X  X   

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela X  X   X      

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso           X 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho X X X X  X   X   

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano X X X X X    X   

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre          X  

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho  X   X       

Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 capitão-castanho           X 

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

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

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré   X         

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira X   X  X      

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador   X   X X  X   

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

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro     X       

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado          X  

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei   X X  X X     

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

Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca          X  

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri  X          

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha          X  
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Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica   X X        

Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha  X X   X X X X   

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe   X  X X  X    

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada  X   X    X   

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo          X  

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado X X X X X X X X X   

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

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado          X  

Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho     X X      

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

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno          X  

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera           X 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca      X      

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta X           

Vireonidae Swainson, 1837 
 

           

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari X X X X X X X X X   

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara  X X X X       

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado X X X X X  X  X   

Corvidae Leach, 1820 
 

           

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo   X  X X      

Hirundinidae Rafinesque, 1815 
 

           

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

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora           X 

Troglodytidae Swainson, 1831 
 

           

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra X X  X  X X X X   

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande      X      

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 bico-assovelado      X      
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Turdidae Rafinesque, 1815 
 

           

Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una X X X  X X X X X   

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco       X     

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira   X    X X X   

Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro           X 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira  X X X  X X  X   

Mimidae Bonaparte, 1853 
 

           

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

Motacillidae Horsfield, 1821 
 

           

Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor      X      

Anthus hellmayri Hartert, 1909 caminheiro-de-barriga-acanelada           X 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850 
 

           

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

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo     X X      

Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato X  X  X    X   

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947            

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra     X       

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula X X X X X X X  X   

Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador  X X X     X   

Icteridae Vigors, 1825 
 

           

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu     X    X   

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão X X       X   

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe       X X X   

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna          X  

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi     X       

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo      X      

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta     X       

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul          X  
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Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava          X  

Thraupidae Cabanis, 1847 
 

           

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica X  X X  X X X X   

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro X X X  X  X  X   

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão      X X     

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo         X   

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário          X  

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha           X 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto X  X  X  X X X   

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue      X X     

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

Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores       X  X   

Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-douradinha X  X   X      

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta X X X  X X   X   

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento  X          

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

Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro          X  

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

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela X X X         

Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaçu-frade   X      X   

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga         X   

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo     X       

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva         X   

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha X  X X X       

Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas          X  

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul X        X   

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

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho   X  X  X     
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Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu   X      X   

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado           X 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão           X 

Poospiza lateralis (Nordmann, 1835) quete  X       X   

Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canário-rasteiro     X       

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro  X  X X X  X X   

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo      X      

Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado     X       

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu   X  X       

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó           X 

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira          X  

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho   X X X       

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho X X X X X X      

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão   X  X X      

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió   X   X      

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro           X 

Cardinalidae Ridgway, 1901 
 

           

Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaçu-de-fogo           X 

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso      X X     

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão   X  X X      

Fringillidae Leach, 1820 
 

           

Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo  X   X       

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim    X        

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho X X X   X X  X   

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira      X   X   

Estrildidae Bonaparte, 1850 
 

           

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre      X      
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Passeridae Rafinesque, 1815 
 

           

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal          X  

Legenda: 1 – Curva da Ferradura; 2 – Fazenda Marimbondo; 3 – Trilha do Carvoeiro; 4 – Bosque do Visconde; 5 – Serra do EME; 6 – Morro Redondo; 7 – Travessia Penedo – 

Serrinha; 8 – RPPN Santo Antônio; 9 – Trilha do Divisor de Águas; 10 – Registros oportunísticos; 11 – Dados secundários. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno 

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo 

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato 

Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato 

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

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco 

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde 

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

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto 

Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora 

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) tovaca-de-rabo-vermelho 

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará 

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830) trepador-sobrancelha 

Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi 

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

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido 

Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas 

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso 

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada 

Drymophila genei (Filippi, 1847) choquinha-da-serra 

Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó 

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho 

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni 

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado 

Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856 choquinha-de-asa-ferrugem 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque 

Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho 

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu 

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho 

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem 

Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso 

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

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha 

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) catraca 

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato 

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado 

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809) tangarazinho 

Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado 

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) garimpeiro 

Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora 

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara 

Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo 

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

Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado 
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Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza 

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho 

Myrmoderus loricatus (Lichtenstein, 1823) formigueiro-assobiador 

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru 

Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste 

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo 

Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava 

Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina-da-mata 

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858)  joão-botina-do-brejo 

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

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno 

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata 

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

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano 

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso 

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) estalinho 

Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado 

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú 

Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-chapéu-preto 

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão 

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga 

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana 

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela 

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

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha 

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

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue 

Rhopias gularis (Spix, 1825) choquinha-de-garganta-pintada 

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão 

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim 

Scytalopus petrophilus Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 

2010 
tapaculo-serrano 

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto 

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca 

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira 

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó 

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete 

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 

Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-douradinha 

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta 

Tangara ornata (Sparrman, 1789) sanhaçu-de-encontro-amarelo 
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ESPÉCIE NOME POPULAR 

Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores 

Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê 

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

Tijuca atra Ferrusac, 1829 saudade 

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque 

Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) picapauzinho-de-testa-pintada 

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

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Apêndice G Espécies de aves ameaçadas com ocorrência comprovada no PEPS.  

ESPÉCIE NOME POPULAR 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(ALVES, 2000) 

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru   NT 

Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca   DD 

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) garça-real   NT 

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei   VU 

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

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno  VU VU 

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta EN EN DD 

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

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada NT   

Heliothryx auritus (Gmelin, 1788) beija-flor-de-bochecha-azul   NT 

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana NT   

Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado NT   

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

Primolius maracana (Vieillot, 1816) maracanã-verdadeira NT   

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú   NT 

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado NT   

Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 chororó-cinzento NT   

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho NT   

Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado NT   

Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho NT   

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo NT   

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro NT   

Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste VU  VU 

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda   NT 

Tijuca atra Ferrusac, 1829 saudade NT   

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga VU  NT 
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ESPÉCIE NOME POPULAR 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(ALVES, 2000) 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó   VU 

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata NT   

Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-chapéu-preto VU  VU 

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) estalinho NT   

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

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano NT   

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 bico-assovelado   VU 

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo NT   

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

Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas NT  NT 

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó VU VU EP 

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

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió   VU 

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão   VU 

Legenda: Espécies ameaçadas: DD – Deficiente em Dados; NT – Quase Ameaçado; VU – Vulnerável; EN – Ameaçado; EP – Em Perigo; CR – Criticamente Ameaçado. Fonte: 

(IUCN, 2015), nacional (MMA, 2014) e estadual (Alves, 2000). 
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Apêndice H Espécies de mamíferos de médio e grande porte de possível ocorrência na região do PEPS. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(2014) 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous* cachorro-do-mato A LC 
  

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará A NT VU 
 

Carnivora Felidae Leopardus guttulus* gato-do-mato-pequeno MA VU VU 
 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* jaguatirica A LC 
 

VU 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii gato-maracajá A NT VU VU 

Carnivora Felidae Panthera onca onça-pintada A NT VU VU 

Carnivora Felidae Puma concolor onça-parda A LC VU 
 

Carnivora Felidae Puma yagouaroundi jaguarundi A LC VU 
 

Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus  jaritataca A LC 
  

Carnivora Mustelidae Eira barbara* irara A LC 
  

Carnivora Mustelidae Galictis cuja furão-pequeno A LC 
  

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis lontra A NT 
  

Carnivora Procyonidae Nasua nasua  quati A LC 
  

Carnivora Procyonidae Potos flavus jupará A LC 
  

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus mão-pelada A LC 
  

Cetartiodactyla Cervidae Mazama americana veado-mateiro A DD 
 

EP 

Cetartiodactyla Suidae Sus scrofa javali  Exótica LC 
  

Cetartiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu cateto A LC 
 

VU 

Cetartiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari* queixada A VU VU EP 

Cingulata Dasypodidae Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole-grande A LC 
  

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha A LC 
  

Cingulata Dasypodidae Dasypus septemcinctus tatu-galinha A LC 
  

Cingulata Dasypodidae Euphractus sexcinctus tatu-peba A LC 
  

Cingulata Dasypodidae Priodontes maximus Tatu-canastra A VU VU CP 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti A LC 
  

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Anta A VU VU EP 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(2014) 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus preguiça-comum A LC 
  

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira A VU VU PE 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim A LC 
  

Primates Atelidae Alouatta guariba Bugio-ruivo MA LC VU 
 

Primates Atelidae Brachyteles arachnoides muriqui-do-sul MA EN EN CP 

Primates Atelidae Brachyteles hypoxanthus muriqui-do-norte MA CR CR 
 

Primates Cebidae Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro MA VU EN VU 

Primates Cebidae Callithrix penicillata mico-estrela A LC 
  

Primates Cebidae Sapajus nigritus macaco-prego-preto MA NT 
  

Primates Pithecidae Callicebus nigrifrons sauá MA NT 
  

Rodentia Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris capivara A LC 
  

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca paca A LC 
 

VU 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta azarae cotia A LC 
  

Rodentia Erethizontidae Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro A LC 
  

Rodentia Sciuridae Guerlinguetus brasiliensis caxinguelê MA NE 
  

Legendas: Grau de endemismo: Regional (R): distribuição restrita para a Serra da Mantiqueira ou parte desta; Mata Atlântica (MA): distribuição restrita ao domínio atlântico; 

Distribuição Ampla (A): distribuição abrangendo mais de um domínio ou bioma brasileiro. Categorias de Ameaça: DD: Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; NT: Quase 

Ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Ameaçado; EP: Em Perigo; CR: Criticamente Ameaçado; CP: Criticamente em Perigo; PE: Provavelmente extinto na natureza.; * espécies de 

mamíferos de médio e grande porte registradas em coleta realizada na Fazenda Marimbondo, dentro da área do PEPS (Rocha et al., 2006). Fontes: de Melo & Dias (2005); 

Loretto & Rajão (2005); Geise et al., (2004); da Rocha et al., (2006); ICMBio (2013); Aximoff et al., (2015). 



 

 

 

Página 541 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE I 

ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES  

COM POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA REGIÃO DO PEPS 

 

 

  



 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Página 542 

 

 



 

 

 

Página 543 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 1 – Diagnóstico da Unidade de Conservação 

Apêndice I Espécies de pequenos mamíferos terrestres com possível ocorrência na região do PEPS. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(2014) 

Didelphimorphia Didelphidae Caluromys philander cuíca-lanosa A LC   

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita* gambá-de-orelha-preta A LC   

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus microtarsus* cuíca MA LC   

Didelphimorphia Didelphidae Lutreolina crassicaudata cuíca-de-cauda-grossa A LC  CP 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa murina  cuíca A LC   

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops incanus cuíca MA LC   

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops paulensis* cuíca R LC VU  

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis americana Catita-terrestre-três-listras A LC   

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis dimidiata Catita-terrestre A LC   

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis scalops Catita-terrestre MA LC   

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis theresa Catita-terrestre-três-listras R DD  PE 

Didelphimorphia Didelphidae Philander frenatus* cuíca-de-quatro-olhos-cinza MA LC   

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys velutinus  catita-terrestre-de-máscara A LC VU  

Rodentia Cricetidae Akodon cursor rato-do-chão A LC   

Rodentia Cricetidae Akodon montensis* ratinho MA LC   

Rodentia Cricetidae Akodon serrensis* ratinho MA LC   

Rodentia Cricetidae Blarinomys breviceps* ratinho toupeira MA LC  PE 

Rodentia Cricetidae Brucepattersonius sp.* rato 
 

   

Rodentia Cricetidae Delomys collinus  rato R LC   

Rodentia Cricetidae Delomys dorsalis* rato MA LC   

Rodentia Cricetidae Euryoryzomys russatus rato A LC   

Rodentia Cricetidae Juliomys rimofrons  ratinho R VU   

Rodentia Cricetidae Necromys lasiurus pixuna A LC   

Rodentia Cricetidae Nectomys squamipes rato d'água A LC   

Rodentia Cricetidae Oecomys catherinae rato A LC   

Rodentia Cricetidae Oligoryzomys flavescens ratinho A LC   
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ 

(2014) 

Rodentia Cricetidae Oligoryzomys nigripes ratinho A LC   

Rodentia Cricetidae Oxymycterus dasytrichus ratinho MA LC   

Rodentia Cricetidae Rattus rattus Ratazana exótico    

Rodentia Cricetidae Rhipidomys mastacalis ratinho-arborícola MA LC   

Rodentia Cricetidae Rhipidomys itoan ratinho-arborícola R LC   

Rodentia Cricetidae Sooretamys angouya* rato MA LC   

Rodentia Cricetidae Thaptomys nigrita* ratinho MA LC  VU 

Rodentia Echimyidae Euryzygomatomys spinosus rato-fossorial-de-espinho MA LC   

Rodentia Echimyidae Kannabateomys amblyonyx  rato-da-taquara A LC  VU 

Rodentia Echimyidae Trinomys gratiosus rato-de-espinho MA LC   

Rodentia Echimyidae Trinomys panema rato-de-espinho R    

Rodentia Caviidae Cavia aperea* preá A LC   

Legendas: Grau de endemismo: Regional (R): distribuição restrita à Serra da Mantiqueira ou parte desta; Mata Atlântica (MA): distribuição restrita ao domínio atlântico; 

Distribuição Ampla (A): distribuição abrangendo mais de um domínio ou bioma brasileiro. Categorias de Ameaça: DD: Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; NT: Quase 

Ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Ameaçado; EP: Em Perigo; CR: Criticamente Ameaçado; CP: Criticamente em Perigo. *espécies de roedores e marsupiais registradas em 

coleta realizada na Fazenda Marimbondo, dentro da área do PEPS (Rocha et al., 2006). Fontes: Geise et al., (2004); da Rocha et al., (2006); ICMBio (2013); Aximoff et al., 

(2015); Patton et al., (2015). 
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Apêndice J  Espécies de quirópteros com possível ocorrência na região do PEPS. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ  

(2014) 

Chiroptera Emballonuridae Peropteryx macrotis morcego A LC   

Chiroptera Molossidae Cynomops abrasus  morcego A DD   

Chiroptera Molossidae Molossus molossus* morcego A LC   

Chiroptera Molossidae Molossus rufus  morcego A LC   

Chiroptera Molossidae Nyctinomops macrotis  morcego A LC   

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis morcego A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Anoura caudifer* morceguinho-beija-flor A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi* morceguinho-beija-flor A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus fimbriatus* morcego-fruteiro A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus lituratus* morcego-fruteiro A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus obscurus morcego-fruteiro A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata* morceguinho A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Chrotopterus auritus morcego A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus* morcego-vampiro A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina morceguinho-beija-flor A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Micronycteris microtis morceguinho A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Mimon bennettii morcego A LC  VU 

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus hastatus morcego A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus* morcego A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus* morcego A LC  VU 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilium* morceguinho A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira tildae* morcego A LC   

Chiroptera Phyllostomidae Tonatia bidens morcego A DD   

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa pusilla* morcego A DD   

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis  morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus furinalis* morcego A LC   
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 
IUCN 

(2015) 

BRASIL 

(MMA, 2014) 

RJ  

(2014) 

Chiroptera Vespertilionidae Histiotus velatus  morceguinho A DD   

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus blossevillii morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus cinereus morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus ega  morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis levis morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis riparius* morceguinho A LC   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis ruber morceguinho A NT  VU 

Legendas: Grau de endemismo: Regional (R): distribuição restrita para a Serra da Mantiqueira ou parte desta; Mata Atlântica (MA): distribuição restrita ao domínio atlântico; 

Distribuição Ampla (A): distribuição abrangendo mais de um domínio brasileiro. Categorias de Ameaça: DD: Deficiente em Dados; LC: Menor Preocupação; NT: Quase 

Ameaçado; VU: Vulnerável; EN: Ameaçado; EP: Em Perigo; CR: Criticamente Ameaçado; CP: Criticamente em Perigo. * espécies de quirópteros registradas em coleta realizada 

na Fazenda Marimbondo, dentro da área do PEPS (Rocha et al., 2006; Luz et al., 2013). Fonte: Martins (2011); Luz et al., (2013); da Rocha et al., (2006); ICMBio (2013). 
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Apêndice K  Espécies de mamíferos com registros através de dados primários para o PEPS. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 

CATEGORIA DE AMEAÇA 

TIPO DE 

REGISTRO IUCN 

(2015) 

BR 

(MMA, 2014) 

RJ  
(BERGALLO, 

2000) 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita* gambá-de-orelha-preta A    AF, CAP, AV 

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus microtarsus cuíca MA    CAP* 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops incanus cuíca MA    CAP 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops paulensis cuíca R  VU  CAP* 

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis americana Catita-terrestre-três-listras A    CAP 

Didelphimorphia Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos-cinza MA    AF, CAP* 

Rodentia Cricetidae Akodon cursor rato-do-chão A    CAP 

Rodentia Cricetidae Akodon montensis ratinho MA    CAP* 

Rodentia Cricetidae Akodon serrensis ratinho MA    CAP* 

Rodentia Cricetidae Blarinomys breviceps ratinho toupeira MA   PE CAP (*) 

Rodentia Cricetidae Brucepattersonius sp. rato     CAP* 

Rodentia Cricetidae Delomys dorsalis rato MA    CAP (*) 

Rodentia Cricetidae Euryoryzomys russatus rato A    CAP 

Rodentia Cricetidae Nectomys squamipes rato d'água A    AF 

Rodentia Cricetidae Oligoryzomys nigripes ratinho A    CAP 

Rodentia Cricetidae Sooretamys angouya rato MA    CAP (*) 

Rodentia Cricetidae Thaptomys nigrita ratinho MA   VU CAP (*) 

Rodentia Echimyidae Trinomys gratiosus rato-de-espinho MA    AF? 

Rodentia Echimyidae Trinomys panema rato-de-espinho R    AF? 

Rodentia Caviidae Cavia aperea preá A    CAP* 

Chiroptera Molossidae Molossus molossus morcego A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura caudifer morceguinho-beija-flor A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi morceguinho-beija-flor A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus fimbriatus morcego-fruteiro A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus lituratus morcego-fruteiro A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata morceguinho A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus morcego-vampiro A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus morcego A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus morcego A   VU CAP* 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 

CATEGORIA DE AMEAÇA 

TIPO DE 

REGISTRO IUCN 
(2015) 

BR 
(MMA, 2014) 

RJ  

(BERGALLO, 

2000) 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilium morceguinho A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira tildae morcego A    CAP* 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa pusilla morcego A DD   CAP* 

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus furinalis morcego A    CAP* 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis riparius morceguinho A    CAP* 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous cachorro-do-mato A    AF, * 

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus lobo-guará A NT VU  AV, E 

Carnivora Felidae Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno MA VU VU  *, E 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* jaguatirica A   VU *, E, I 

Carnivora Felidae Puma concolor onça-parda A  VU  E, I 

Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus jaritataca A    E 

Carnivora Mustelidae Eira barbara * irara A    AF, *, E 

Carnivora Mustelidae Galictis cuja furão-pequeno A    E 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis lontra A NT   E 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua quati A    E 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus mão-pelada A    E 

Cetartiodactyla Cervidae Mazama americana veado-mateiro A DD  EP AV, E 

Cetartiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu cateto A   VU E 

Cetartiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari* queixada A VU VU EP *, E 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha A    E 

Cingulata Dasypodidae Dasypus septemcinctus tatu-galinha-pequeno A    AF, E 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti A    AV 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus preguiça-de-coleira A    E 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim A    E 

Primates Atelidae Alouatta guariba Bugio-ruivo MA  VU  E 

Primates Atelidae Brachyteles arachnoides muriqui-do-sul MA EN EN CP E 

Primates Cebidae Callithrix aurita sagui-da-serra-escuro MA VU EN VU E 

Primates Cebidae Callithrix penicillata mico-estrela A    E 

Primates Cebidae Sapajus nigritus macaco-prego-preto MA NT   E 

Primates Pithecidae Callicebus nigrifrons sauá MA NT   E 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO 

CATEGORIA DE AMEAÇA 

TIPO DE 

REGISTRO IUCN 
(2015) 

BR 
(MMA, 2014) 

RJ  

(BERGALLO, 

2000) 

Rodentia Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris capivara A    E, I 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca paca A   VU E 

Rodentia Erethizontidae Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro A    E 

Rodentia Sciuridae Guerlinguetus brasiliensis caxinguelê MA NE   E 

Legenda: Grau de endemismo: Regional (R): distribuição restrita à Serra da Mantiqueira ou parte desta; Mata Atlântica (MA): distribuição restrita ao domínio atlântico; Distribuição 

Ampla (A): distribuição abrangendo mais de um domínio ou bioma brasileiro. Categorias de Ameaça: DD: Deficiente em Dados; NT: Quase Ameaçado; VU: Vulnerável; EN: 

Ameaçado; EP: Em Perigo; CR: Criticamente Ameaçado; CP: Criticamente em Perigo. Tipo de registro: AF – armadilha fotográfica; CAP - captura durante os levantamentos 

para o plano de manejo; CAP* - captura reportada por Rocha (2006) e Luz et al., (2013); CAP (*) – captura no presente estudo e reportada nos dois trabalhos já mencionados; 

* - registro através de entrevista reportado em Rocha et al., (2006); AV – avistamento; I – registro indireto (fezes, pegadas, tocas, sinais); E – entrevista. Fonte: Rocha et al., 

2006; Luz et al., 2013; Detzel Consulting, 2015. 
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Apêndice L Questionário Socioeconômico Aplicado para Elaboração do Plano de Manejo do PEPS. 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA AS PROPRIEDADES DO ENTORNO IMEDIATO (POTENCIALMENTE INSERIDAS NO PEPS) 

GERAL             

Nome do entrevistado:  

Situação dentro da propriedade:   Proprietário  Locatário  Arrendatário  

Nos últimos 5 anos, alguém que residia no local 

foi morar na cidade: 

 Não  Sim/ Motivo: 

Tempo de residência:  

Local da entrevista (coordenadas GPS):  

Fotos relacionadas (identificação câmera):   
 

PROPRIETÁRIO             

Nome do proprietário:  

Cônjuge  Não  Sim/ Nome: 

Telefone de contato:  

E-mail:  

Endereço:  
 

DADOS DO IMÓVEL             

Denominação:  

Área:  
 

DADOS RELATIVOS À OCUPAÇÃO             

O proprietário reside no imóvel:  Não  Sim  

Possui imóvel urbano:  Não  Sim/ Onde:  

Identificação dos residentes:  

Idade dos residentes:  

Qual a relação com a terra:  Apego por ser terra 
de família 

 Fonte de renda  Lazer esporádico  Não possui apego  Outro/ Qual:  

Tem interesse em vender:  Não  Sim  
 

FONTE DE RENDA             

Fonte de renda  Agropecuária  Aposentadoria  Programas Sociais Trabalho Assalariado Outro/ Qual:   

Renda mensal familiar (R$):  Até R$ 330  De R$ 330 a  

R$ 650 

 De R$ 650 a 

R$ 1.200 

De R$ 1.200 a  

R$ 4.000 

De R$ 4000 a R$ 

10.000 

 Superior a  

R$ 10.000 
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FONTE DE RENDA             

A propriedade tem algum tipo de produção:  

Tipo de uso ou profissão  

Onde trabalha:  
 

SANEAMENTO             

Água: 
 Abastecimento 

público 
 Poço  Nascente  Outro/ Qual:     

Esgoto:  Rede  Fossa e sumidouro  Fossa a céu aberto  Outro/ Qual:     

Resíduos sólidos:  Coletado  Queimado  Enterrado  Jogado no rio  Jogado na mata  Reaproveitado 

Possui coleta seletiva:  Não  Sim         

Possui algum material tóxico: 
 Embalagens de 

agrotóxicos 

 Óleo  Bateria  Nenhum  Outro/ Qual:   

Qual a destinação:   
 

EDUCAÇÃO             

Nível de escolaridade dos residentes  

(membro 1): 
 Sem estudo  

Ensino básico 

incompleto 
 

Ensino básico 

completo 
 

Ensino médio 

incompleto 
 

Ensino médio 

completo 
 Ensino Superior 

Nível de escolaridade dos residentes  

(membro 2): 
 Sem estudo  

Ensino básico 

incompleto 
 

Ensino básico 

completo 
 

Ensino médio 

incompleto 
 

Ensino médio 

completo 
 Ensino Superior 

Nível de escolaridade dos residentes (membro 
3): 

 Sem estudo  
Ensino básico 
incompleto 

 
Ensino básico 
completo 

 
Ensino médio 
incompleto 

 
Ensino médio 
completo 

 Ensino Superior 

Nível de escolaridade dos residentes (membro 

4): 
 Sem estudo  

Ensino básico 

incompleto 
 

Ensino básico 

completo 
 

Ensino médio 

incompleto 
 

Ensino médio 

completo 
 Ensino Superior 

Nível de escolaridade dos residentes (membro 

5): 
 Sem estudo  

Ensino básico 

incompleto 
 

Ensino básico 

completo 
 

Ensino médio 

incompleto 
 

Ensino médio 

completo 
 Ensino Superior 

Escola utilizada:  

Condições da escola:  Boa  Regular  Ruim  
 

DEMAIS INFRAESTRUTURAS             

Forma de locomoção  Carro  Moto  Ônibus  Tração animal  Outro/ Qual:  

Energia  Rede elétrica  Gerador  Placa solar  Não possui  
 

COMUNICAÇÃO/ INFORMAÇÃO             

A propriedade é servida por linha telefônica:   Não  Sim  

Qual o meio mais utilizado:  Fixo próprio  Celular próprio  Público  Outro/ Qual:  

Meios de informação utilizados:  Radio  TV  Jornal/ revistas  Internet  Outro/ Qual:  

Meio de informação mais utilizado:  Radio  TV  Jornal/ revistas  Internet  Outro/ Qual:  
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SAÚDE             

Possui algum problema de saúde:  Não  Sim/ Qual:  

Quando tem problema de saúde, onde trata?  Hospital  Unidades de saúde  Medicina caseira/ plantas medicinais  

Nome da unidade de atendimento que usa:  
 

MEIO AMBIENTE 

Já sofreu alguma penalidade ou multa ambiental:  Não  Sim/ Motivo:  

Possui ou realiza alguma atividade de 
preservação ambiental: 

 Não  Sim/ Qual:  

Acha que as leis ambientais são adequadas à 

sua realidade: 

 Não  Sim  

Possui nascentes na propriedade:  Não  Sim  

Tem cachoeiras, poções, mirantes ou pedras 
com potencial de atrativos turísticos em sua 

propriedade ou na vizinhança: 

 Não  Sim/ Qual:  

Possui reserva Legal:  Não  Sim/ Qual Situação: 

Possui rios na propriedade:  Não  Sim  

Os rios possuem APP:  Não  Sim  Parcial  

A propriedade possui CAR:  Não  Sim  
 

QUANTO AO PE PEDRA SELADA             

Sabe o que é uma Unidade de Conservação:  Não  Sim  

Conhece o limite do PEPS:  Não  Sim  

Acha importante:  Não  Sim  Não soube responder  
 

OBSERVAÇÕES:             

 

 

 

 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2015.  
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QUESTIONÁRIO AGROSSILVIPASTORIL PARA PROPRIEDADES DO ENTORNO IMEDIATO (POTENCIALMENTE INSERIDAS NO PEPS) 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

É associado de cooperativa:  Não  Sim/Qual 

Participa do sindicato rural:  Não  Sim 

Participa de alguma associação formal ou 

informal:  

 Não  Sim/ Qual: 

Realiza mutirões ou troca dias de serviço 

com outros agricultores 

 Não  Sim 

Além da atividade agropecuária tem outra 

ocupação 

 Não  Sim/ Qual: 

Funcionários na propriedade:   Permanentes / 

Quantos: 

 Temporários/ Quantos: 

Utiliza mão de obra familiar:  Não  Sim 

Faixa etária das pessoas que trabalham 

na propriedade 

 Homens  Mulheres 

Até 15 anos  

16 a 25 anos  

26 a 60 anos  

Mais de 61 anos  
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Área da Propriedade  

Área Total:   

Destinada a pecuária leiteira:  

Destinada a pecuária de corte:   

Destinada a silvicultura:   

Destinada a agricultura:   

Destinada a outras atividades agrícolas, 

quais? 

  Qual: 

Arrendada:   

Reserva Natural:   
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3. PECUÁRIA: 

3.1. Produção de Leite: 

Destino(s) do leite produzido:  

Consumo próprio:  Quantos litros diários: 

Venda para laticínio ou cooperativa:  Quantos litros diários:  Qual(is): 

Venda em domicílio:  Quantos litros diários: 

Por que o(a) senhor(a) vende leite para 

este comprador?  
 Fidelidade  Preço  Atendimento  

Satisfação 

pessoal 
 Sem escolha  

Outro/ 

Qual: 

Produção de derivados:  Queijo Minas  Queijo Parmesão  
Queijo 

Muçarela 
 Manteiga  Outros 

Sistema de resfriamento do leite  Não possui  
Imersão em água 

corrente 
 

Geladeira/ 

freezer comum 
 

Tanque de 

imersão  
 Tanque de expansão  

Tipo de ordenha:   Manual  Mecânica  Bezerro ao pé  Sem bezerro 

Número de ordenhas por dia:  

3.2. Bovinos de corte: 

Sistema de criação  Extensivo  Semi-intensivo  Intensivo 

Fase de criação que pratica  Cria  Recria  Engorda  Ciclo completo      

Vende para quem:  Boiadeiro  Direto ao abatedouro  Outros produtores 

3.3. Práticas Zootécnicas: 

Tipo de cobrição:  
Monta natural 

controlada 
 

Monta natural não 

controlada 
 Inseminação artificial 

Utiliza suplemento mineral para os 

animais: 
 Não  

Sim, no cocho à 

disposição 
 Sim, fornecido forçadamente no meio da ração 

Controle de parasitas:  Carrapato  Berne  Mosca  Verminose 

Vacinas:   Aftosa/raiva  Brucelose  Carbúnculo  Paratifo  Outras/ Quais 

Escrituração zootécnica:   Parição  Cobrição  Vacinações  Controle leiteiro  
Pesagem de 

animais  

Nenhu-

ma 

Faz escrituração econômica:  Despesas  Receitas  
Custo de 

produção 
 Nenhuma 

Usa roçada mecânica:  Não/ Por que?  Sim/ Quando? 

Usa fogo para renovação do pasto:   Não/ Por que?  Sim/ Quando? 
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3. PECUÁRIA: 

Dessedentação de animais:  Curso d'água  Açude  Bebedouro  Outro/ Qual: 

3.4. Manejo da propriedade 

Preparo do solo  Tração animal  Mecanizado  Manual  Plantio direto 

Praticas conservacionistas  Terraços  Plantio em nível  
Faixas de 

vegetação 
 Outras / Quais 

Principal alimento volumoso na época das 

águas 
 Pastagem  Silagem  Capineira  Cana  Outro/Qual 

Principal alimento volumoso na época da 

seca 
 Pastagem  Silagem  Capineira  Cana  Outro/Qual 

Qual semente de milho usa para 

produção de silagem 
 Variedade local  Variedade comercial  Híbrido  Transgênico 

Pastejo rotacionado  Não  Sim 

Irrigação  Não  Sim 

Tipos de corretivo e adubo utilizados: 

 Esterco  Ureia 

 Composto orgânico  Sulfato de Amônio 

 
Vegetação em 

decomposição  
 Cloreto de potássio 

 Calcário  Superfosfatos 

 Termofosfato  Formulados 

3.5. Inventário do Rebanho: 

Categoria  Quantidade  Categoria  Quantidade 

Vacas em lactação    Touros   

Vacas secas    Rufião   

Bezerras(os) em aleitamento    Equídeos para lida ou tração   

Bezerros desmamados    Bovinos para tração   

Bezerras desmamadas até 1 ano    Suínos   

Garrotes com mais de 1ano    Aves   

Novilhas abertas com mais de 1 ano    Ovinos   

Novilhas prenhes    Caprinos   

Outros    Caixas de abelha   
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3. PECUÁRIA: 

3.6. Produção Animal 

Venda Mensal:  

Produtos  Produzido:  Vendido:  Consumido:  Valor (R$): 

Leite (litros)         

Queijo (kg)         

Outros derivados         

Ovos         

Mel         

Venda Anual de Animais:  

Animais  Quantidade:  Valor:  Animais:  Quantidade:  Valor: 

Vacas para reprodução      Touros     

Vacas para abate      Suínos     

Novilhas      Aves     

Bezerras      Ovinos     

Bezerros machos      Caprinos     

Garrotes e bois      Outros     
 

4. PISCICULTURA 

Espécie  Truta  Tilápia  Outros / Quais: 

Finalidade  Consumo Próprio  Abate/Comercialização   Pesque-pague 

Onde comercializa  Na propriedade  No município  Fora do Município 

Produção anual (kg)  

Receita anual da atividade (R$)  

Forma de criação  Tanque de terra  Tanque alvenaria/pedra 

Área do espelho d'água (m2)  

Tanques estão em APP?  Sim  Não 

Vazão de água utilizada? (volume/tempo)  

Tem outorga?   Sim  Não/ por que: 

Tem licenciamento ambiental?  Sim  Não/ por que: 
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4. PISCICULTURA 

Qual o destino das vísceras?  

Possui sistema de decantação/filtragem 

das águas após o uso? 
 Sim  Não/ por que: 

 

5. SILVICULTURA 

Espécie  Área  Produção anual: 

     

     

     

Finalidade  Lenha  Carvão  Serraria  Moirões e postes 

Que tipo de área usa para o plantio  Encosta de morro  Beira de rios  
Replantio de 

pastos 
 Outra/ Qual: 

Por que optou por esta(s) cultura(s)?   

Principal Comprador:  

Trata madeira na propriedade?  Não  Sim 

Como/onde descarta os resíduos do 

tratamento? 
 

 

6. AGRICULTURA 

Classificação da produção  Familiar  Empresarial  Outro/ Qual: 

Práticas Agroecológicas  Adubação verde  Compostagem  
Cultivo em 

nível 
 Outras/Quais: 

Tem certificação orgânica ou 

biodinâmica?  
 Não  Sim/ Qual certificadora: 

Cultura  Área  Insumos  
Pragas e 

doenças  
 

Formas de 

controle 
 Rendimento/ha 

           

           

           

Processa e envasa produtos na 

propriedade?  
 Não  Sim/ Quais produtos: 

Quanto processa por safra:  
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6. AGRICULTURA 

Tem selo de inspeção sanitária:  Não  Sim/ Número: 

Comercialização  Feiras  Mercados/ hortifruti  
Direto ao 

consumidor 
 Distribuidores 

 

7. OUTRAS RECEITAS DA PROPRIEDADE E DA FAMÍLIA 

Receitas   Valor (R$)  Temporalidade:  Anual  Mensal  Semanal 

Aluguel da terra      Anual  Mensal  Semanal 

Aluguel de animais      Anual  Mensal  Semanal 

Turismo      Anual  Mensal  Semanal 

Aposentadoria      Anual  Mensal  Semanal 

Doação de parentes      Anual  Mensal  Semanal 

Venda de bens pessoais      Anual  Mensal  Semanal 

Venda de mão de obra para a 

agricultura/pecuária 
     Anual  Mensal  Semanal 

Venda de mão de obra para outras 

atividades 
     Anual  Mensal  Semanal 

Turismo      Anual  Mensal  Semanal 

Produtos artesanais      Anual  Mensal  Semanal 

Outras      Anual  Mensal  Semanal 
 

8. FINANCIAMENTOS  

Solicitou financiamento?  Não  Sim/ Quanto: 

Se sim, em qual instituição?    Objetivo: 

Foi atendido?  Não  Sim/ Quanto: 
 

9. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

Conhece técnicas 

agroecológicas/agrossilvipastoris:  
 Não  Sim/ Quais: 

Instituições que procura quando necessita 

de apoio para solução de problemas 
 Prefeitura  Cooperativas  Laticínios  Emater  Sindicatos  

Outros/ 

Quais: 

Estas instituições contribuem para a 

solução dos seus problemas: 
 Não  Sim  Parcialmente  Não respondeu 
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9. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

O(a) senhor(a) tem interesse de receber 

algum tipo de treinamento: 
 Não  Sim/ Quais: 

Com que frequência procurou a 

assistência técnica nos últimos 12 meses: 
 Semana  Mensal  

Mais de um 

mês 
 Não procurou 

Caso não procure, por que o(a) senhor(a) 

não faz uso de assistência técnicas: 
 Não se aplica  

Desconhece novas 

tecnologias 
 

Falta de 

recursos 
 

Falta da 

capacitação para 

uso 

 Outro/ Quais: 

Melhor dia e horário para treinamento  

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO GERAL PARA AS LOCALIDADES DO ENTORNO 

Geral 

Fonte de renda:  Agropecuária  Aposentadoria  
Programas 
Sociais 

 
Trabalho 
Assalariado 

 Outro/ Qual 

Quantidade aproximada de habitantes:  
 

Saneamento 

Água:  
Abastecimento 
público 

 Poço  Nascente  Outro/ Qual 

Esgoto:  Canalizado  
Fossa e 
sumidouro 

 
Fossa a céu 
aberto 

 Outro/ Qual 

Resíduos sólidos:  Coletado  Queimado  Enterrado  Jogado no rio  Jogado do mato  Reaproveitado 

Possui coleta seletiva:  Sim  Não 
 

Educação 

Escola utilizada:  

Condições da escola:  Boa  Regular  Ruim 
 

Demais infraestruturas 

Formas de locomoção:  Carro  Moto  Ônibus  Tração animal  Outro/ Qual 

Energia:  Rede elétrica  Gerador  Placa solar  Não possui 
 

Saúde 

Quando tem problema de saúde, onde 
trata? 

 Hospital  
Unidades de 
saúde 

 Medicina caseira 
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Saúde 

Nome da unidade de atendimento que 
usa: 

 

 

Turismo 

Existem atrativos turísticos na 
localidade 

 Não  Sim/ Quais:         
 

Patrimônio Cultural e Projetos Ambientais 

A localidade apresenta festejos, 
celebrações, etc 

 Não  Sim/ Quais: 

A localidade recebe projetos ambientais  Não  Sim/ Quais: 
 

Quanto ao PE Pedra Selada 

Sabe o que é uma Unidade de 
Conservação: 

 Não  Sim 

Acha importante:  Não  Sim  Não soube responder 

Conhece o limite do PEPS  Não  Sim 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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APRESENTAÇÃO 

Criado em 15 de junho de 2012 pelo Decreto nº 43.640, o Parque Estadual da Pedra Selada 

(PEPS) apresenta uma área total de 8.036 ha, situada nos municípios de Itatiaia/RJ 

(1.733,26 ha) e Resende/RJ (6.302,63 ha), parcialmente inserida na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Federal da Serra da Mantiqueira e com porções do seu limite na zona de 

amortecimento do Parque Nacional de Itatiaia. 

Desde a criação do PEPS priorizou-se a implementação de ações destinadas à estruturação 

inicial e mais emergencial, antecipando ações importantes para o reconhecimento e gestão 

da Unidade de Conservação (UC). Neste sentido, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

delineou o projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra 

Selada”, financiado com recursos do Mecanismo de Conservação da Biodiversidade do 

Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) e operado por meio de uma parceria entre o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de 

Janeiro (SEA-RJ).  

O instrumento norteador do documento ora apresentado é o Roteiro Metodológico para 

Elaboração de Planos de Manejo para (Parques Estaduais, Reservas Biológicas e Estações 

Ecológicas) do Inea (INEA, 2010), que apresenta os conceitos e diretrizes necessárias ao 

processo de construção do planejamento de UCs. 

O Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Selada foi estruturado em módulos que 

consolidam as informações e proposições de forma organizada, abrangendo diagnóstico, 

planejamento geral e planejamento específico, organizados nos seguintes volumes: 

Volume 1: Diagnóstico da Unidade de Conservação: constituído da contextualização e 

caracterização regional e caracterização específica da UC, realizados a partir da 

compilação dos estudos com base em dados secundários e primários, de maneira 

a compor um diagnóstico da UC, apresentado em 3 (três) módulos: Módulo 1 - 

Informações Gerais sobre a UC; Módulo 2 - Contextualização e Análise Regional; 

e Módulo 3 - Análise da UC e Entorno. 

Volume 2: Planejamento da Unidade de Conservação: apresenta os delineamentos 

estratégicos e de diretrizes gerais para a UC. Neste volume o planejamento 

estrutura-se com enfoques territorial e temático resultando no estabelecimento de 

homogeneidades e, como consequência, na definição do Zoneamento e das 

Normas de Uso, incluindo abordagem sobre a Zona de Amortecimento. Define 

ações e metas divididas por áreas temáticas. Caracteriza-se por apresentar com 

objetividade a essência do que deve ser realizado na UC ao longo do tempo. É 

composto por 03 módulos: Módulo 4 - Planejamento; Módulo 5 - Projetos 

Específicos; Módulo 6 - e Monitoramento e Avaliação. 

O documento em questão, refere-se ao Volume 2 deste Plano de Manejo, apresentando, 

então, o planejamento da Unidade de Conservação. 
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LISTA DE SIGLAS 

AEE Área Estratégica Externa 

AEI Área Estratégica Interna 

Amar Agência do Meio Ambiente do Município de Resende 

APA Área de Proteção Ambiental 

APP Área de Preservação Permanente 

AR Área de Recuperação 

AUC Área de Uso Conflitante 

AV Área de Visitação 

CCB Camping Clube do Brasil 

CETAS Centro de Triagem de Animais Silvestres 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CTAA Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação 

CUB Custo Unitário Básico 

DER Departamento de Estradas de Rodagem 

DIBAP Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DRP Diagnóstico Rápido Participativo 

Encea Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental nas Unidades de Conservação 

Brasileiras  

EVT Estudo de Viabilidade Técnica 

Funbio Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

GEUC Gerência das Unidades de Conservação 

GPS Sistema de Posicionamento Global 

GT Grupos de Trabalho 

Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade 

Inea Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

NEXUCS Núcleo de Excelência de Unidades de Conservação Ambiental 

ONG Organização Não Governamental 

OPP Oficina de Planejamento Participativo 

PARNA Parque Nacional 

PEPS Parque Estadual da Pedra Selada 

PNI Parque Nacional de Itatiaia 

PNM Parque Natural Municipal 

POA Planejamento Operacional Anual 

PPP Parceria Público Privada 

ProNEA Programa Nacional de Educação Ambiental 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SEA Secretaria de Estado do Ambiente 

Sisnama Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TdR Termo de Referência 

UC Unidade de Conservação 

USAID U.S. Agency for International Development 

ZC Zona de Conservação 

ZOPP Ziel-Orientierte Projekt Planung 

ZP Zona Primária 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira vem se posicionando quanto à necessidade de uma aplicação mais 

eficiente dos escassos recursos públicos disponíveis. Assim, no caso de gestão de unidades 

de conservação, a busca pela excelência torna-se indispensável para dar sustentação, 

efetividade, credibilidade e, consequentemente, apoio da sociedade ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). 

Outro desafio para a implementação efetiva das unidades de conservação brasileiras refere-

se à abordagem tradicional contida nos planos de manejo, originada na tradução equivocada 

do inglês management plan, que significa plano de gestão/gerenciamento. No Brasil, muitos 

planos de manejo ainda possuem caráter acadêmico, apresentando uma profusão de dados 

levantados em diagnósticos exaustivos. Nesta visão, normalmente o óbvio tende a ser 

obscurecido pela avalanche de dados quando se carece de análises estratégicas que não 

exigem quantidade, mas qualidade de dados (ICMBIO, 2013). 

Sendo assim, o Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS) foi elaborado 

com base nesta nova tendência de se criar planos com caráter executivo e gerencial, 

privilegiando a viabilidade e factibilidade das ações de modo a assegurar uma gestão eficiente 

e eficaz, participativa e corresponsável no cumprimento da proposta de conservação, 

pesquisa, proteção, visitação, educação ambiental e administração da Unidade de 

Conservação (UC). 

Sob este enfoque e após amplo diagnóstico foi possível estabelecer o planejamento do PEPS 

a partir da análise e cruzamento dos dados levantados, considerando os diversos fatores 

influentes, tais como: características ecológicas e antrópicas; observação e respeito às 

manifestações da comunidade; relação do PEPS com outras UCs, instituições e parceiros; 

conflitos e potencialidades; entre outros. Além do próprio conhecimento específico gerado 

para elaboração deste Plano de Manejo, inclusive nos processos participativos, outras bases 

utilizadas para o planejamento do PEPS foram: 

• Experiência da Detzel Consulting e de seus profissionais em projetos de 

conservação da natureza na floresta atlântica brasileira; 

• Recomendações da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação (CTAA) 

e Equipe do PEPS; 

• Legislação; 

• Categoria da UC - Parque; 

• Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo para Parques 
Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas administradas pelo Inea 

(INEA, 2010); 

• Termo de Referência nº 006/2013; 

• Demais instituições, UCs e planos e programas governamentais de âmbito federal, 
estadual e municipal que têm influência na região. 

A seguir, são apresentados os princípios do planejamento do PEPS, bem como suas Normas, 

Zoneamento e Programas. 
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2 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

Desde sua criação, em 2012, o PEPS vem recebendo recursos humanos e financeiros para 

sua implementação, tendo atualmente 01 (um) gestor, 11 (onze) guarda-parques, 03 (três) 

vigilantes patrimoniais, 01 (um) técnico de uso público, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais 

e 02 (dois) jardineiros, além de uma Sede Administrativa, veículos, computadores, entre 

outros equipamentos. 

As primeiras ações do PEPS, em 2013, concentraram-se no esclarecimento da população do 

entorno em relação ao processo de criação da UC, distribuindo cartilhas e realizando reuniões 

para apresentar sua área e zona de amortecimento provisória, objetivos de criação, atividades 

e usos permitidos, benefícios trazidos para a região e esclarecer o processo de regularização 

fundiária, principal dúvida e preocupação dos moradores. 

Nos anos seguintes ocorreram cursos e treinamentos para a equipe da UC, formação do 

Conselho, início do Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do PEPS, incluindo o Plano 

de Manejo, além das atividades de rotina, como: reconhecimento da região, manejo de trilhas, 

prevenção e combate a incêndios, entre outras. 

Em 2014, o Núcleo de Excelência de Unidades de Conservação Ambiental (NEXUCS) 

coordenou o processo de planejamento estratégico do PEPS. Nessa etapa, foram formulados 

e validados as diretrizes estratégicas e os objetivos de curto, médio e longo prazo. A partir da 

matriz FOFA, identificaram os desafios da UC, como a elaboração do plano de manejo, a 

estruturação física, manejo dos recursos naturais, ordenamento e divulgação dos principais 

atrativos, sinalização do entorno e limites, captação de recursos através de parcerias público-

privadas, estruturação de parte do traçado da Trilha Transmantiqueira, conclusão das 

desapropriações voluntárias e a necessidade de aumento do quadro técnico da UC. Em 

setembro de 2014, teve início o projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque 

Estadual da Pedra Selada, no qual se insere este Plano de Manejo. 

A equipe do PEPS é organizada em Grupos de Trabalho (GT), cada qual com sua 

metodologia, objetivos e metas, definidos e monitorados em reuniões mensais com o gestor 

da UC. Os GTs são: 

1. Proteção: monitoramento, fiscalização, prevenção e combate de incêndios; 

2. Uso Público: levantamento de atrativos, contagem de visitantes, manutenção do 
livro de visitantes, manutenção de trilhas; 

3. Educação Ambiental: atendimento de escolas, realização de oficinas e palestras, 
realização do projeto guarda-parque mirim. 

Além do planejamento e gestão interna, o PEPS se relaciona com diversas instituições, como: 

prefeituras, governos e secretarias estaduais, comitês de bacias hidrográficas, UCs, 

universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs), entre outras, inclusive as de 

atuação local, muitas delas membro do Conselho Consultivo do PEPS, instituído no dia 15 de 

agosto de 2014 pela Portaria INEA/DIBAP Nº 45, com 25 representantes. 

O PEPS é administrado pelo Inea, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Ambiente, e está 

sob responsabilidade da Gerência de Unidades de Conservação (GEUC), ligada à Diretoria 

de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP). Possui 6.302,63 ha inseridos no município de 

Resende (78,4%) e 1.733,26 ha em Itatiaia (21,6%) que, por sua vez, fazem parte da Região 

Administrativa do Médio Paraíba, Mesorregião do Sul Fluminense e Microrregião do Vale do 

Paraíba Fluminense (CEPERJ, 2015). Sua localização em divisas municipais e a proximidade 

com limites estaduais geram complexidades na administração pública, refletindo na gestão da 

UC. No que diz respeito à gestão das águas, insere-se na Região Hidrográfica III – Médio 

Paraíba do Sul, administrada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. 
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As UCs do entorno também são importantes atores na gestão do PEPS, que tem parte do seu 

território inserido na APA Federal da Serra da Mantiqueira; confronta, em seu trecho oeste, 

com o Parque Nacional de Itatiaia (PNI); sobrepõe-se parcialmente a APA Municipal da 

Serrinha do Alambari; e tem limites confrontantes com o Parque Natural Municipal (PNM) do 

Rio Pombo e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) Santo Antônio, Dois 

Peões, Chalé Club Alambary, Agulhas Negras e Jardim de Mukunda. Próximo ao PEPS 

localiza-se, ainda, o PNM da Cachoeira da Fumaça e Jacuba. A UC também integra o Mosaico 

Mantiqueira de Unidades de Conservação e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). 

Diante de tantas esferas e instâncias que planejam, gerenciam e regulamentam a utilização 

do espaço territorial, a integração e o diálogo entre as instituições são fundamentais para 

somar esforços, complementar capacidades e compartilhar responsabilidades, resultando no 

bom desempenho das políticas territoriais, da gestão do PEPS e, consequentemente, da 

conservação da natureza. 

Apesar de significados distintos, o planejamento e a gestão de uma UC possuem estreita 

relação, uma vez que o primeiro é responsável pela visão estratégica da situação que se 

deseja posicionar a UC, enquanto o segundo diz respeito às rotinas que devem ser 

desempenhadas para que a UC seja capaz de alcançar os objetivos definidos em seu 

planejamento. Sendo assim, a visão geral do processo de planejamento estratégico deve 

incorporar as especificidades da rotina da gestão da UC. 

Além do próprio diagnóstico e das informações obtidas durante a elaboração do Plano de 

Manejo, inclusive nos processos participativos, o histórico e a experiência da UC foram 

considerados ponto de partida para estabelecer as ações de planejamento. Sendo assim, 

traçaram-se diretrizes estratégicas capazes de posicionar o PEPS na situação desejada a 

partir da realidade atual, garantindo o cumprimento dos seus objetivos de conservação por 

meio de ações com caráter gerencial. 

2.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A seguir estão sintetizadas as principais referências metodológicas que guiaram a elaboração 

do planejamento do PEPS. 

2.1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O enfoque estratégico baseia-se na definição de um alinhamento orientativo para o 

planejamento, o que possibilita a elaboração de análises e a formulação de cenários futuros, 

reduzindo as incertezas do processo e ampliando a capacidade de formulação de estratégias 

adequadas para o enfrentamento dos problemas e a consolidação da missão das UCs, 

individualmente, e do conjunto das áreas. 

A visão estratégica do planejamento permite enxergar as relações de interdependência entre 

os diferentes aspectos identificados no diagnóstico, levando a entender de que forma um 

mesmo fator está concorrendo para gerar efeitos indesejáveis em mais de um aspecto. Por 

meio do planejamento estratégico é possível identificar as características especiais da UC, os 

desafios e os entraves, ou seja, as prioridades para a gestão, orientando o diagnóstico para 

gerar conhecimentos suficientes e capazes de solucioná-los com mais eficiência e eficácia 

(SDS, 2006). 

Neste sentido, para embasar o planejamento do PEPS foi elaborada a Matriz de Análise 

Estratégica, uma adaptação da Matriz FOFA, onde foram identificadas as forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças para a UC, conforme apresentado no Quadro 2.1. A 

análise integrada destes resultados permitiu encontrar forças capazes de impulsionar as 

oportunidades e anular as ameaças, assim como oportunidades que podem restringir as 

fraquezas e potencializar as forças da UC. 
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Quadro 2.1 Forças da Matriz FOFA, estabelecida como base para análise estratégica. 

 AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORÇAS IMPULSIONADORAS Pontos Fortes Oportunidades 

FORÇAS RESTRITIVAS Pontos Fracos Ameaças 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

2.1.2 GESTÃO PARTICIPATIVA 

A gestão participativa constitui condição fundamental para a efetividade das políticas públicas 

de planejamento territorial, o que resulta na possibilidade de incorporar a diversidade de 

interesses dos atores sociais (setor público, setor privado e sociedade civil) e, 

consequentemente, favorecendo a potencialização de resultados que privilegiam interesses 

comuns em detrimento de visões individualizadas ou segmentadas. 

O envolvimento dos diversos setores da sociedade na elaboração do Plano de Manejo tem 

como objetivo a busca de contribuições e percepções que permitam estabelecer melhores 

formas de ordenamento e uso dos recursos naturais, permitindo a elaboração de diretrizes 

mais coerentes com a realidade local, maior comprometimento da população e 

estabelecimento de articulações entre as diversas instâncias regulatórias. 

Por meio da abertura do processo de planejamento e gestão do PEPS para as representações 

da sociedade civil tem-se a oportunidade de aproveitar-se dos conhecimentos dos próprios 

atores locais para compreender a dinâmica socioeconômica e ambiental da região a partir de 

um outro ponto de vista, que não seja essencialmente técnico, mas de quem convive com 

aquela realidade. Essa compreensão conduz à proposição de diretrizes estratégicas mais 

condizentes com as vocações regionais e interesses das comunidades, resultando em maior 

efetividade em sua implementação. 

A gestão de uma UC é profundamente integrada a diversas instâncias e órgãos de elaboração 

e execução de políticas públicas, tornando necessários arranjos institucionais que possibilitem 

a articulação técnica e política para a sua implementação. Esses arranjos devem permitir a 

integração de ações, cooperações técnicas, acordos e parcerias que resultem na 

potencialização dos resultados esperados pela UC. 

Para garantir a participação social na elaboração do Plano de Manejo do PEPS realizaram-se 

reuniões de apresentação do projeto para as comunidades, 6 oficinas de diagnóstico, 3 

oficinas de planejamento e diversas reuniões com o Conselho Consultivo do PEPS, com a 

equipe de gestão da UC e com a CTAA do Inea. O relatório das Oficinas de Planejamento 

Participativo (OPP) está disponibilizado no Apêndice A. 

2.1.3 PLANEJAMENTO DE PROJETOS ORIENTADO POR OBJETIVOS 

O Método ZOPP é baseado no planejamento participativo, pois exige um conjunto de olhares 

heterogêneos sobre um mesmo problema, e tem como um dos seus objetivos melhorar a 

compreensão, a comunicação e o engajamento das pessoas envolvidas em um projeto. ZOPP 

é acrônimo de Ziel-Orientierte Projekt Planung, termo alemão para “planejamento de projetos 

orientado por objetivos”. O método ZOPP é uma adaptação feita pela Cooperação Técnica 

Alemã (antiga GTZ e atual GIZ) do Marco Lógico, criado na década de 1960 pela USAID (U.S. 

Agency for International Development). 

O método introduziu o formato de oficinas no processo de planejamento, integrando os 

principais grupos de interesse em uma situação focalizada. Entre as principais técnicas 

utilizadas nas oficinas para o levantamento e análise de informações estão: matriz FOFA, 

matriz de problemas-objetivos, Mind map, Scenario-writing, árvore de problemas e a 

visualização a partir de ferramentas Metaplan (GTZ, 1988). 
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O Método ZOPP (GTZ, 1988) têm como finalidades: 

• Permitir visão clara dos objetivos do projeto com uma perspectiva de longo prazo; 

• Melhorar a comunicação e cooperação entre as partes interessadas no projeto 

através de um planejamento conjunto, utilizando documentos precisos e com 

definições claras; 

• Definir a área de responsabilidade da equipe do projeto; 

• Estabelecer indicadores de monitoramento e avaliação do projeto. 

A construção de um projeto com o Método ZOPP ocorre em duas etapas: análise e 

planejamento. Na primeira etapa são realizados os diagnósticos e prognósticos, a definição 

dos objetivos, a análise dos envolvidos e a seleção da estratégia mais adequada a ser adotada 

na fase seguinte. A etapa posterior consiste na elaboração de uma matriz que sintetiza as 

principais estruturas e elementos do projeto e destaca as ligações lógicas entre os insumos, 

as atividades planejadas e os resultados esperados. 

Cabe destacar que, no processo de planejamento, é fundamental que se tenha a 

compreensão do significado de se chegar aos objetivos. No entanto, não se deve confundir 

esse processo (instrumento utilizado) com os próprios objetivos de criação da UC, mesmo 

quando se considera a relação entre ambos. Isto deriva do fato de que os objetivos se 

manifestam como a clara intenção do que se espera obter, enquanto o planejamento contém 

as formas de como fazê-lo, ou seja, as técnicas empregadas com esse fim. 

A avaliação e modificação do planejamento devem ser compreendidos como parte de um 

processo de longo prazo, conforme recomendado pelos alguns roteiros metodológicos para 

elaboração de planos de manejo de UCs. 

2.1.4 MANEJO ADAPTATIVO 

O planejamento de UCs baseia-se fortemente no conceito de manejo adaptativo, também 

abordado pelos Roteiros Metodológicos do IBAMA (2002) e ICMBio (2013). Nenhum plano, 

por melhor que seja, consegue prever exatamente as condições futuras em que a UC irá atuar. 

Por isso, há a necessidade de constante correção de rumo à medida que vai sendo executado, 

ou seja, o planejamento tem que ser altamente adaptativo ou flexível (Figura 2.1). 

Os ecossistemas são muito complexos, dinâmicos e a incerteza acerca de seu 

comportamento é extremamente elevada. Se a compreensão sobre eles é bastante limitada, 

consequentemente, a habilidade para predizer como responderão às ações de manejo 

também o é. Nessas condições, a saída é aprender com as próprias atividades de manejo 

praticando o chamado manejo adaptativo (ARAÚJO, 2007). 

O manejo adaptativo é a aplicação do conceito de experimentação ao manejo. No início do 

trabalho formulam-se hipóteses claras sobre o comportamento do ecossistema que está 

sendo objeto do manejo e se definem os resultados a serem alcançados. O plano é executado 

e avaliado se os resultados esperados foram alcançados, ou seja, se as hipóteses iniciais 

estão corretas e se as ações de manejo estão dando os resultados esperados. Se a hipótese 

é confirmada, o manejo deve continuar como proposto. Se os resultados esperados não foram 

alcançados e, em consequência, as hipóteses não se confirmaram, deve-se implementar os 

ajustes necessários no plano. O manejo adaptativo possibilita o aprendizado, permitindo que 

futuras decisões se beneficiem de uma melhor base de conhecimentos (NYBERG, 1999). 

Os Roteiros Metodológicos de Planejamento (IBAMA, 2002; ICMBIO, 2013) atentam para 

essa questão destacando que os planos de manejo devem ser flexíveis, ou seja, deve haver 

a possibilidade de serem inseridas ou revisadas informações em um plano de manejo, sempre 

que se dispuser de novos dados, sem a necessidade de proceder à revisão de todo o 

documento. 
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Figura 2.1 Visão geral do processo de planejamento da UC, com ênfase no manejo adaptativo durante a 

implementação e revisão do Plano de Manejo. 

 
Fonte: ICMBio, 2013. 

2.1.5 ECOLOGIA DA PAISAGEM 

O trabalho de elaboração de planos de manejo desenvolvidos pela Detzel Consulting utiliza 

do conceito de ecologia de paisagem de Metzger (2001), o qual propõe a integração da 

abordagem geográfica - que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e 

a gestão do território – com a ecológica - que enfatiza a influência do contexto espacial sobre 

os processos ecológicos e a importância destas relações em termos de conservação 

biológica. 

Segundo Metzger (2001), paisagem é definida como “um mosaico heterogêneo formado por 

unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, 

segundo um observador e numa determinada escala de observação”. Esta nova perspectiva 

relaciona-se a dois fatores: a influência de padrões espaciais sobre processos ecológicos; e 

o reconhecimento da influência da escala nos estudos ecológicos. 

A perspectiva dos padrões espaciais diz respeito às interações ecológicas ocorrentes em um 

determinado espaço, ou seja, os efeitos da paisagem nos processos ecológicos. Nesta 

perspectiva, fica clara a influência da biogeografia de ilhas na origem desta disciplina. 

Segundo a teoria de ilhas e, mais tarde, a teoria de metapopulações, a configuração espacial, 

expressa em particular pelo tamanho das manchas da paisagem e pelo grau de isolamento 

ou de conectividade entre manchas de um mesmo tipo de unidade, é um fator-chave na 

determinação de uma série de processos ecológicos, como os riscos de extinção e as 

possibilidades de migração ou (re) colonização. Sendo assim, o estudo de determinada 
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espécie está intimamente relacionado à extensão da paisagem que se observa (METZGER, 

2001). 

O fator de escala na ecologia da paisagem está relacionado ao estudo da heterogeneidade. 

Neste sentido, a ecologia da paisagem procura responder a duas questões básicas: a) qual a 

escala espacial e temporal característica da espécie ou do processo ecológico que se 

observa?; b) como transpor os resultados obtidos numa escala pontual para uma escala 

global?  

A ecologia da paisagem não só posiciona o homem na origem dos problemas ambientais, 

mas também como parte das soluções. “Resolver o problema da perda da biodiversidade 

excluindo o homem da paisagem é apenas um paliativo, e não uma solução” (METZGER, 

2001). Sendo assim, ao lidar com a paisagem como um todo, integrando os aspectos 

geográficos e ecológicos, a ecologia de paisagens adota uma perspectiva correta para propor 

soluções aos problemas ambientais. 

A teoria da ecologia da paisagem, em especial, trará boas contribuições ao planejamento do 

PEPS, UC com grande diversidade de ecossistemas, provocada pelo gradiente altitudinal, e 

com fragmentação dos seus limites. Ao incorporar as abordagens geográfica e ecológica bem 

como as influências de padrões espaciais e de escala, a teoria da ecologia da paisagem 

permitirá compreender as heterogeneidades de cada região da UC e adquirir a visão global 

da paisagem local e regional para propor ações integradas de conservação entre as UCs e 

destas com outras áreas de formação florestal tendo em vista a formação de corredores 

ecológicos. 

2.1.6 CONSTRUÇÃO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADA 

O princípio de construir conjuntamente é fundamental para a incorporação correta e integral 

do que se está realizando. Ao aplicar este princípio, a Detzel Consulting estabelece por base 

que o trabalho não é realizado a partir da agregação de contribuições na forma de um mosaico 

resultante da “costura” de diversos pedaços, mas sim a partir da organização dos trabalhos 

de forma constantemente sistematizada e participativa entre os envolvidos. Os coordenadores 

de projetos têm como principal atuação o estabelecimento da articulação e interação entre as 

partes de forma a produzir unidade de raciocínio para o conjunto de atores envolvidos. 

A elaboração de maneira conjunta e integrada se aplica também, e especialmente, entre a 

equipe de elaboração do Plano de Manejo, a equipe de gestão do PEPS, o Conselho da UC, 

lideranças locais e a CTAA do Inea. O estabelecimento de um canal fluído de comunicação e 

acompanhamento da elaboração pari passu dos trabalhos com o contratante e público afetada 

pelo projeto garante afinidade de resultados e produtos e favorece a aplicabilidade do Plano 

de Manejo. 
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3 MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA 

A análise estratégica do PEPS apresenta a síntese do diagnóstico da UC, interpretando de 

forma integrada os resultados obtidos nos estudos técnicos das diversas especialidades e nas 

oficinas participativas a fim de identificar as potencialidades e fragilidades da UC em seus 

ambientes interno e externo. Os elementos identificados de forma livre e espontânea pelos 

participantes das oficinas participativas de diagnóstico e planejamento, adicionados das 

avaliações realizadas pelos profissionais especialistas de cada área temática em seus 

trabalhos de levantamentos de dados e análises, resultaram na definição do cenário atual, em 

termos de êxitos e deficiências, e da análise sobre o cenário futuro da UC, concebido em 

termos de potencialidades e obstáculos. 

A análise estratégica da UC parte da interpretação da situação atual com base em fatores 

endógenos (ambiente interno) e exógenos (ambiente externo) que potencializam ou 

prejudicam o alcance de seus objetivos. Os fatores endógenos são classificados em pontos 

fortes e fracos da UC, enquanto os fatores exógenos são caracterizados por oportunidades e 

ameaças que auxiliam ou dificultam o cumprimento de seus objetivos.  

A análise integrada desses fatores tem como objetivo dimensionar as Forças Impulsoras, 

resultantes da interação entre os Pontos Fortes e Oportunidades, e as Forças Restritivas, 

resultantes da interação entre os Pontos Fracos e Ameaças, para elaboração de estratégias 

de potencialização ou contenção para o planejamento e gestão do PEPS. 

Com intuito de direcionar as estratégias de potencialização e contenção para as áreas 

temáticas de interesse para o PEPS, as forças impulsoras e restritivas foram organizadas de 

acordo com os Planos Setoriais, sendo: Conhecimento, Visitação, Integração com o Entorno, 

Manejo dos Recursos Naturais, Proteção Ambiental e Gestão.  

A Matriz de Análise Estratégica está apresentada no Quadro 3.1, e fundamenta as definições 

do zoneamento, normas e programas do PEPS. 
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Quadro 3.1 Matriz de Análise Estratégica do PEPS. 

ÁREA 

FORÇAS IMPULSORAS FORÇAS RESTRITIVAS 

PONTOS FORTES 
Interno 

OPORTUNIDADES 
Externo 

ESTRATÉGIAS DE  
POTENCIALIZAÇÃO 

PONTOS FRACOS 
Interno 

AMEAÇAS 
Externo 

ESTRATÉGIAS DE  
CONTENÇÃO 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

• Alta geodiversidade 

• Alta densidade hídrica e 
presença de nascentes 

• Fonte de abastecimento de 
água 

• Alta biodiversidade 

• Alto endemismo 

• Presença de equipe do 
PEPS para apoios 
eventuais 

• Existência de veículos do 
PEPS para apoios 
eventuais 

• Alto número de atrativos 

• Alta demanda por pesqui-
sas pela falta de conheci-
mento sobre o PEPS e 
pelo impacto existente 

• Conselho formado e 
atuante 

• Presença de universidades 

• Fácil acesso e presença de 
rodovias federais e 
estaduais 

• Presença de outras UCs 
com pesquisa no entorno 

• PEPS integrante do 
Mosaico Mantiqueira 

• Alto fluxo turístico regional 

• Presença de diversas 
instituições e ONGs 

• Existência de infraestrutura 
de apoio 

• Elaborar um Programa de Pesquisas com 
prioridades para o PEPS 

• Instituir uma Câmara Técnica no 
Conselho para tratar sobre o manejo dos 
recursos naturais e pesquisas no PEPS 

• Formalizar convênios e parcerias com 
universidades, UCs do entorno e outras 
instituições 

• Promover pequenos projetos de pesquisa 
com escolas do entorno 

• Elaborar programa de voluntariado e 
estágios, com diversidade de atividades e 
períodos 

• Elaborar guias e manuais sobre o PEPS 
(trilhas, fauna, flora, etc.) 

• Baixo número de pesquisas 

• Ausência de infraestrutura 
de apoio ao pesquisador 

• Ausência de um Programa 
de Pesquisa do PEPS 

• Existência de incêndios 
florestais 

• Presença de caça e 
extração ilegal de palmito 

• Sistematização das 
informações insuficiente 

• Ausência de divulgação da 
imagem do PEPS a nível 
estadual e nacional 

• Alto reconhecimento do 
PNI pode ofuscar o 
interesse pelo PEPS 

• Alto custo para 
alimentação, hospedagem 
e transporte devido à 
característica turística da 
região 

• Acessos particulares ao 
PEPS fechados 

• Vias secundárias em 
condições precárias 

• Práticas agrícolas de alto 
impacto próximas ao PEPS 

• Divulgar o PEPS 

• Divulgar as pesquisas já realizadas e em 
andamento 

• Organizar encontros e eventos de cunho 
científico para apresentar as pesquisas 
realizadas e as demandas prioritárias do 
PEPS 

• Formalizar parcerias com hospedagens 
e restaurantes do entorno para 
pesquisadores e equipe do PEPS 

• Estruturar um centro de apoio a 
pesquisadores 

• Negociar permissão para acessos 
particulares 

• Criar um banco de dados com 
informações sobre o PEPS 

V
IS

IT
A

Ç
Ã

O
 

• Alta diversidade de atrati-
vos e atividades potenciais 

• Localização próxima à cen-
tros urbanos e importantes 
rodovias federais e 
estaduais 

• Presença de equipe do 
PEPS  

• Existência de veículos do 
PEPS 

• Visitação consolidada em 
alguns atrativos 

• Conselho formado e 
atuante 

• Implantação de sinalização 
em andamento 

• Existência do Centro de Vi-
sitantes e Sede do PEPS 

• Alta biodiversidade, com 
espécies-bandeira de 
fauna e flora 

• Presença de outras UCs 
no entorno 

• Alto fluxo turístico regional 

• Fácil acesso e presença de 
rodovias federais e 
estaduais 

• Existência de infraestrutura 
turística de apoio 

• Investimentos do governo 
estadual no turismo 
regional 

• Existência de curso de for-
mação de guias e conduto-
res credenciados 

• Presença de organizações 
e ONGs locais 

• Atrativos de grande poten-
cial de visitação muito pró-
ximos dos limites do PEPS 

• Interesse da Prefeitura de 
Resende no PEPS 

• Formalizar parcerias com guias e 
prestadores de serviços turísticos do 
entorno 

• Elaborar circuitos de trilhas com 
diversidade de níveis de dificuldade e 
atrativos, que conectam trilhas internas e 
externas ao PEPS 

• Organizar atividades e eventos de 
observação de aves 

• Implantar sinalização indicativa e 
interpretativa 

• Realizar exposição itinerante sobre as 
atividades realizadas 

• Elaborar cadastro de guias de turismo e 
condutores para serviços no PEPS 

• Elaborar projetos e planejar atrativos em 
parceria com UCs do entorno 

• Divulgar o PEPS 

• Organizar exposições de fotos, trabalhos, 
pesquisas e eventos no Centro de 
Visitantes 

• Sinalizações indicativas e 
interpretativas deficientes 

• Trilhas em condições 
impróprias, com graves 
processos erosivos 

• Controle de visitação 
deficiente; 

• Abertura de trilhas sem 
permissão e planejamento 

• Ausência de manejo 
permanente de trilhas 

• Ausência de ordenamento 
da visitação 

• Pouca atratividade no 
Centro de Visitantes 

• Ocorrência de incêndios 
florestais 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Vias secundárias em 
condições precárias 

• Acessos a atrativos via 
propriedade particular 
fechados 

• Presença de turismo de 
alto impacto 

• Práticas agrícolas de alto 
impacto próximas ao PEPS 

• Existência de proprietários 
contrários ao PEPS 

• Participar e contribuir para a organização 
de eventos de cunho turístico com intuito 
de qualificar o serviço e mobilizar os 
proprietários com atividades conflitantes 
no entorno do PEPS 

• Estudar alteração de traçados e realizar 
o manejo de trilhas 

• Formalizar parcerias com proprietários 
do entorno para acesso a atrativos 

• Realizar e sistematizar registro da 
visitação periódica em diferentes 
atrativos do PEPS 

• Monitorar o impacto da visitação nos 
atrativos e realizar o manejo para sua 
manutenção e recuperação 

• Planejar locais e modalidades esportivas 
para realização de competições no 
PEPS 

• Planejar a implantação de campings e 
abrigos de montanha 

• Incentivar a operação de atividades 
comerciais no PEPS. 
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ÁREA 

FORÇAS IMPULSORAS FORÇAS RESTRITIVAS 

PONTOS FORTES 

Interno 

OPORTUNIDADES 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

POTENCIALIZAÇÃO 

PONTOS FRACOS 

Interno 

AMEAÇAS 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

CONTENÇÃO 

V
IS

IT
A

Ç
Ã

O
 

• Alta diversidade de aves, a 
3ª maior entre os Parques 
Estaduais do Rio de 
Janeiro 

• Ocorrência de atividades 
de educação ambiental 
com escolas do entorno 

• Presença de vias de esca-
lada na Pedra Selada 

• Potencial para a prática de 
Mountain Bike na Estrada 
da Fazenda Marimbondo. 

• Existência de grupos de 
escaladores e 
montanhistas 

• Organizar roteiro no Centro de Visitantes 
para apresentação do PEPS 

• Planejar agenda anual de visitação 
escolar para educação ambiental 

• Instituir uma Câmara Técnica no 
Conselho para tratar sobre a Visitação do 
PEPS 

• Planejar trilhas interpretativas para 
atividades de educação ambiental 

• Planejar trilhas sensoriais para deficientes 
audiovisuais 

• Planejar, cadastrar, monitorar e divulgar 
as vias de escalada 

• Implantar trilhas de longo percurso 
internas e em parceria com UCs e 
proprietários do entorno 

• Elaborar programa de voluntariado e 
estágios, com diversidade de atividades e 
períodos 

• Definir procedimentos para a prática de 
Mountain Bike 

• Ausência de divulgação da 
imagem do PEPS a nível 
estadual e nacional 

• Ocorrência de competições 
esportivas com alto impacto 
ambiental 

• Infraestrutura de visitação 
insuficiente 

•  •  

IN
T

E
G

R
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

 O
 E

N
T

O
R

N
O

 

• Conselho formado e 
atuante 

• Presença de equipe do 
PEPS  

• Existência de veículos do 
PEPS 

• Realização de ações de 
apresentação do PEPS e 
integração com a 
comunidade 

• Realização de eventos 

• Elaboração do Plano de 
Manejo em curto prazo 
após a criação da UC, 
incluindo oficinas 
participativas 

• Presença de outras UCs 
no entorno 

• PEPS integrante do Mo-
saico Mantiqueira 

• Existência de empresas, 
instituições, ONGs, 
sindicatos, associações 

• Fácil acesso e presença de 
rodovias federais e 
estaduais 

• Alto fluxo turístico regional 

• Interesse dos proprietários 
do entorno pela 
preservação ambiental 

• Promover e contribuir com a organização 
e divulgação de oportunidades para o 
desenvolvimento e qualificação do turismo 
local 

• Manter rotina periódica de reuniões do 
Conselho, discutindo atividades da gestão 
do PEPS 

• Instituir uma Câmara Técnica no 
Conselho para tratar sobre a integração 
do PEPS com o entorno 

• Elaborar programa de voluntariado e 
estágios, com diversidade de atividades e 
períodos 

• Realizar campanhas e eventos de 
divulgação do PEPS 

• Busca de oportunidades de financiamento 
e pagamento por serviços ambientais aos 
proprietários do entorno do PEPS 

• Fortalecer a marca do PEPS para 
reconhecimento dos produtos locais 

• Processo de criação da UC 
conflituoso 

• Propriedades particulares 
dentro do PEPS 

• Vias secundárias em 
condições precárias 

• Práticas agrícolas de alto 
impacto próximas ao PEPS 

• Existência de proprietários 
contrários ao PEPS 

• Ausência do poder público 
na região 

• Existência de ações de 
repressão e punição por 
crimes ambientais por parte 
das UCs Federais, apenas 
com viés punitivo e não 
acompanhado de ações 
educativas e instrutivas 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Promover oficinas e cursos de 
adequação ambiental de propriedades 
rurais com foco em atividades 
agrossilvipastoris 

• Divulgar o PEPS por meio de eventos e 
estratégias de comunicação, inclusive 
com materiais impressos 

• Realizar rotinas periódicas de 
fiscalização para orientação e instrução 
aos proprietários do entorno e visitantes 

• Realizar rotinas de fiscalização em 
parceria com a Polícia Ambiental para 
combater focos de incêndios criminosos, 
caça e extração ilegal de palmito 

• Propor revisão dos limites do PEPS 
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ÁREA 

FORÇAS IMPULSORAS FORÇAS RESTRITIVAS 

PONTOS FORTES 

Interno 

OPORTUNIDADES 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

POTENCIALIZAÇÃO 

PONTOS FRACOS 

Interno 

AMEAÇAS 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

CONTENÇÃO 

M
A

N
E

J
O

 D
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S
 N

A
T

U
R

A
IS

 

• Alta geodiversidade 

• Alta densidade hídrica e 
presença de nascentes 

• Fonte de abastecimento de 
água 

• Alta biodiversidade 

• Alto endemismo 

• Presença de equipe do 
PEPS 

• Existência de veículos do 
PEPS 

• Conselho formado e 
atuante 

• Presença de universidades 

• Fácil acesso e presença de 
rodovias federais e 
estaduais 

• Presença de outras UCs 
no entorno 

• PEPS integrante do 
Mosaico Mantiqueira 

• Presença de diversas 
instituições e ONGs 

• Mapear e recuperar ecossistemas 
degradados 

• Instituir uma Câmara Técnica no 
Conselho para tratar sobre o manejo dos 
recursos naturais e pesquisas no PEPS 

• Realizar ações de educação ambiental 

• Formalizar convênios e parcerias com 
universidades, EMATER, EMBRAPA, UCs 
do entorno e outras instituições 

• Elaborar programa de voluntariado e 
estágios, com diversidade de atividades e 
períodos 

• Realizar estudos para reinstituir a fauna 
local e reintrodução de espécies vegetais 
nativas 

• Manter registros de ocorrência de 
espécies de fauna e flora 

• Monitorar e registrar áreas e estágio de 
regeneração de ecossistemas 
degradados 

• Visitação desordenada e de 
alto impacto 

• Trilhas com graves 
processos erosivos 

• Presença de espécies 
exóticas de fauna e flora 

• Sinalização insuficiente 

• Falta de conhecimento 
científico local 

• Presença de gado em 
áreas de nascentes 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Ocupação humana em 
avanço sobre a área do 
PEPS 

• Ausência de técnicos e 
profissionais especialistas 
na equipe do PEPS 

• Área fragmentada do PEPS 

• Ausência de estrutura para 
abrigo temporário de fauna 
silvestre 

• Alto fluxo turístico regional 

• Turismo de alto impacto 

• Presença de atividades 
impactantes em 
propriedades dentro e no 
entorno do PEPS 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Proximidade com áreas 
urbanas e industriais na 
porção sul do PEPS 

• Grande distância para o 
Centro de Triagem de 
Animais Silvestres 
(CETAS) do IBAMA 

• Ordenar a visitação 

• Instalar cercas em parceria com os 
proprietários do entorno para evitar a 
entrada de animais domésticos no PEPS 

• Cercar áreas prioritárias para 
recuperação de ecossistemas 
degradados 

• Manejar trilhas e monitorar a visitação 

• Realizar rotinas periódicas de 
fiscalização para orientação e instrução 
aos proprietários do entorno e visitantes 

• Realizar rotinas de fiscalização em 
parceria com a Polícia Ambiental para 
combater focos de incêndios criminosos, 
caça e extração ilegal de palmito 

• Instalar placas de sinalização indicativa e 
interpretativa 

• Controlar e manejar espécies exóticas 

• Recuperar áreas afetadas pelo fogo 

• Estruturar abrigo temporário para fauna 
silvestre 
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• Presença de equipe do 
PEPS  

• Existência de veículos do 
PEPS 

• Conselho formado e 
atuante 

• Realização de ações de 
apresentação do PEPS e 
integração com a 
comunidade 

• Elaboração do Plano de 
Manejo em curto prazo 
após a criação da UC, 
incluindo oficinas 
participativas 

• Equipe de guarda-parques 
treinadas para prevenção e 
combate a incêndio 

• Presença de outras UCs 
no entorno 

• PEPS integrante do 
Mosaico Mantiqueira 

• Presença do Grupamento 
Ambiental da Guarda Civil 
Municipal de Resende 

• Presença da Polícia 
Ambiental do Estado do 
Rio de Janeiro 

• Ações integradas de 
fiscalização e combate a 
incêndio com o PNI 

• Estabelecer rotinas diárias de fiscalização 

• Formalizar parcerias e estabelecer 
agenda de operações em conjunto com 
polícia e guarda ambiental 

• Manter registro dos locais e tipos de 
ocorrências e ajustar a rotina de 
fiscalização com áreas com maior 
ocorrência de ilegalidades 

• Manter rotina periódica de reuniões do 
Conselho, discutindo ações e temas 
relacionados à fiscalização e proteção 
ambiental 

• Realizar campanhas e eventos de 
divulgação do PEPS e esclarecimento das 
atividades ilegais e crimes ambientais 

• Elaborar materiais de comunicação 
impressos sobre atividades ilegais e 
crimes ambientais 

• Criar brigadas institucionais (das 
parceiras do PEPS) de combate aos 
incêndios 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Abertura de trilhas ilegais 

• Ausência de sinalização 

• Ocupação humana em 
avanço sobre a área do 
PEPS (Lote 10, Penedo e 
Alto Penedo) 

• Ausência de Unidade de 
Policiamento Ambiental 
(UPAm) 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Demanda por ocorrências 
que fogem da 
responsabilidade do PEPS 

• Proximidade com áreas 
urbanas e industriais na 
porção sul do PEPS 

• Realizar rotinas periódicas de 
fiscalização para orientação e instrução 
aos proprietários do entorno e visitantes 

• Realizar rotinas de fiscalização em 
parceria com a Polícia Ambiental para 
combater focos de incêndios criminosos, 
caça e extração ilegal de palmito 

• Elaborar rotina de repasse de demandas 
para outros órgãos 

• Implantar sinalização indicativa e 
interpretativa 

• Instalar cercas em áreas com maior 
ocorrência de atividades ilegais e crimes 
ambientais 

• Propor revisão dos limites do PEPS 

• Implantar infraestrutura para posto 
avançado de fiscalização 
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ÁREA 

FORÇAS IMPULSORAS FORÇAS RESTRITIVAS 

PONTOS FORTES 

Interno 

OPORTUNIDADES 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

POTENCIALIZAÇÃO 

PONTOS FRACOS 

Interno 

AMEAÇAS 

Externo 

ESTRATÉGIAS DE  

CONTENÇÃO 
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• Presença de gestor, 
guarda-parques e técnicos 
de uso público e educação 
ambiental 

• Existência de veículos do 
PEPS 

• Conselho formado e 
atuante 

• Existência de Centro de 
Visitantes e Sede equipada 

• Existência de recurso 
financeiro mensal para 
baixos custos operacionais 

• Elaboração do Plano de 
Manejo em curto prazo 
após a criação da UC 

• Alta biodiversidade 

• Alta diversidade de 
atrativos e atividades 
potenciais 

• Localização próxima à 
centros urbanos e 
importantes rodovias 
federais e estaduais 

• Fonte de abastecimento de 
água 

• Divisão dos guarda-
parques em Grupos de 
Trabalho (GTs) 

• Presença de outras UCs 
no entorno 

• PEPS integrante do 
Mosaico Mantiqueira 

• Alto fluxo turístico 

• Presença de 
universidades, ONGs, 
empresas e outras 
diversas instituições 

• População do entorno 
organizada e mobilizada 

• Diversidade de fontes 
potenciais de recursos 
financeiros (cooperação 
internacional, Fundo da 
Mata Atlântica, 
compensação ambiental, 
ICMS Ecológico, 
Pagamento por Serviços 
Ambientais, etc.).) 

• Presença de moradores do 
entorno com consciência e 
interesse na conservação 

• Existência de cursos e 
credenciamento de guias e 
condutores ambientais 

• Elaborar programa de voluntariado e 
estágios, com diversidade de atividades e 
períodos 

• Formalizar parcerias e organizar 
atividades em cooperação para 
otimização de recursos humanos e 
financeiros (gestão integrada) 

• Registrar e monitorar indicadores de 
desempenho 

• Realizar avaliação das ações de gestão e 
desempenho da conservação do PEPS 

• Buscar fontes alternativas de recursos 

• Manter e ampliar o diálogo com a 
comunidade do entorno por meio do 
Conselho, reuniões abertas, cursos, 
oficinas, entre outros. 

• Participar de reuniões do Mosaico 
Mantiqueira e de outros Conselhos de 
UCs do entorno, bem como de outros 
eventos que discutam assuntos capazes 
de influenciar o PEPS 

• Cadastrar e divulgar guias e agências 
para conduções de visitantes no PEPS 

• Divulgar o PEPS no meio virtual e 
impresso 

• Tornar o PEPS modelo e disseminador de 
práticas e tecnologias sustentáveis 

• Ausência de regularização 
fundiária, com atividades 
conflitantes no interior do 
PEPS 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Instabilidade e baixa 
remuneração do cargo de 
guarda-parque 

• Centro de Visitantes pouco 
atrativo 

• Ausência de 
regulamentação de 
ordenamento de atividades 
esportivas 

• Área do PEPS 
fragmentada, dificultando o 
controle e monitoramento 
do acesso e atividades 

• Acessos a atrativos via 
propriedade particular 
fechados 

• Descontinuidade no aporte 
de recursos 

• Deficiência na 
comunicação 

• Falta de participação da 
Prefeitura de Itatiaia 

• Excessiva burocracia na 
tomada de decisão 

• Ocorrência de incêndios 

• Presença de caçadores e 
extração ilegal de palmito 

• Proximidade com áreas 
urbanas e industriais na 
porção sul do PEPS 

• Turismo de alto impacto 

• Vias secundárias em 
condições precárias 

• Práticas agrícolas de alto 
impacto próximas ao PEPS 

• Existência de proprietários 
contrários ao PEPS 

• Desapropriar áreas com alto valor para 
conservação e de uso potencial para 
visitação 

• Regulamentar a prática e competição 
esportiva 

• Realizar rotinas diárias de fiscalização e 
monitoramento em todo o território do 
PEPS 

• Posicionar-se sobre a instalação de 
empreendimentos e urbanização na 
Zona de Amortecimento do PEPS 

• Propor revisão dos limites do PEPS 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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4 PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DO PEPS 

Na subsequência, apresentam-se os objetivos, a missão, a visão e os valores do PEPS: 

4.1 OBJETIVOS DA UC 

Estão definidos no Decreto Nº 43.640, de 15 de junho de 2012, que cria a UC, sendo: 

• Preservar parte de uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro, 

bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; 

• Proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio 

para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de 

extinção da fauna e flora nativas; 

• Preservar a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária, os 

campos de altitude, os corpos hídricos e as formações geológicas notáveis 

contidas em seus limites; 

• Formar um expressivo corredor ecológico com o Parque Nacional de Itatiaia e 
outras unidades de conservação públicas e privadas próximas; 

• Oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e 
pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo em bases 

sustentáveis; 

• Assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza. 

4.2 MISSÃO 

Executar a plena gestão na proteção integral da biodiversidade local, estimular o uso 

ordenado nos atrativos cênicos e naturais e promover ações com potencial de 

sustentabilidade ecológica e econômica por meio do diálogo social e da educação ambiental 

junto aos diversos atores sociais no entorno do Parque Estadual da Pedra Selada.1 

4.3 VISÃO DA UC 

Ser um parque em ambiente de montanha referência no uso público dos seus atrativos 

naturais e culturais, inseridos em uma região turística já consagrada. 

4.4 VALORES DA UC 

1. Compatibilizar a conservação ambiental com os atrativos disponíveis oferecidos 
pelo parque; 

2. Ética e transparência junto à sociedade; 

3. Comprometimento com o patrimônio público / natural; 

4. Servir, na medida do possível, à comunidade do entorno e aos turistas em geral; 

5. Buscar sempre o diálogo como forma de esclarecimento e prevenção de 

possíveis atitudes que possam vir a prejudicar o meio ambiente. 

                                                

1 A Missão, a Visão e os Valores do PEPS foram definidos no planejamento estratégico da UC realizado pelo NEXUCS em 

2014. 
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5 NORMAS GERAIS DO PEPS 

As normas gerais definidas para o PEPS objetivam estabelecer procedimentos a serem 

adotados de modo a servir como orientação institucional à tomada de decisões sobre as 

atividades permitidas e restrições na UC entendida como um todo. Tratam-se de princípios ou 

preceitos que estabelecem embasamento regulatório para as atividades a serem 

desenvolvidas na área.  

As Normas Gerais a serem aplicadas dentro dos limites do PEPS estão apresentadas a seguir: 

1. O PEPS é aberto para visitação com fins educacionais, científicos e de lazer, 

respeitando-se normas específicas de cada zona e das áreas; 

2. O PEPS deve ter seu funcionamento das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e 

das 9 às 17h em finais de semana e feriados, podendo o gestor da UC alterar este 

horário de acordo com necessidades eventuais; 

3. É proibida qualquer atividade ou ação que resulte em deterioração do meio 

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

aparelhos destinados a este fim, excetuando-se apenas o que estiver aprovado e 

autorizado previamente em Planos Setoriais de Manejo; 

4. A visitação é permitida no horário de funcionamento da UC em todas as Áreas de 

Visitação (AV) respeitando-se normas específicas, em Zonas de Conservação 

(ZC) desde que devidamente autorizada pela administração da UC, e proibida em 

Zonas de Preservação (ZP), exceto para fins de pesquisa; 

5. Os funcionários e voluntários do PEPS deverão exercer suas funções 

devidamente uniformizados e identificados, dentro ou fora da UC, de acordo com 

padrões estabelecidos pelo Inea; 

6. Os funcionários contratados temporariamente ou voluntários, no exercício de suas 

funções, dentro ou fora da UC, deverão respeitar e cumprir as normas da UC; 

7. Qualquer autorização ou credenciamento necessário para acessar áreas restritas, 

realizar pesquisas, uso de imagem e espaço, autorizações ambientais de 

licenciamento, prática de esportes de aventura, pernoite, entre outras, deverá ser 

oficialmente autorizada pela gestão da UC de acordo com a normatização 

institucional específica; 

8. O porte ou uso de equipamentos que poderão oferecer riscos à fauna e flora (como 

motosserra, armas de fogo, armadilhas, gaiolas, instrumentos de corte maiores 

que 20 cm, enxadas, combustível, tintas e produtos químicos, entre outros) são 

permitidos somente para funcionários, pesquisadores devidamente autorizados, 

prestadores de serviços devidamente credenciados e no exercício de suas 

funções ou proprietários inseridos nos limites da UC, desde que não estejam 

oferecendo riscos à UC. Os funcionários do PEPS poderão solicitar a abertura de 

bolsas e mochilas e impedir a entrada de pessoas portando tais objetos; 

9. O porte de arma de fogo dentro da UC é permitido somente para servidores 

públicos tais como policiais civis, bombeiros e policiais militares, assim como 

funcionários de empresas de segurança, desde que estejam legalmente 

autorizados e no exercício de suas funções; 

10. Não será permitida, o uso e a criação de animais domésticos ou plantios agrícolas 

na UC, salvo a manutenção das já existentes nas propriedades rurais não 

desapropriadas; 
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11. É proibido caçar, pescar, alimentar, capturar ou coletar espécimes da fauna e flora 

bem como, retirar e explorar quaisquer recursos naturais na UC, inclusive 

substratos do solo e rochas, exceto para fins de pesquisas científicas ou aquelas 

que objetivem o manejo de espécies exóticas devidamente autorizadas pelo Inea; 

12. Pesquisas que pressuponham sacrifícios de animais ou supressão de vegetação 

deverão ocorrer com restrições e com as devidas permissões do Inea e 

permissões do Inea, sem que se exima da necessidade de solicitação das demais 

autorizações cabíveis.; 

13. Fica proibida a manutenção de qualquer animal silvestre em cativeiro particular 

dentro da UC, inclusive aqueles legalizados por órgão federal; 

14. Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos 

(cães, gatos, gado, galináceos, entre outros), exceto nos casos previstos na Lei 

Federal nº 11.126, de 27 de junho de 2005 (cães-guia), ressalvados os casos 

autorizados pela administração da UC; 

15. Fica proibida em qualquer hipótese a introdução de espécies de flora e da fauna 

consideradas contaminantes biológicas; 

16. É proibido o uso do fogo dentro da UC (fogueiras, churrasco, brasas, fogos de 

artifício, provocar ou atear fogo na vegetação ou ter qualquer outra conduta que 

possa causar incêndio), salvo para auxiliar no combate a incêndio, como 

contrafogo, quando realizado por pessoal tecnicamente qualificado da UC e/ou da 

Brigada de Incêndios, ou ainda nos casos de pesquisa científica devidamente 

autorizada pelo Inea; 

17. A infraestrutura a ser implantada no PEPS limitar-se-á àquela necessária para a 

sua gestão e manejo, inclusive para ordenamento e estruturação da visitação, 

devendo ser autorizada pelo Inea, sendo vedada a construção de quaisquer obras 

de engenharia que contrariem os objetivos da UC; 

18. A infraestrutura a ser implantada no PEPS deverá seguir padrões e conceitos de 

construções sustentáveis, tais como: captação da água da chuva e reciclagem de 

água, geração de energia renovável, utilização de materiais recicláveis e de baixo 

impacto, madeiras certificadas, entre outros; 

19. Todas as edificações do PEPS deverão contar com sistemas de proteção contra 

incêndios, de acordo com as normas de segurança; 

20. A abertura e alteração de trilhas, acessos e caminhos está sujeita a normas 

específicas das Zonas e Áreas do PEPS e só poderão ocorrer quando 

devidamente autorizadas pela gestão da UC; 

21. O trânsito de veículos automotores só é permitido nas Rodovias RJ-163 e RJ-161, 

com restrição de velocidade conforme sinalização indicativa, com exceção das 

propriedades particulares não desapropriadas e em necessidades eventuais da 

administração da UC. Na ausência de norma regulatória e sinalização em estradas 

vicinais, a velocidade máxima permitida será de 40km/h.  

22. A abertura de novas vias para circulação de veículos automotores limitar-se-á 

àquela necessária para a gestão e manejo do PEPS, devendo ser realizada 

mediante planejamento e avaliação dos impactos e autorizada pelo Inea; 

23. Quaisquer atividades que coloquem em risco a integridade da UC deverão ter 

licenciamento prévio, com vistas e anuência dos gestores. As realizações de obras 

sem licenciamento prévio são passíveis de interrupção imediata pelo gestor do 

PEPS; 



Página 21 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

24. A prática de cultos, eventos e atividades de cunho religioso poderão ser realizadas 

na UC somente mediante autorização específica do Inea, em locais designados 

para tal; 

25. Qualquer evento (esportivo, recreativo, educativo, entre outros similares) 

realizado no PEPS e em sua Zona de Amortecimento que possa significar 

impactos aos recursos da UC deverá ser autorizado previamente pelo Inea, 

mediante avaliação do impacto potencial e aplicação de medidas de mitigação e 

compensação por parte do organizador, quando julgadas cabíveis; 

26. É proibida qualquer prática comercial nos locais e atrativos considerados públicos, 

salvo em casos com prévia autorização do Inea; 

27. Concessões e parcerias público-privadas poderão ser realizadas na UC desde 

que devidamente planejadas conforme padrões e contratos estabelecidos pelo 

Inea; 

28. Nas áreas consideradas públicas no interior da UC, fica vetada a instalação de 

placas, painéis, sinalizações ou quaisquer formas de comunicação visual, 

inclusive as de cunho publicitário, com exceção, apenas, daquelas produzidas ou 

autorizadas Inea; 

29. O sistema de sinalização do PEPS deverá seguir os padrões e as especificações 

estabelecidas no Manual de Sinalização de Parques e Reservas do Rio de Janeiro 

estabelecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro/Inea; 

30. O uso da imagem e do espaço da UC para fotografias, filmagens, gravações em 

situações de caráter educativo/cultural, científico ou comercial depende de prévia 

autorização do Inea, conforme disposto em legislação específica; 

31. É proibida a vinculação da imagem do PEPS a qualquer manifestação de caráter 

político-partidário; 

32. Não é permitido o armazenamento de combustível e produtos químicos no interior 

da UC, salvo nas atividades autorizadas pelo Inea e em casos de emergência; 

33. Todas as atividades do PEPS devem ser realizadas com o compromisso de aplicar 

os 3 R’s dos resíduos: Reduzir a utilização de materiais e a geração de resíduos, 

Reutilizar o que for possível e, por fim, destinar para a Reciclagem; 

34. Os resíduos sólidos gerados no interior da UC, depositados em lixeiras, 

especialmente nas trilhas e áreas de visitação, deverão ser coletados e 

transportados em local devidamente adequado, para coleta a coleta de lixo 

através dos serviços ofertados pelas Prefeituras Municipais de Resende e de 

Itatiaia, em periodicidades suficientes para garantir a salubridade e limpeza destes 

locais; 

35. Os efluentes líquidos gerados no interior da UC deverão sofrer tratamento 

adequado (com nível de tratamento secundário ou terciário), realizando-se 

vistorias periódicas nos sistemas de modo a garantir a contínua eficiência do 

processo; 

36. É proibido despejar quaisquer produtos químicos e/ou resíduos líquidos ou sólidos 

não tratados no território da UC (englobando seus recursos hídricos e solo), 

inclusive produtos de limpeza ou resíduos de lavagem/banho; 
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37. É proibida a utilização de qualquer tipo de defensivos agrícolas das classes I 
(extremamente tóxicos), II (altamente tóxicos) e III (medianamente tóxicos). O uso 
de defensivos agrícolas de classe IV (pouco tóxicos) é passível de utilização, 
porém desde que com autorização específica, anuência do Inea e sejam seguidos 
os ritos de proteção humana e ambiental, incluindo cuidados com lavagem de 
equipamentos e ferramentas, bem como tratamento e retorno de embalagens 
vazias; 

38. É proibido utilizar aparelhos eletroeletrônicos sonoros de difusão aberta dentro do 

PEPS, exceto em casos autorizados pelo gestor do PEPS; 

39. Só são permitidos sobrevoos com aeronaves tripuladas, acima de 300m do solo, 

com exceção de aeronaves a serviço do Inea, atividades de emergência ou 

sobrevoos previamente autorizados pelo gestor do PEPS; 

40. Com relação ao uso de aeronaves não tripuladas (VANTs, Drones ou similares) 

deverão seguir os regulamentos dispostos pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC); 

41. A equipe do PEPS deverá complementar o cadastro fundiário simplificado 
(entregue em conjunto com o Plano de Manejo) e mantê-lo atualizado, em todas 
as propriedades inseridas nos limites da UC ou transpassados por eles. 

42. A gestão da UC deverá orientar os moradores/proprietários que ainda não tenham 
sido desapropriados sobre quaisquer modificações no imóvel, tais como: abertura 
de estradas ou caminhos, reforma ou construção, corte de vegetação e venda ou 
negociação do imóvel; 

43. Propriedades particulares (ou segmentos delas, consideradas as porções 

territoriais abrangidas pelo território da UC) inseridas nos limites da UC deverão 

ser desapropriadas, de acordo com projeto específico e procedimentos padrões 

do Inea e da legislação específica aplicável; 

44. As normas do PEPS deverão ser de conhecimento de todos os funcionários e 

amplamente divulgadas a pesquisadores, visitantes e proprietários de áreas 

inseridas no PEPS (até que seja concluída a regularização fundiária) e no seu 

entorno. 

45. A coleta e utilização de sementes oriundas do PEPS deverá seguir as regras da 

Resolução Inea nº139/2016; 

46. Ao Inea cabe a decisão sobre os casos omissos, podendo decidir pela apreciação 

do Conselho Consultivo ou não, em função da urgência necessária à tomada da 

decisão. 
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6 ZONEAMENTO 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que estabelece o SNUC conceitua Zoneamento como: 

“Definição de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com 

objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar 

os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz” (art. 1º, XVI). 

O zoneamento do PEPS obedeceu às zonas e áreas propostas pelo Roteiro Metodológico 

para a Elaboração de Planos de Manejo para Parques Estaduais, Reservas Biológicas e 

Estações Ecológicas (INEA, 2010), bem como aos critérios para definição e ajustes à Unidade 

de Conservação e sua Zona de Amortecimento. Com base nas informações apresentadas, 

cada zona e área têm características próprias, com propostas de manejo e normas 

individualizadas, e que levam em consideração graus específicos de proteção e possibilidades 

de intervenção humana.  

6.1 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS ZONAS E ÁREAS  

A definição e análise de critérios é o ponto de partida para o estabelecimento do Zoneamento 

de uma UC. A representatividade e singularidade de determinada região para a conservação, 

as vocações e objetivos de uso, os conflitos, as características ambientais e ecológicas e a 

vulnerabilidade do ecossistema são alguns dos critérios que indicam as potencialidades e 

limitações de cada setor da UC para determinada Zona ou Área, as quais também devem ter 

seus limites ajustados por elementos físicos visíveis na paisagem que facilitem a identificação 

em campo, como rios, estradas e formações rochosas.  

Os critérios adotados para o PEPS estão baseados no Roteiro Metodológico para Elaboração 

de Planos de Manejo (Parques Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas) do 

INEA (INEA, 2010), com devidos ajustes necessários para incorporar as singularidades da 

UC. A seguir são apresentadas as descrições de cada critério, contextualizados no território 

do PEPS. 

6.1.1 CRITÉRIOS FÍSICOS MENSURÁVEIS OU ESPACIALIZÁVEIS 

Foram considerados como critérios: 

I. Grau de Conservação da Vegetação: Quanto mais conservada for a vegetação 
maior deve ser o seu grau de proteção, tendo como objetivo preservar a 
biodiversidade e os recursos ambientais e garantir a manutenção dos serviços 
ecossistêmicos prestados pela UC. Do mesmo modo, o contrário também é válido, 
ou seja, o baixo grau de conservação significa que aquela área pode ser destinada 
para admitir maior uso ou recuperação. A maior parte do território do PEPS é 
constituído por áreas bem preservadas, especialmente onde há declividade 
acentuada e topos de morro. As áreas mais degradadas estão localizadas nas 
bordas da UC, em quase todo seu perímetro, onde há presença de pastos, com 
destaque para Itatiaia, Vale do Pavão, margens da Estrada-Parque RJ-163 e 
localidade de Bagagem, e algumas porções na vertente sul da Serra da Pedra 
Selada, onde há reflorestamento. 

II. Variabilidade Ambiental: Este critério está condicionado principalmente pela 
compartimentação que o relevo apresenta em relação a altitudes e declividades. 
Áreas com maior declividade e com acentuada variação de altitudes são mais 
susceptíveis a erosão e deslizamentos de terra, e refletem na diversidade de 
vegetação e de fauna, portanto, devem ser mais protegidas. Quando há potencial 
de uso, como em áreas de visitação, devem ser adotadas medidas para controle 
e monitoramento. 
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6.1.2 CRITÉRIOS INDICATIVOS DE VALORES PARA A CONSERVAÇÃO 

Foram considerados como critérios: 

I. Representatividade: Condições e elementos que justificam a criação do PEPS, 
como formações rochosas de destaque (Pedra Selada, Pedra do Gorilinha, etc.), 
espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção e nascentes. Elementos de 
alta representatividade devem ter maior grau de proteção, embora também devam 
estar presentes, na medida do possível, em áreas de visitação, de modo a que 
possam ser apreciados pelos visitantes. 

II. Riqueza e/ou Diversidade de Espécies: Áreas com maior índice de 
biodiversidade devem apresentar maior grau de proteção. No entanto, há que se 
considerar os estágios de regeneração e usos destas áreas, de modo que o 
zoneamento reflita nas estratégias para garantir sua preservação. 

III. Áreas de Transição: São aquelas que abrangem simultaneamente 
características de dois ou mais ambientes, retratadas na sua fitofisionomia e na 
composição de espécies da flora e da fauna. As características únicas que cada 
área de transição apresenta devem merecer maior grau de proteção. A alta 
variação de altitude e ambientes presentes no território do PEPS refletem na 
diversidade de tipologias florestais e fauna, onde são encontradas até mesmo 
espécies típicas do Cerrado, além do alto índice de endemismo, o que reforçam a 
importância da sua conservação. 

IV. Suscetibilidade Ambiental: Áreas com maior fragilidade devem apresentar maior 
grau de proteção, como: solo suscetível à erosão e encostas íngremes; áreas 
úmidas, banhados e lagoas; nascentes, principalmente aquelas formadoras de 
drenagens significativas; habitat de espécies ameaçadas; áreas inclusas em rotas 
de migração de espécies da fauna, bem como áreas de reprodução e alimentação 
de avifauna. 

6.1.3 CRITÉRIOS INDICATIVOS PARA VOCAÇÃO DE USO 

Foram considerados como critérios: 

I. Potencial de Visitação: Áreas com presença de atrativos com potencial ou uso 
atual para visitação, seja para recreação ou educação ambiental, devem ser 
consideradas como Área de Visitação (AV). A visitação não deve colocar em risco 
os recursos preservados pela UC, no entanto, há que se considerar que esta 
atividade é um forte aliado para a sensibilização dos visitantes e população local. 

II. Potencial para Sensibilização Ambiental: Características relevantes de áreas 
na UC que apresentem indicativos para o desenvolvimento de ações de educação 
ambiental, como trilhas interpretativas, mirantes, centro de visitantes, entre outros. 

III. Presença de Infraestrutura: Devem ser considerados os usos possíveis a serem 
dados às infraestruturas porventura existentes. Embora existam infraestruturas 
construídas no interior do PEPS, estas estão em posse e propriedade de 
moradores, ou seja, não estão sendo utilizadas pela UC e não há previsão para 
serem utilizadas no curto prazo. Sendo assim, devem integrar Áreas de Uso 
Conflitante (AUC), com exceção daquelas onde há potencial ou uso para visitação 
mediante acordo com proprietário. 

IV. Uso Conflitante: Presença de empreendimentos de utilidade pública, usos ou 
situações que conflitam com os objetivos de criação e manejo das UC. No PEPS, 
as áreas de uso conflitante são formadas por pastos, reflorestamento de espécies 
exóticas (e.g. eucalipto Eucalyptus sp. e pinus Pinus sp.), estradas e residências. 
Em alguns casos, conflitos de uso podem impedir a definição de áreas de acordo 
com suas vocações. 
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6.1.4 CRITÉRIOS DE AJUSTE PARA A LOCALIZAÇÃO E LIMITES DAS ZONAS E 

ÁREAS 

Foram considerados como critérios: 

I. Nível de Pressão Antrópica: Locais onde há pressões e impactos existentes e 
potenciais sobre os recursos protegidos pelo PEPS causados por atividades 
humanas no interior da UC podem integrar áreas de recuperação ou de uso 
conflitante. No PEPS, os principais impactos observados foram: incêndios 
florestais, extração de palmito, caça, atividades de produção rural (pastos), 
infraestrutura construída, reflorestamento e turismo desordenado. 

II. Acessibilidade: Áreas que tem uso mais intenso devem ter acesso mais fácil. 

III. Regularização Fundiária: A posse e propriedade devem ser consideradas na 
definição do zoneamento da UC, pois podem limitar o uso de determinada área. 
A totalidade do PEPS está em posse e propriedades particulares, portanto, a 
definição do zoneamento deve considerar o uso atual destas propriedades e as 
potencialidades e restrições para o uso pretendido pela UC. Quase todas as Áreas 
de Visitação (AV) do PEPS estão em propriedades particulares (com exceção do 
Bosque do Visconde), o que requer acordos com respectivos proprietários. 

IV. Gradação de Uso: A gradação de uso diz respeito à proteção que a zona de 
conservação deve desempenhar sobre a zona de preservação. Sendo assim, 
sempre que possível, as áreas mais protegidas devem ser envolvidas por áreas 
mais degradadas ou onde há maior uso. 

V. Percentual de Proteção: O percentual das Zonas de Preservação e Conservação 
devem ser maiores do que o de áreas destinadas para administração e visitação. 

VI. Limites Identificáveis na Paisagem: Na medida do possível as zonas devem ser 
desenhadas tendo por limites marcos passíveis de serem identificados na 
paisagem, como rios, estradas, pontos destacados do relevo, fragmentos 
florestais, formações rochosas, entre outros. 

6.2 ZONAS E ÁREAS DO PEPS 

O principal desafio na definição do Zoneamento de uma UC consiste em encontrar equilíbrio 

entre o uso pretendido e a situação atual da área. Sendo assim, com intuito de se evitar a 

definição de zoneamentos ideais, mas inexequíveis, é fundamental compatibilizar as 

intenções de uso com os fatores limitantes de cada área. 

As zonas e áreas do PEPS foram estabelecidas a partir de uma análise integrada dos critérios 

tendo em vista suas características naturais e sociais, potencialidades, objetivos de uso, 

fragilidades, necessidades específicas de proteção e conflitos. Os critérios foram analisados 

de forma espacial no território do PEPS e, a partir do cruzamento das informações, foi possível 

obter uma indicação da vocação e limitação de cada região para determinada Zona ou Área. 

O Zoneamento do PEPS resultou em 5 Zonas de Preservação (ZP), destinadas à proteção 

integral dos ecossistemas nelas inseridos, e 8 Zonas de Conservação (ZC), destinadas ao 

uso indireto dos recursos protegidos pela UC, permitindo a visitação e a recuperação 

ambiental. No interior das zonas definiram-se 61 Áreas, sendo 7 Áreas de Visitação (AV), 17 

Áreas de Recuperação (AR) e 37 Áreas de Uso Conflitante (AUC). 

A seguir, a Figura 6.1 apresenta a localização das Zonas do PEPS, a Figura 6.2 apresenta as 

Zonas e Áreas, e da Figura 6.3 até a Figura 6.10 são apresentadas as regiões em destaque 

com suas respectivas Zonas e Áreas para melhor visualização. 

Na sequência, a Tabela 6.1 apresenta a listagem de todas as Zonas e Áreas do PEPS com a 

descrição de suas características dos meios físico e biológico, principais conflitos, usos 

permitidos, área e localização. 
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Figura 6.1 Representação das Zonas do PEPS (representação do mapeamento constante em anexo ao Plano de Manejo). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 6.2 Representação das Áreas do PEPS (representação do mapeamento constante em anexo ao Plano de Manejo). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 6.3 Zoneamento do PEPS em Itatiaia e Penedo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.4 Zoneamento do PEPS na Serrinha do Alambari. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.5 Zoneamento do PEPS na Fazenda Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.6 Zoneamento do PEPS na Estrada-Parque RJ-163. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 6.7 Zoneamento do PEPS em Visconde de Mauá. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.8 Zoneamento do PEPS na Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.9 Zoneamento do PEPS na Bagagem. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.10 Zoneamento do PEPS na Fumaça. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Tabela 6.1 Identificação e caracterização geral das Zonas e divisão de Áreas do PEPS, indicativo de localização, superfícies e projeção de usos permitidos. 

ZONAS E 
ÁREAS 

RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO GERAL 
PRINCIPAIS CONFLITOS USOS PERMITIDOS 

SUPERFÍCIE 
LOCALIZAÇÃO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO ha % 
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Zona que abrange desde o extremo sul do PEPS, em 
Itatiaia, incluindo Penedo, até a Serrinha do Alambari, 
fazendo limites à oeste com o PNI e ao norte com a APA 
da Mantiqueira e UCs Municipais. Configura-se como a 
única porção do PEPS com solo argiloso, domínio 
morfoestrutural da Bacia de Resende, e com boa aptidão 
agrícola. A ZC 01 possui alta densidade hídrica, com pelo 
menos 23 nascentes, e abrange cinco das seis 
microbacias do PEPS: Rio Campo Belo, Rio Bonito, Rio 
das Pedras, Rio Alambari e Rio Pirapitinga. Muitos dos rios 
formam poções e quedas d’água utilizadas para banho 
principalmente pela população local, como o Rio Campo 
Belo e o Poço da Gruta. Em sua porção norte, na Serrinha 
do Alambari, é iniciada a Trilha do Pico do Gigante, atrativo 
não oficial do PNI. Esta zona abriga as menores altitudes 
(cerca de 500m) e as menores declividades do PEPS. 
Com relação ao clima, apresenta os menores índices de 
pluviosidade da UC (1500-1600mm), com climas 
subquente e mesotérmico brando. 

A ZC 01 é a única região do PEPS com remanescentes de 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, grande parte 
ocupada por pastagens. A maior parte da ZC 01 é 
constituída de Floresta Ombrófila Densa Montana em 
Destaca-se a presença da Tetracera empedoclea 
(Dilleniaceae), comum apenas para Caatinga e Cerrado, 
sendo pela primeira vez registrada para o estado do Rio 
de Janeiro. A ZC 01 destaca-se como a zona do PEPS 
com maior diversidade de avifauna, com destaque para o 
bico-assovelado Ramphocaenus melanurus (primeiro 
registro da espécie para a Serra da Mantiqueira), a 
maracanã-verdadeira Primolius maracana (vulnerável), a 
choquinha-de-peito-pintado Dysithamnus stictothorax 
(quase ameaçada) e o azulão Cyanoloxia brissonii 
(vulnerável). Também foram encontrados representantes 
de queixada Tayassu pecari (vulnerável), perereca Scinax 
cf. trapicheiroi (quase ameaçada) e perereca-verde 
Aplastodiscus arildae (endêmica da Mata Atlântica). 

▪ Pastagem; 

▪ Caça; 

▪ Incêndio; 

▪ Pressão urbana; 

▪ Próxima a indústrias; 

▪ Próxima a Rod. BR-116; 

▪ Turismo de alto impacto no rio 
Campo Belo; 

▪ Extração ilegal de palmito juçara; 

▪ Propriedades particulares no 
interior e entorno imediato da UC; 

▪ Proibição de acessos a atrativos 
nas margens da UC; 

▪ Uso de trilhas que dão acesso à 
atrativo não oficial do PNI; 

▪ Presença de animais domésticos. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Recuperação; 

▪ Pesquisa; 

▪ Presença de animais domésticos 
exóticos; 

▪ Visitação. 

1.215,79 15,13 
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Única porção do PEPS com solo argiloso e domínio 
morfoestrutural da Bacia de Resende, representando 
também a única área da UC que tem boa aptidão agrícola, 
junto aos depósitos colúvio/aluvionares. Integra a Bacia do 
Rio Campo Belo e abriga as menores altitudes (até 500m) 
e as menores declividades do PEPS. Com relação ao 
clima, esta região apresenta os menores índices de 
pluviosidade do PEPS (1500-1600mm), com clima 
Subquente - média entre 15 e 18 ° C em pelo menos 1 mês 
úmido e 1 a 2 meses secos. Possui uma alta densidade 
hídrica, com pelo menos 5 rios dentro da ZC 01, 
praticamente todos sem as devidas APPs de mata ciliar e 
nascentes. 

A maior parte da área é composta por pastagens, onde 
antes havia os únicos remanescentes de Floresta 
Ombrófila Densa Submontana da UC, com predomínio de 
espécies características de matas secundárias, como 
quaresmeiras Tibouchina sp., pau-jacaré Piptadenia sp., 
embaúbas Cecropia sp.. Destaca-se a presença da 
Tetracera empedoclea (Dilleniaceae), comum apenas para 
Caatinga e Cerrado, sendo pela primeira vez registrada 
para o estado do Rio de Janeiro. Nesta região do PEPS 
ainda é possível encontrar a espécie exótica de café, 
Coffea arabica L.. Entre espécies de maior valor de 
importância está a Siparuna guianensis, muito utilizada na 
medicina tradicional. Apesar do impacto sofrido por ações 
humanas, a área apresenta grande diversidade de fauna, 
especialmente de avifauna, representando potencial no 
desenvolvimento de ações de educação ambiental. 

▪ Propriedades particulares no 
interior da UC; 

▪ Pastagem; 

▪ Caça; 

▪ Incêndio; 

▪ Pressão urbana; 

▪ Próxima a indústrias; 

▪ Próxima a Rod. BR-116; 

▪ Turismo de alto impacto no rio 
Campo Belo. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Recuperação; 

▪ Educação Ambiental; 

▪ Pesquisa; 

▪ Presença de animais domésticos 
exóticos. 

223,08 2,78 
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A ZP 01 localiza-se entre Penedo e Serrinha do Alambari, 
limitando-se com o PNI a oeste, protegida em suas 
margens pela ZC 01. Esta zona abrange as parte mais 
altas da porção sul do PEPS, com altitudes que variam 
entre 600m a 1.260m, com alta declividade. A maior parte 
da sua área é formada por Cambissolo, com pequenas 
porções de Neossolo e Latossolo, sendo os dois primeiros 
solos rasos que, combinados com a alta declividade e alto 
índice pluviométrico da região (até 1.900mm anuais) 
resultam em um alto risco de erosão e deslizamentos de 
terra. Com relação ao domínio morfoestrutural integra o 
Maciço do Itatiaia. Está inserida nas bacias hidrográficas 
do Rio Bonito e Rio das Pedras, com alta densidade 
hídrica e pelo menos 10 nascentes em suas regiões mais 
altas. 

Toda a área da ZP 01 é formada por Floresta Ombrófila 
Densa Montana bem preservada. Com relação à fauna, 
apresenta alta diversidade de aves, algumas só ocorrentes 
nesta região do PEPS pelas características altitudinais. 
Destacam-se os registros de águia-cinzenta Urubitinga 
coronata (em perigo) e urubu-rei Sarcoramphus papa 
(registros escassos para o estado do Rio de Janeiro), e a 
extinção de espécies da região pela caça, como a 
jacutinga Aburria jacutinga e o macuco Tinamus solitarius. 
Pelo bom estágio da vegetação e pelo corredor ecológico 
formado com o PNI é provável que esta área tenha 
ocorrência de cachorro-do-mato Cerdocyon thous, lobo-
guará Chrysocyon brachyurus, jaguatirica Leopardus 
pardalis, entre outras espécies de mamíferos de médio 
porte. 

▪ Propriedades particulares no 
interior e entorno imediato; 

▪ Caça; 

▪ Extração ilegal de palmito juçara. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa. 

478,56 5,96 
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A ZP 02 é um fragmento isolado localizado na Serrinha do 
Alambari. Possui alto gradiente altitudinal (1100m-1800m) 
e alta declividade, inserido quase totalmente em área de 
depósitos colúvio/aluvionares, com uma pequena porção 
do Complexo Mantiqueira. Os solos são Cambissolos e 
Neossolos, característicos pela sua estrutura pouco 
profunda que, combinada com a alta declividade e alto 
índice pluviométrico da região, resultam em um alto risco 
de erosão e deslizamentos de terra. Pertence ao domínio 
do Maciço do Itatiaia, à Bacia do Rio Pirapitinga e possui 
clima mesotérmico brando do tipo super-úmido sem seca, 
com média entre 10° e 15° C.  

Esta ZP está localizada entre o PNI a oeste, a RPPN Dois 
Peões ao sul e a RPPN Santo Antônio ao norte, inserida 
na APA Federal da Serra da Mantiqueira e na APA 
Municipal da Serrinha do Alambari. Forma um importante 
corredor ecológico com estas UCs, apresentando Floresta 
Ombrófila Densa do tipo Montana, até 1.500m, e 
Altomontana, quando superior a isto, com uma pequena 
porção de afloramento rochoso. A vegetação é muito bem 
preservada e abriga uma grande diversidade de fauna, 
incluindo mamíferos de médio porte, especialmente por 
estar inserida em uma área de transição entre dois tipos 
de florestas com um elevado gradiente altitudinal. Entre 
algumas das espécies de fauna ocorrentes estão as aves 
pavó Pyroderus scutatus, tucano-de-bico-verde 
Ramphastos dicolorus e papa-moscas-estrela Hemitriccus 
furcatus (vulnerável), além dos mamíferos veado-mateiro 
Mazama americana (em perigo) e queixada Tayassu 
pecari (em perigo). 

▪ Propriedades particulares no 
interior e entorno imediato; 

▪ Caça; 

▪ Extração Ilegal de Palmito Juçara; 

▪ Presença de animais domésticos. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa. 

159,04 1,98 
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Localiza-se na borda leste da ZP 02, tendo como objetivo 
reduzir o impacto sobre esta por conta da presença de 
moradias e uso turístico dos recursos hídricos. Localiza-se 
apenas na faixa dos 1.100m de altitude, onde há depósitos 
colúvio/aluvionares e solos do tipo Cambissolo. Assim 
como a ZC 02, integra a Bacia do Rio Pirapitinga, onde há 
uma grande diversidade de rios, poço e quedas d’água 
utilizados para banhos por moradores e turistas, como o 
Poço do Céu e o Poço do Dinossauro, atrativos com 
acessos não regularizados com seus respectivos 
proprietários até o momento de finalização deste Plano de 
Manejo, mas com alto potencial para serem inaugurados 
como novos atrativos do PEPS, incluindo a formação de 
um “Circuito das Águas” com trilhas que conectam ambos 
os atrativos. 

Localiza-se nas margens mais baixas da ZP 02, 
abrangendo apenas Floresta Ombrófila Densa do tipo 
Montana. Pela boa condição e conexão com outros 
fragmentos florestais bem preservados, inclusive em UCs, 
é uma região onde há alta biodiversidade de fauna e flora, 
especialmente de avifauna. Pela proximidade com 
propriedades particulares e infraestruturas básicas esta 
ZC possui alto potencial para educação ambiental, como 
observação de aves, trilhas interpretativas, entre outros. 

▪ Caça; 

▪ Extração ilegal de palmito juçara; 

▪ Propriedades particulares no 
interior e entorno imediato da UC; 

▪ Proibição de acessos a atrativos 
nas margens da UC; 

▪ Presença de animais domésticos. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

16,61 0,21 
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Região mais alta do PEPS, localizada no extremo 
noroeste, entre 1.500 e 2.100m de altitude. Está no 
domínio do Maciço do Itatiaia, com sua maior parte 
formada pelas Suítes Pedra Selada e Serra das Araras, 
com uma pequena porção do Complexo Mantiqueira. 
Integra a Bacia do Rio Preto e trata-se de um importante 
berço de águas pela elevada quantidade de nascentes. A 
maior parte está em clima mesotérmico mediano do tipo 
super-úmido sem seca, e uma menor parte em clima 
mesotérmico brando do tipo super-úmido sem seca. Esta 
ZP possui alta pluviosidade, até 2.300mm por ano. O solo 
é do tipo Cambissolo com porções de afloramentos 
rochosos. 

Esta ZP 03 é formada por um mosaico de ecossistemas, 
com parcelas de Campos de Altitude, Mata de Araucária 
(Floresta Ombrófila Mista), Floresta Ombrófila Densa 
Altomontana e uma pequena área de afloramento rochoso. 
Entre as espécies de flora destacam-se a Fuchsia 
glazioviana (Onagraceae), endêmica do estado do Rio de 
Janeiro, e a Araucaria angustifólia, em perigo crítico de 
extinção e protegida de corte por lei. Possui uma alta 
biodiversidade endêmica resultante das condições 
ecológicas ímpares da região, especialmente de 
orquídeas e bromélias, mas também de fauna, como a rã-
de-corredeira Hylodes sazimai e o sapo-de-chife 
Proceratophrys mantiqueira, endêmicas da Serra da 
Mantiqueira, e a rã-de-vidro Vitreorana cf. eurygnatha, 
endêmica da Mata Atlântica. Esta ZP também é habitat de 
mamíferos de pequeno e médio porte, como a jaguatirica 
Leopardus pardalis (vulnerável para o estado do RJ), cuíca 
Marmosops paulensis (vulnerável e endêmica da Serra da 
Mantiqueira) e muriqui-do-sul Brachyteles arachnoides 
(criticamente em perigo de extinção para o estado do RJ).  

▪ Caça; 

▪ Propriedades particulares no 
interior da UC; 

▪ Acesso por via em condição 
precária; 

▪ Incêndio. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa. 

294,75 3,67 

 

 

Z
C

 0
3
 

F
A

Z
E

N
D

A
 M

A
R

IM
B

O
N

D
O

 

Região mais alta do PEPS, onde está seu ponto 
culminante, o Pico do Gorilinha com 2.100m, localizada no 
extremo noroeste. Está inserida nos domínios do Maciço 
do Itatiaia e Depressão do Médio Vale do Rio Paraíba do 
Sul, com sua maior parte formada pelas Suítes Pedra 
Selada e Serra das Araras, com uma pequena porção do 
Complexo Mantiqueira. Integra a Bacia do Rio Preto, junto 
ao divisor de águas desta com a Bacia do Rio Pirapitinga. 
Está localizada em área de transição entre os climas 
mesotérmico mediano do tipo super-úmido sem seca e 
mesotérmico brando do tipo super-úmido sem seca. O solo 
é do tipo Cambissolo. Abriga as Trilhas do Poço do 
Marimbondo, Pico do Gorilinha e Cascata Eldorado. 

É formada pelo mesmo mosaico de ecossistemas da 
ZP 03, com parcelas de Campos de Altitude, Mata de 
Araucária (Floresta Ombrófila Mista), Floresta Ombrófila 
Densa Altomontana e uma pequena área de afloramento 
rochoso, e com parcelas de Floresta Ombrófila Densa 
Montana, além das áreas antropizadas, com pastos, 
reflorestamento e infraestrutura construída (residências e 
estrada rural). Possui uma alta biodiversidade endêmica 
resultante das condições ecológicas ímpares da região. As 
espécies de fauna e flora encontradas nesta região são as 
mesmas da ZP 03, evidenciando alta relevância para 
sensibilização ambiental em suas AVs. Esta ZC possui alto 
potencial para realização de pesquisas, com 
possibilidades significativas de se encontrar grande 
diversidade de espécies endêmicas e até mesmo o 
registro de novas espécies para a ciência.  

▪ Caça; 

▪ Erosão; 

▪ Turismo Desordenado; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias; 

▪ Acesso por propriedade particular; 

▪ Propriedades particulares no 
interior da UC; 

▪ Trilhas em condições precárias; 

▪ Pastagem; 

▪ Reflorestamento; 

▪ Presença de animais domésticos; 

▪ Incêndio. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

363,19 4,52 
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Área que acompanha a Trilha do Gorilinha, na Fazenda 
Marimbondo, extremo noroeste do PEPS, com elevada 
declividade e altitude, de 1.400m a 2.100m, onde está o 
Pico do Gorilinha, ponto culminante da UC. Pelas 
características de alta declividade em solo do tipo 
Cambissolo, aliados à alta pluviosidade, existe grande 
risco de erosão e deslizamentos de terra. Insere-se nos 
limites entre as Suítes Pedra Selada e Serra das Araras e 
o Complexo Mantiqueira, e entre os domínios do Maciço 
do Itatiaia e Depressão do Médio Vale do Rio Paraíba do 
Sul. Integra a Bacia do Rio Preto, com sua maior parte 
sobre o divisor de águas desta com a Bacia do Rio 
Pirapitinga. 

Os ecossistemas abrangidos pela AV 01 são Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Altomontana, Mata de 
Araucária e Campos de Altitude, além das formações 
rochosas. Há algumas parcelas de áreas de pastagem, 
especialmente na área onde estão as infraestruturas da 
propriedade da Fazenda Marimbondo. A biodiversidade e 
o endemismo de fauna e flora nesta região são muito altas. 
As espécies de fauna e flora de provável ocorrência para 
esta área são as mesmas da ZC 04. 

▪ Caça; 

▪ Erosão; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias; 

▪ Acesso por propriedade particular; 

▪ Trilhas em condições precárias; 

▪ Pastagem; 

▪ Reflorestamento; 

▪ Presença de animais domésticos. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

18,10 0,23 
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Localizada nas margens da ZC 04, junto a Estrada do 
Pavão, que dá acesso ao atrativo. Inserida no domínio do 
Maciço do Itatiaia, junto às Suítes Pedra Selada e Serra 
das Araras. A trilha de acesso ao Poço do Marimbondo é 
bastante íngreme, e por ser formada por solo do tipo 
Cambissolo, atrelada à alta pluviosidade da região, sofre 
grande risco de erosão e deslizamento de terras. Também 
há risco de enxurradas (cabeça d’água). Assim como toda 
a ZC 04, insere-se na Bacia do Rio Preto, e o Poço do 
Marimbondo localiza-se no Rio Marimbondo. O clima é do 
tipo mesotérmico mediano do tipo super-úmido sem seca. 

A formação florestal que domina esta AV 02 é do tipo 
Floresta Ombrófila Densa Montana. A biodiversidade e o 
endemismo de fauna e flora nesta região são muito altas. 
As espécies de fauna e flora de provável ocorrência para 
esta área são as a mesmas da ZC 04. 

▪ Erosão; 

▪ Turismo Desordenado; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

1,39 0,02 
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Esta AV acompanha a trilha que leva a Cascata Eldorado, 
na Fazenda Marimbondo, noroeste do PEPS. Apesar de 
estar inserida em ambiente elevado não apresenta alta 
declividade (1.300-1.500m). Insere-se nas Suítes Pedra 
Selada e Serra das Araras, com uma pequena parcela no 
Complexo Mantiqueira, e integra o domínio da Depressão 
do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Localiza-se na Bacia 
do Rio Preto e possui clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido sem seca. 

Os ecossistemas abrangidos pela AV 03 são Floresta 
Ombrófila Densa Montana, Mata de Araucária e uma 
pequena parcela de Floresta Ombrófila Densa 
Altomontana. A trilha percorre uma área muito bem 
preservada em mata fechada, onde é possível avistar uma 
grande diversidade de fauna e flora, inclusive com alto 
endemismo. As espécies de fauna e flora de provável 
ocorrência para esta área são as mesmas da ZC 04. 

▪ Caça; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias; 

▪ Acesso por propriedade particular; 

▪ Trilhas em condições precárias. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

25,14 0,31 
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Área da propriedade da Fazenda Marimbondo 
integralmente inserida nas Suítes Pedra Selada e Serra 
das Araras e no domínio do Maciço do Itatiaia, em terreno 
de baixa declividade na faixa dos 1.500m de altitude. 
Integra a Bacia do Rio Preto, em área de Cambissolo e 
clima do tipo mesotérmico mediano super-úmido sem 
seca. Possui dois rios que afluentes do Rio Marimbondo 
que cruzam a AUC 02 e estão sem APP de mata ciliar. 

A AUC 02 atualmente é formada por pastagem, 
infraestrutura construída e plantios de Araucária 
angustifólia, mas originalmente é uma área de transição 
entre as tipologias de Mata de Araucária e Florestas 
Ombrófilas Densas Montana e Altomontana. Apesar da 
degradação local e da presença de animais domésticos na 
propriedade (gado e cães) há ecossistemas muito bem 
preservados no entorno, o que garante a circulação de 
animais silvestres na AUC 02, mesmo que 
esporadicamente. A diversidade de aves é muito alta, pois 
as espécies desta classe possuem mais mobilidade do que 
as espécies terrestres para transitar mesmo em áreas 
degradadas. A diversidade de flora nesta AUC 02 é 
bastante reduzida. 

▪ Infraestrutura Construída; 

▪ Propriedade Particular; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias; 

▪ Caça; 

▪ Pastagem; 

▪ Reflorestamento; 

▪ Presença de animais domésticos; 

▪ Rios sem APP; 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Recuperação; 

▪ Visitação; 

▪ Educação Ambiental. 

31,67 0,39 
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 Integralmente inserida nas Suítes Pedra Selada e Serra 

das Araras e na faixa de transição entre os domínios do 
Maciço do Itatiaia e Depressão do Médio Vale do Rio 
Paraíba do Sul, em terreno de baixa declividade na faixa 
dos 1.500m de altitude. Integra a Bacia do Rio Preto, em 
área de Cambissolo e clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido sem seca. 

A AUC 03 é uma área de reflorestamento de Araucária 
angustifólia. Apesar da baixa diversidade de flora possui 
alta diversidade de fauna, pois em seu entorno há florestas 
bem preservadas. 

▪ Caça; 

▪ Reflorestamento; 

▪ Propriedade Particular; 

▪ Acesso por via em condições 
precárias. 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Recuperação. 

14,04 0,17 
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A ZC 04 está localizada no Vale da Grama, na vertente sul 
da Serra da Pedra Selada, entre a Fazenda Marimbondo 
e a Estrada-Parque RJ-163. Está quase que integralmente 
inserida no Complexo Mantiqueira, com pequenas 
parcelas inseridas nas Suítes Pedra Selada e Serra das 
Araras ao norte e Depósitos Colúvio/ Aluvionares ao sul. 
O relevo é formado por degraus ou contrafortes da escarpa 
da Serra da Mantiqueira. Com relação à geomorfologia 
está inserida na Depressão do Médio Vale do Rio Paraíba 
do Sul. O solo é do tipo Cambissolo, com uma pequena 
parcela de Latossolo ao sul, na parte baixa. Este tipo de 
solo combinado com a alta declividade (600m a 1.400m) e 
a alta pluviosidade (até 2.300mm) resultam em alto risco 
de erosão, deslizamentos de terra e enxurradas. A ZC 04 
está inserida na Bacia do Rio Pirapitinga, possui muitas 
nascentes e alta densidade hídrica. O clima é do tipo 
mesotérmico brando super-úmido sem seca. 

É uma área bem preservada em suas regiões com alta 
declividade e difícil acesso, mas em sua parte baixa, 
próximo à localidade de Capelinha, há presença de 
propriedades particulares, pastagens e atrativos em 
corpos hídricos e trilhas de uso moderado. A área é 
formada por Floresta Ombrófila Densa Montana com 
espécies de flora como Siparuna guianensis, Vochysia 
glazioviana, Inga marginata, Croton organensis, Myrsine 
gardneriana, assim como a espécie ameaçada palmito-
juçara Euterpe edulis. Entre a fauna podem ocorrer 
espécies: gato-do-mato-pequeno Leopardus guttulus, 
queixada Tayassu pecari, gambá Didelphis aurita, ratinho 
Thaptomys nigrita; perereca-marsupial Fritziana fissilis; e 
perereca-de-ampulheta Dendropsophus minutus; cascavel 
Crotalus durissusterrificus. As áreas bem preservadas 
desta ZC contrastam com os pastos em uso e em 
recuperação e com uso moderado de atrativos e trilhas. 
Pela alta declividade e formações florestais bem 
preservadas, propicia condições favoráveis para o habitat 
de uma alta diversidade de espécies de fauna, o uso nesta 
ZC deve ser moderado e monitorado frequentemente. 

▪ Caça; 

▪ Pastagem; 

▪ Extração ilegal de palmito; 

▪ Nascentes antropizadas; 

▪ Presença de animais domésticos. 

 

▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Recuperação; 

▪ Visitação. 

857,52 10,67 
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Área de pastagem localizada na parte baixa (vale) da ZC 
04, próxima à localidade de Capelinha. Integra o 
Complexo Mantiqueira. Possui baixa declividade e está 
localizada em baixa altitude (650m) em comparação às 
outras áreas do PEPS, onde há uma pequena parcela de 
solo do tipo Latossolo. 

Esta área encontra-se nas bordas da ZC 04, onde nota-se 
uma expansão da área utilizada para o pasto no interior do 
parque pelas propriedades vizinhas. A presença de 
espécies indesejadas como a braquiária é notável, fato 
preocupante no sentido do avanço do fogo sobre a 
vegetação, bem como a capacidade de adaptação e 
competição deste vegetal com a flora e, 
consequentemente, com a fauna nativa. 

▪ Pastagem. ▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa; 

▪ Recuperação 

12,24 0,15 
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Idem AUC 04 Idem AUC 04 ▪ Pastagem. ▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa Restrita; 

▪ Recuperação. 

1,67 0,02 
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Idem AUC 04 Idem AUC 04 ▪ Pastagem ▪ Fiscalização; 

▪ Monitoramento; 

▪ Pesquisa Restrita; 

▪ Recuperação. 

7,46 0,09 
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Área de pastagem em recuperação localizada na parte 
baixa da ZC 04, próxima à localidade de Capelinha, na 
altitude de 700m a 800m. 

Idem AUC 04 ▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa Restrita 

▪ Recuperação 

10,58 0,13 
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Área localizada na parte baixa da ZC 04, próxima à 
localidade de Capelinha. Integra o Complexo Mantiqueira. 
Possui baixa declividade e está localizada em baixa 
altitude (650m) em comparação às outras áreas do PEPS. 

Idem AUC 04 ▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa Restrita 

▪ Recuperação 

1,42 0,02 
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A ZC 05 abrange a área da Estrada-Parque RJ-163, que 
possibilita belas paisagens da região e forte apelo ao 
geoturismo. Localiza-se na transição entre as Suítes 
Pedra Selada e Serra das Araras, ao norte, e o Complexo 
Mantiqueira, ao sul, e está inteiramente inserida nos 
domínios da Depressão do Médio Vale do Rio Paraíba do 
Sul e da Bacia do Rio Pirapitinga. A declividade da ZC 05 
é bastante elevada, de 600m a 1.300m de altitude. Assim 
como a maior parte do PEPS, a combinação de alta 
declividade com solo do tipo Cambissolo e alta 
pluviosidade resulta em alto risco de erosão e 
deslizamentos de terra, causando possível risco de vida 
em áreas frequentadas por moradores, turistas ou 
funcionários do PEPS. 

A vegetação é de Floresta Ombrófila Densa Montana, a 
maior parte bem conservada, no entanto, é cortada pela 
Estrada-Parque RJ-163. Apresenta áreas degradadas em 
funções da pastagem e plantios de eucalipto, embora 
tenha boas condições de ligação com outras zonas para 
transito da fauna terrestre e espécimes vegetais, como: 
Inga marginata, Casearia sylvestris, Miconia pusilliflora. 
Devido à sua localização central no PEPS e à diferença 
altitudinal, de 600 a 1.300m, é provável que grande parte 
das espécies de fauna do PEPS passem por esta zona, 
com exceção das restritas a altitudes elevadas. Entre 
algumas das espécies que podem ocorrer estão: cuíca-
cinzenta Philander opossum, irara Eira barbara, tatu-
galinha-pequeno Dasypus septemcinctus, cachorro-do-
mato Cerdocyon thous, a ave símbolo do PEPS araçari-
banana Pteroglossus bailloni, entre outras. 

▪ Caça 

▪ Pastagem 

▪ Extração ilegal de palmito 

▪ Fragmentação do habitat (Estrada) 

▪ Atropelamento de fauna 

▪ Poluição sonora, visual e 
atmosférica 

▪ Presença de animais domésticos  

▪ Reflorestamento 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Infraestrutura Construída 

▪ Propriedade Particular 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Educação Ambiental 

▪ Visitação 

457,52 5,69 
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Área localizada na cumeeira da Serra da Pedra Selada, 
junto ao Complexo Mantiqueira. Possui declividade 
moderada, de 1.000m a 1.400m. É uma área de extrema 
importância hídrica, onde foram identificadas pelo menos 
2 nascentes altamente antropizadas, sem APP de 
nascente e mata ciliar e com pisoteio de gado. 

Está área consiste no maior fragmento de floresta a ser 
recuperado desta ZC, sendo sua área utilizada atualmente 
para a condução de pastagens. Espécies exóticas podem 
ser encontradas, a exemplo, a braquiária Urochloa 
decumbens.  

▪ Pastagem 

▪ Nascentes antropizadas 

▪ Presença de animais domésticos  

▪ Rios sem APP 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa  

▪ Recuperação 

42,94 0,53 
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Área de pastagem localizada na margem esquerda da RJ-
163 no sentido Resende - Visconde de Mauá, na faixa de 
altitude dos 1.000m. 

Apresenta predominância de pastagens de capim 
braquiária Urochloa decumbens, com pequenas 
formações florestais em estágio inicial de recuperação. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

4,63 0,06 
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Ampla área de reflorestamento localizada na margem 
direita da RJ-163 no sentido Resende - Visconde de Mauá, 
com altitudes que variam de 800m a 1.050m. A área abriga 
uma ampla construção com 4 edificações, piscina, quadra 
de tênis, entre outras dependências. 

Área de silvicultura com a espécie exótica do eucalipto 
Eucalyptus sp. Também apresenta clareiras em função 
das edificações construídas e animais domésticos. 

▪ Pastagem 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Reflorestamento 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Infraestrutura Construída 

▪ Propriedade Particular 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

98,16 1,22 
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 Área localizada na cumeeira da Serra da Pedra Selada à 

beira da Estrada-Parque RJ-163. Está integralmente 
inserida nas Suítes Pedra Selada e Serra das Araras. 
Terreno parcialmente plano na faixa dos 1.300m de 
altitude. Localiza-se no pequeno trecho da ZC 05 que 
pertence à Bacia do Rio Preto, muito próxima ao divisor de 
águas desta com a Bacia do Rio Pirapitinga e também 
muito próxima à nascente do rio que abastece a vila de 
Visconde de Mauá, exercendo grande influência sobre 
este equilíbrio hídrico. 

Há predominância de capim braquiária Urochloa 
decumbens decorrente das pastagens. 

▪ Pastagem 

▪ Área no entorno de nascente 
antropizada 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

0,41 0,01 
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Idem AUC 09 Idem AUC 09 ▪ Idem AUC 09 ▪ Idem AUC 09 1,78 0,02 
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Área que engloba a Estrada-Parque RJ-163 (buffer de 30 
m para cada lado a partir do seu eixo) e o Mirante da 
Rampa de Voo Livre. Se estende da localidade de 
Capelinha, a 600m de altitude, até o alto da Serra da Pedra 
Selada, próxima à Visconde de Mauá, a 1.300m de 
altitude. Estrada bastante sinuosa e declivosa, com alto 
risco de deslizamentos de terra. Bela vista cênica da 
paisagem do PEPS. Por cruzar a ZC 05 de norte a sul a 
AV 04 compartilha das mesmas características do meio 
físico.  

Estrada-parque, denominada de RJ-163, divide a ZC 05 
em duas porções, corresponde à área de influência direta 
da estrada-parque RJ-163, onde atualmente, os visitantes 
da UC fazem paradas para contemplação da paisagem e 
natureza, bem como o deslocamento de moradores da 
região. Nestas áreas existem pressões diretas e indiretas 
a fauna, principalmente, onde foi identificado 
atropelamento da cascavel Crotalus durissus terrificus, 
além de outras espécies que trasladam pela região, ou 
mesmo os ruídos que podem afetar a fauna de maneira 
indireta, a exemplo disso, as comunidades de aves. 

▪ Caça 

▪ Pastagem 

▪ Extração ilegal de palmito 

▪ Fragmentação do habitat 

▪ Atropelamento de fauna 

▪ Poluição sonora, visual e 
atmosférica 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Educação Ambiental 

▪ Visitação 

51,40 0,64 
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 Área parcialmente plana localizada na porção central-
norte da ZC 05, inserida nas Suítes Pedra Selada e Serra 
das Araras. 

Trata-se da porção média da ZC 05, ao lado da RJ-163 
que hoje é dominada pela vegetação de pasto, 
principalmente a braquiária Urochloa decumbens. Está 
área é considerada importante para ser recuperada, uma 
vez que espécies podem transitar como o gambá Didelphis 
aurita, por exemplo. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Educação Ambiental 

 

4,26 0,05 
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Fragmento de vegetação localizado na vila de Visconde de 
Mauá, denominado Bosque do Visconde, na faixa dos 
1.150m de altitude, em relevo suave de baixa declividade. 
A ZC 06 está inserida nas Suítes da Pedra Selada e Serra 
das Araras e na Bacia do Rio Preto, junto ao domínio do 
Maciço do Itatiaia em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido sem seca. O solo é do tipo Latossolo. 
Dois rios afluentes do Rio Preto cruzam a ZC 06, sendo 
que um deles é utilizado para abastecimento da vila de 
Visconde de Mauá. 

A Floresta Ombrófila Densa Montana é a tipologia vegetal 
da ZC 06 em sua totalidade, apresentando espécies 
importantes para a conservação, tais como o palmito-
juçara Euterpe edulis, araucária Araucaria angustifolia, 
ambas ameaçadas de extinção, em perigo e vulnerável 
pela lista do MMA, respectivamente. O fragmento florestal 
ali presente é isolado das demais zonas e fragmentos 
florestais. Porém, a estrutura vegetal é bem conservada, 
possibilitando o refúgio da fauna, especialmente avifauna 
e pequenos mamíferos. Nesta região os levantamentos de 
campo identificaram pela primeira vez no Estado do Rio de 
Janeiro a espécie de ave tapaculo-serrano Scytalopus 
petrophilus. Também é possível avistar tucanos-do-bico-
verde Ramphastos dicolorus, papagaios-verdadeiros 
Amazona aestiva, entre outras espécies de ave. Entre as 
espécies de herpetofauna estão a rã-do-folhiço 
Ischnocnema cf. holti e a perereca Scinax flavoguttatus. 
Foram identificados animais domésticos como cães gatos 
e bovinos, e algumas espécies de roedores. O fácil acesso 
e relevo suave aliados à biodiversidade e presença de 
mananciais de abastecimento tornam esta ZC altamente 
relevante para ações de educação ambiental.  

▪ Pastagem 

▪ Propriedades no interior da UC 

▪ Rua municipal no interior da UC 

▪ Trilhas sem uso para visitação 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Pressão urbana 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

▪ Educação Ambiental 

42,96 0,53 
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Trilha parcialmente plana que acompanha o percurso do 
rio até o ponto de coleta de água para abastecimento da 
vila de Visconde de Mauá. Área com foco em educação 
ambiental. 

Trilha com vegetação bem preservada, parcialmente 
densa, ideal para atividades de educação ambiental, onde 
podem ser avistadas bromélias, orquídeas, gavião-carijó 
Rupornis magnirostris, saracura-do-mato Aramides 
saracura, entre outras espécies da fauna e flora. 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Pressão urbana 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

▪ Educação Ambiental 

0,98 0,01 
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Circuito de trilhas de fácil acesso e percurso com foco na 
educação ambiental em meio ao Bosque do Visconde. O 
percurso da trilha é parcialmente plano e cruza um rio. 

Trilha com trechos em áreas de pastagem e florestadas. É 
possível avistar as mesmas espécies citadas para a ZC 06, 
além das espécies invasoras típicas de pastagem. 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Pressão urbana 

▪ Pastagem 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

▪ Educação Ambiental 

1,83 0,02 
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Área de pasto nas bordas da ZC 06, em área plana 
próxima as residências do entorno do PEPS, no início da 
AV 06. Deve ser utilizada como área de educação 
ambiental. 

Consiste na área necessária a recuperação, onde 
atualmente há predominância do capim braquiária 
Urochloa decumbens, além de espécies exóticas como o 
lírio do brejo Hedychium coronarium.  

▪ Pastagem 

▪ Pressão urbana 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

▪ Educação Ambiental 

1,41 0,02 
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Área localizada na margem leste da ZC 06, em terreno 
parcialmente plano onde uma rua municipal entra nos 
limites da UC, com presença de moradias. 

Área ocupada por edificações e ruas municipais, com 
presença de animais domésticos e forte pressão sobre a 
fauna e flora nativa. 

▪ Propriedades no interior da UC 

▪ Rua municipal no interior da UC 

▪ Trilhas sem uso para visitação 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Pressão urbana 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

1,94 0,02 
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A ZC 07 configura-se como a maior zona do PEPS, situada 
em um relevo bastante recortado e íngreme, com altitudes 
que variam de 600m, próximo à localidade de Bonsucesso, 
na vertente sul da Serra da Pedra Selada, até 1.700m, na 
própria Pedra Selada. Está dividida pelas Suítes Pedra 
Selada e Serra das Araras, ao norte, e o Complexo 
Mantiqueira, ao sul, e inteiramente inserida nos domínios 
da Depressão do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. A 
maior parte da área desta ZC está na Bacia do Rio 
Pirapitinga, na vertente sul da Serra da Pedra Selada, e 
uma pequena parcela está na Bacia do Rio Preto, ao norte. 
Três tipos climáticos abrangem a zona, sendo: 
mesotérmico brando super-úmido sem seca, a oeste; 
mesotérmico brando super-úmido subseca, na porção 
central; e mesotérmico brando úmido 3 meses secos, no 
extremo leste. A maior parte é formada por solo do tipo 
Cambissolo, com parcelas de Neossolo e algumas 
pequenas porções de Latossolo, nas regiões mais baixas. 
A ZC 07 insere-se na região de maior pluviosidade do 
PEPS, com até 2.300mm por ano. As regiões mais 
íngremes sofrem com processos erosivos críticos, 
especialmente nas áreas de visitação. Nesta ZC está o 
pico da Pedra Selada, principal atrativo do PEPS com 
1.755m de altitude, e outras trilhas e atrativos ainda não 
regularizados, como as trilhas de travessia utilizadas no 
evento de corrida de aventura que ocorreu na UC em 2015 
e a Pedra do Visconde.  

Esta ZC é formada por Florestas Ombrófilas Densas 
Altomontana e Montana, além dos afloramentos rochosos. 
Há a presença de extensas áreas de reflorestamento 
(Eucalyptus) e algumas áreas com pastagem em uso e em 
recuperação. Entre as espécies de flora ameaçadas de 
extinção encontradas nesta ZC estão a araucária 
Araucaria angustifolia, o palmito-juçara Euterpe edulis, o 
jacarandá-da-bahia Dalbergia nigra e o cedro Cedrella 
fissillis. Algumas espécies exóticas foram identificadas 
principalmente nas áreas de pastagem, como Eucalyptus 
sp., Urochloa sp., braquiária, Hedychium coronarium, lírio 
do brejo e mamona Ricinus communis. Entre as espécies 
de flora endêmicas da Mata Atlântica destacam-se as que 
tiveram o primeiro registro para o Estado do Rio de 
Janeiro: Croton alchorneicarpus, Callianthe latipelata, 
Coppensia warmingii, Vriesea. interrogatoria e 
Oxypetalum pannosum. Outro aspecto importante 
encontrado foi a espécie V. penduliflora que está 
classificada como em perigo pelo MMA (2014). Entre a 
avifauna endêmica destacam-se: tucano-do-bico-verde 
Ramphastos dicolorus, araçari-poca Selenidera 
maculirostris, picapauzinho-de-testa-pintada Veniliornis 
maculifrons, choquinha-de-peito-pintado Dysithamnus 
stictothorax e borralhara-assobiadora Mackenziaena 
leachii. Entre os mamíferos destacam-se espécies como: 
gato-do-mato-pequeno Leopardus guttulus, espécie 
vulnerável e endêmica da Mata Atlântica, o queixada 
Tayassu pecari, vulnerável pela IUCN e em perigo no Rio 
de Janeiro, e os primatas bugio Alouatta guariba e muriqui-
do-sul Brachyteles arachnoides (maior primata da 
américa, listado como em perigo na lista vermelha da 
IUCN). 

▪ Caça 

▪ Pastagem 

▪ Extração ilegal de palmito 

▪ Fragmentação do habitat (Estrada 
da Serra do Eme) 

▪ Atropelamento de fauna 

▪ Reflorestamento 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Propriedades no interior da UC 

▪ Poluição sonora, visual, 
atmosférica e por resíduos sólidos 

▪ Erosão 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

2.572,58 32,01 
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Área localizada no limite oeste da ZP 05, próxima à 
Estrada-Parque RJ-163. Está inserida no Complexo 
Mantiqueira, na Bacia do Rio Pirapitinga, em área de clima 
do tipo mesotérmico brando super-úmido sem seca. Há 
presença de processos erosivos nas estradas utilizadas 
para o manejo do Eucalipto. 

Nesta AUC foi constatada a presença de Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Floresta Ombrófila Densa 
AltoMmontana em estágio de regeneração. Com relação a 
fauna, devido à capacidade de deslocamento, é esperado 
que ocorram as mesmas espécies indicadas para a ZC 07, 
que engloba esta área. 

▪ Reflorestamento 

▪ Erosão 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

70,99 0,88 
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Área de pastagem próxima à localidade de Capelinha, 
situada na divisa entre as Suítes da Pedra Selada e Serra 
das Araras e o Complexo Mantiqueira, na Bacia do Rio 
Pirapitinga, em área de transição entre os climas 
mesotérmicos brandos super-úmido sem seca e subseca. 
Possui declividade de 800m a 1.100m de altitude. 

Nesta AUC a fitofisionomia encontrada foi Floresta 
Ombrófila Densa Montana e pastagem. A maior parte 
dessa área está recoberta por pastagem. Com relação a 
fauna, devido à capacidade de deslocamento, é esperado 
que ocorram as mesmas espécies indicadas para a ZC 07, 
que engloba esta área. 

▪ Pastagem 

▪ Erosão 

▪ Incêndio 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

29,46 0,37 
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Extensa área de reflorestamento na localidade de 
Capelinha, com presença de rios e nascentes. Possui alta 
declividade, de 600m a 1.200m de altitude. Há presença 
de processos erosivos nas estradas utilizadas para o 
manejo do Eucalipto. 

A fitofisionomia da área é Floresta Ombrófila Densa 
Montana em regeneração. Em levantamentos nas 
proximidades identificou-se a presença de espécies 
bandeira como a Araucaria angustifolia, palmito-juçara 
Euterpe edulis, e o araçáoaraçá Psidium cattleianum. Com 
relação a fauna é esperado que ocorram as mesmas 
espécies indicadas para a ZC 07, que engloba esta área. 

▪ Reflorestamento 

▪ Erosão 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Incêndio 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

271,84 3,38 
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Pequena parcela de área de pastagem localizada na 
cumeeira da Serra da Pedra Selada, a 1.350m de altitude. 
Esta AUC localiza-se no divisor de águas entre as Bacias 
dos Rios Pirapitinga (sul) e Preto (norte), integrando as 
Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e clima do tipo 
mesotérmico brando super-úmido sem seca. 

Área de pastagem, onde a vegetação original é Floresta 
Ombrófila Densa Montana, com estrutura florestal de 
dossel uniforme com troncos finos, casca grossa, rugosa 
e consistência coriácea. 

▪ Pastagem 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

2,2 0,03 
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Pastagem em recuperação localizada na cumeeira da 
Serra da Pedra Selada, em altitude que variam de 900m a 
1.350m. Insere-se sobre o divisor de águas das Bacias dos 
Rios Preto e Pirapitinga, abrangendo pelo menos uma 
nascente de afluente do Rio Pirapitinga. O clima é do tipo 
mesotérmico branco super-úmido sem seca e o solo do 
tipo Cambissolo. 

Área de pastagem em recuperação originalmente formada 
por Floresta Ombrófila Densa Montana. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

27,97 0,35 
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 Área de pastagem em recuperação próxima à localidade 

de Capelinha, em altitudes que variam de 780m a 900m. 
Insere-se na Bacia do Rio Pirapitinga e abrange uma 
nascente. O clima é do tipo mesotérmico branco super-
úmido subseca e o solo do tipo Cambissolo. 

Área de pastagem em recuperação originalmente formada 
por Floresta Ombrófila Densa Montana. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

7,21 0,09 
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Pastagem em recuperação localizada na cumeeira da 
Serra da Pedra Selada, em altitude próxima à 1.000m. 
Insere-se sobre o divisor de águas das Bacias dos Rios 
Preto e Pirapitinga, abrangendo pelo menos uma nascente 
de afluente do Rio Preto. O clima é do tipo mesotérmico 
branco super-úmido subseca e solos do tipo Cambissolo e 
Latossolo. 

Idem à AR 05.  ▪ Idem à AR 05. ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

7,17 0,09 
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Pequena parcela de área de pastagem localizada na 
Fazenda Santa Rosa, a 1.200m de altitude. Localiza-se no 
divisor de águas entre as Bacias dos Rios Pirapitinga (sul) 
e Preto (norte), integrando as Suítes da Pedra Selada e 
Serra das Araras e clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido subseca. O solo é do tipo Neossolo. 

Nesta área foi encontrada a espécie de anfíbio perereca-
de-colete Dendropsophus elegans, identificada apenas 
neste ponto amostrado. A fazenda Santa Rosa apresentou 
a maior riqueza de espécies exclusivas registradas (cinco 
anuros), associadas aos ambientes abertos (brejos e 
lagoas). Quanto a mastofauna foram localizadas espécies 
como o gato-do-mato-pequeno Leopardus guttulus, 
endêmico da Mata Atlântica e vulnerável pela IUCN e o 
Tayassu pecari, vulnerável pela IUCN e em perigo no Rio 
de Janeiro. 

▪ Pastagem 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

3,76 0,05 
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Pastagem em recuperação localizada próxima à Pedra 
Selada, em altitudes que variam de 1.300m a 1.700m, 
quase que totalmente inserida na Bacia do Preto, com uma 
pequena parcela na Bacia do Rio Pirapitinga. Abrange 
pelo menos 2 nascentes. O clima é do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. Os solos são dos tipos 
Neossolo e Cambissolo. 

A área de pastagem está em recuperação, e é 
originalmente formada por Florestas Ombrófilas Densas 
Montana e Altomontana. Devido à sua localização em 
meio à uma grande porção de florestas bem preservadas 
com alta declividade é esperado que nessa área ocorra 
uma grande diversidade de fauna, especialmente 
avifauna, que possui maior capacidade de deslocamento 
e pode ocupar áreas degradadas. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

75,63 0,94 
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Extensa área de Eucalipto de reflorestamento localizada 
na Serra do Eme, em terreno com alta declividade, em 
altitudes que vão de 600m a 1.500m. Pertence ao 
Complexo Mantiqueira e à Bacia do Rio Pirapitinga, com 
presença de diversas nascentes. O clima é do tipo 
mesotérmico brando super-úmido subseca. Há presença 
de processos erosivos críticos nas estradas utilizadas para 
o manejo do Eucalipto. 

Área de reflorestamento com Eucalyptus sp. e presença 
de exóticas como a braquiária Urochloa sp., e lírio do brejo 
Hedychium coronarium. A fitofisionomia original é Floresta 
Ombrófila Densa Montana. Nessa área foram identificadas 
a presença de duas espécies de flora com grande 
importância para a fauna, sendo: a Araucaria angustifolia 
e o Euterpe edulis, além de duas espécies bioindicadoras: 
Anthurium coriaceum. A. minarum e Hatiora salicomioides 
e três espécies endêmicas como: Croton alchorneicarpus, 
Callianthe latipelata, Coppensia warmingii as quais foram 
pela primeira vez catalogadas a ocorrência no estado do 
Rio de Janeiro. 

▪ Reflorestamento 

▪ Erosão 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Incêndio 

 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

658,34 8,19 
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Área de pastagem localizada próxima à Serra do Eme, 
inserida nas Suítes da Pedra Selada e Serra das Arararas 
e Bacia do Rio Pirapitinga, em terreno de baixa 
declividade, de 1.200m a 1.500m. O clima é do tipo 
mesotérmico brando super-úmido subseca. 

A fitofisionomia original da área é Floresta Ombrófila 
Densa Montana. A área está dominada por pastagem. 
Além das espécies exóticas de braquiária Urochloa sp., é 
esperada a presença de espécies de flora endêmicas da 
Mata Atlântica com primeiro registro para o Estado do Rio 
de Janeiro - Callianthe latipelata, Lundia obliqua, Vriesea 
interrogatoria, Piper mikanianum – e espécies de flora 
ameaçadas como: Oxypetalum glaziovii, Vriesea 
penduliflora. 

▪ Pastagem 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

30,83 0,38 
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Área de pastagem localizada nas margens da Estrada da 
Serra do Eme, próxima ao divisor de águas entre as Bacias 
dos Rios Pirapitinga (sul) e Preto (norte), na faixa dos 
1.000m de altitude. Pertence ao Complexo Mantiqueira e 
insere-se em área de clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido subseca. 

Pequena área de pastagem onde a formação original era 
Floresta Ombrófila Densa Montana. 

▪ Pastagem 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

6,10 0,08 

 



Página 43 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

ZONAS E 
ÁREAS 

RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO GERAL 
PRINCIPAIS CONFLITOS USOS PERMITIDOS 

SUPERFÍCIE 
LOCALIZAÇÃO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO ha % 

 

A
U

C
 2

3
 

S
E

R
R

A
 D

O
 E

M
E

 

Esta AUC está no trecho em que a Estrada da Serra do 
Eme cruza o PEPS (buffer de 10m para cada lado a partir 
do eixo). Localiza-se próxima ao divisor de águas entre as 
Bacias dos Rios Pirapitinga (sul) e Preto (norte), na faixa 
dos 1.000m de altitude. Pertence à uma pequena faixa das 
Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras em meio à 
ampla área pertencente ao Complexo Mantiqueira. O clima 
é do tipo mesotérmico brando super-úmido subseca. 

Cobertura original de Floresta Ombrófila Densa Montana, 
mas atualmente trata-se de uma estrada. 

▪ Fragmentação do habitat 

▪ Atropelamento de fauna 

▪ Deposição inadequada de resíduos 
sólidos 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Educação Ambiental 

6,29 0,08 
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Área de pastagem localizada próxima à Serra do Eme, 
inserida no Complexo Mantiqueira e Bacia do Rio 
Pirapitinga, em terreno de baixa declividade na faixa dos 
1.300m. O clima é do tipo mesotérmico brando super-
úmido subseca. 

A área está dominada por pastagem, mas sua 
fitofisionomia original é de Floresta Ombrófila Densa 
Montana. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

0,73 0,01 
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Área de pastagem localizada próxima à Serra do Eme, em 
terreno na faixa dos 1.300m, junto à Bacia do Rio Preto. 
Há uma nascente próxima desta área, fora da UC. 

A área está dominada por pastagem, mas sua 
fitofisionomia original é de Floresta Ombrófila Densa 
Montana. 

▪ Pastagem 

Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

0,76 0,01 
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Pequena área de pastagem na localidade de Bagagem 
que adentra o PEPS. Terreno parcialmente íngreme 
(1.250m a 1.350m de altitude), em apenas 200m de 
extensão. Localiza-se na área de transição entre as Suítes 
da Pedra Selada e Serra das Araras e o Complexo 
Mantiqueira e próxima ao divisor de águas das Bacias do 
Rio Preto e Pirapitinga, inserida na Bacia do Rio Preto. O 
clima é do tipo mesotérmico brando super-úmido subseca. 

Nesta área a maior porção é composta por pastagem e o 
restante é Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio 
de regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

0,68 0,01 
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Extensa área de pasto localizada na Bagagem, em terreno 
íngreme na faixa dos 1.000m a 1.300m de altitude. Integra 
as Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a Bacia 
do Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. Os limites laterais desta 
AUC são demarcados por dois rios sem APP de mata 
ciliar. 

A maior parte da área desta AUC é formada por pastagem. 
O restante da área apresenta a Floresta Ombrófila Densa 
Montana em estágio de regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Rios sem APP 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

24,24 0,30 
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Área de pasto localizada na Bagagem, em terreno 
parcialmente plano na faixa dos 1.250m de altitude. 
Integra as Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a 
Bacia do Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. 

Nesta AUC a maior porção é composta por pastagem, 
enquanto a outra porção é de Floresta Ombrófila Densa 
Montana. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

6,29 0,08 
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Pequena área com plantio de Eucalipto localizada no 
extremo norte do PEPS, próxima à Pedra Selada, em 
terreno parcialmente plano a 1.200m de altitude. Integra 
as Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a Bacia 
do Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. Possui uma parcela de solo 
do tipo Latossolo. 

Reflorestamento exótica de Eucalyptus sp. da família 
Myrtaceae. 

▪ Incêndio 

▪ Reflorestamento 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

7,29 0,09 
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Pequena área de pasto localizada no extremo norte do 
PEPS, próxima à Pedra Selada, em terreno parcialmente 
plano a 1.000m de altitude. Integra as Suítes da Pedra 
Selada e Serra das Araras e a Bacia do Rio Preto, em área 
de clima do tipo mesotérmico brando super-úmido 
subseca. Está integralmente inserida em área de 
Latossolo. 

Área originalmente formada por Floresta Ombrófila Densa 
Montana, mas atualmente é composta por pastagem. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

2,75 0,03 
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Área de pasto localizada no norte do PEPS, próxima à 
Pedra Selada, em terreno parcialmente plano a 1.200m de 
altitude. Integra as Suítes da Pedra Selada e Serra das 
Araras e a Bacia do Rio Preto, em área de clima do tipo 
mesotérmico brando super-úmido subseca. 

A cobertura original dessa área é de Floresta Ombrófila 
Densa Montana, no entanto devido a antropização 
atualmente quase a totalidade da área se encontra como 
pastagem. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

5,61 0,07 
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Pequena área de pasto no interior do PEPS, próxima à 
Pedra Selada, em terreno íngreme na faixa dos 1.100m a 
1.300m de altitude em um trecho de apenas 500m. Integra 
as Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a Bacia 
do Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. 

Área originalmente formada por Floresta Ombrófila Densa 
Montana, mas atualmente é composta por pastagem. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

3,49 0,04 
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Área de PEPS localizada no entorno da Pedra Selada, em 
terreno íngreme na faixa dos 1.200m a 1.550m. Integra as 
Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a Bacia do 
Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido subseca. Abrange área de nascente. 

Área de transição entre Florestas Ombrófilas Densas 
Montana e Altomontana, com área de pasto em 
recuperação. Com relação a fauna, devido à capacidade 
de deslocamento, é esperado que ocorram as mesmas 
espécies indicadas para a ZC 07, que engloba esta área. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

37,19 0,46 
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Extensa área no norte do PEPS com presença de 
pastagem e eucalipto de reflorestamento em terreno 
montanhoso, de 1.000m a 1.450m de altitude. Integra as 
Suítes da Pedra Selada e Serra das Araras e a Bacia do 
Rio Preto, em área de clima do tipo mesotérmico brando 
super-úmido subseca. Abrange pelo menos cinco 
nascentes. O solo é do tipo Cambissolo, predominante em 
todo o PEPS, com uma pequena parcela de Latossolo no 
extremo norte. 

Área originalmente formada por Floresta Ombrófila Densa 
Montana, atualmente composta por pasto em recuperação 
e reflorestamento. Considerando a qualidade das florestas 
do entorno, e o estágio inicial de regeneração do pasto 
espera-se a ocorrência de uma grande diversidade de 
fauna. 

▪ Pastagem 

▪ Reflorestamento 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

135,02 1,68 
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Trilha de 2,4km que dá acesso à Pedra Selada, com 
altitudes que variam de 1.080m a 1.750m. A trilha é 
bastante íngreme e tem diversos trechos com processos 
erosivos em estado crítico. Existem atrativos hídricos no 
percurso da trilha, como a Cachoeira do Chuveiro. Do alto 
da Pedra Selada é possível observar a bela paisagem da 
região em 360°, desde o “mar de morros” no estado de 
Minas Gerais, ao norte, e a Planície de Resende, ao sul, 
até os picos do PNI, como o Agulhas Negras, a oeste. 
Sendo assim, é um importante atrativo baseado na 
geodiversidade da região. 

As fitofisionomias presentes nessa área de visitação são 
Floresta Ombrófila Densa Altomontana, Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Afloramento Rochoso. Importante 
ressaltar que essa é uma das áreas com maior número de 
registros de espécies exóticas entre os pontos amostrais 
de flora do PEPS. Algumas espécies na lista de 
ameaçadas de extinção também foram detectadas como a 
Araucaria angustifolia e o palmito-juçara Euterpe edulis. 
Importante ressaltar também a presença de espécies da 
Família Bromeliaceae identificadas apenas nesse sítio 
amostral como: Vriesea ensiformis, V. interrogatoria 
(endêmica de Estados na região Sudeste e Sul do Brasil e 
identificadas pela primeira vez no Estado do Rio de 
Janeiro), V. longicaulis, V. paraibica (endêmica) e V. 
penduliflora (endêmica de Estados na região Sul e 
Sudeste) e espécies da Família Lauraceae: Nectandra 
puberula, Ocotea sulcata, Nectandra membranaceae. A 
espécie V. penduliflora está classificada como em perigo 
pelo MMA (2014). Com relação a fauna, além da grande 
diversidade da avifauna - como surucuá-de-barriga-
amarela Trogon rufus, pica-pau-anão-barrado Picumnus 
cirratus e saíra-sete-cores Tangara seledon - é provável a 
ocorrência de cachorro-do-mato Cerdocyon thous, tatu-
galinha-pequeno Dasypus septemcinctus, bugio Alouatta 
guariba, entre outras. 

▪ Erosão 

▪ Incêndio 

▪ Presença de animais domésticos 

▪ Espécies Exóticas de Flora 

▪ Deposição inadequada de resíduos 
sólidos 

▪ Acesso por propriedade particular 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

▪ Educação Ambiental 

6,24 0,08 
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Área de pastagem em recuperação localizada a oeste da 
trilha da Pedra Selada, com altitudes que variam de 
1.300m a 1.600m. 

Área com presença de Floresta Ombrófila Densa Montana, 
Floresta Ombrófila Densa Altomontana e Pastagem. 
Presença de duas espécies bandeiras e ameaçadas de 
extinção, como: Araucaria angustifolia, Euterpe edulis e 
presença de espécies exóticas como o Pinus, a braquiária 
(Urochloa) e lírio do brejo Hedychium coronarium. Essa 
ocorrência maior de braquiária ocorre principalmente pela 
presença de pastagem nessa área que facilita a introdução 
de invasora. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

22,19 0,28 
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Área de pastagem em recuperação localizada ao leste da 
trilha da Pedra Selada, com altitudes que variam de 
1.300m a 1.650m, limitada por rio em sua margem leste. 

Área com presença de Floresta Ombrófila Densa Montana, 
Floresta Ombrófila Densa Altomontana e Afloramento 
Rochoso, além de área antropizada. É provável a 
ocorrência de espécie endêmicas de flora Oxypetalum 
wightianum, assim como as ameaçadas Araucaria 
angustifolia e Euterpe edulis. As espécies da família 
Bromeliaceae identificadas foram: Vriesea ensiformis, V. 
interrogatória, V. longicaulis, V. paraibica e V. penduliflora 
e espécies da Família Lauraceae com elevada importância 
econômica: Nectandra puberula, Ocotea sulcata, 
Nectandra membranaceae. Por fim, na área foram 
identificadas as espécies exóticas de Pinus, braquiária 
(Urochloa sp.) e lírio do brejo Hedychium coronarium. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

28,41 0,35 
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A ZP 04 está localizada em uma região com alta 
declividade, de 600 a 1600m de altitude, com alta 
densidade hidrográfica e a presença de pelo menos 16 
nascentes da microbacia do Rio Pirapetinga. Esta zona 
está localizada na vertente sul da Pedra Selada, e foi 
definida com objetivo de preservação da fauna e flora 
nativa e dos recursos hídricos. Seu limite superior inicia 
um pouco abaixo da cumeada da Serra da Pedra Selada 
com objetivo de permitir a abertura de trilhas de longo 
percurso (Transmantiqueira) na ZC limítrofe. Está 
localizada no Complexo Mantiqueira, no domínio 
morfoestrutural Escarpa da Serra da Mantiqueira, com 
solos do tipo Neossolo (maior parte), Cambissolo e 
Latossolo. 

A ZP 04 protege importantes e bem preservados 
remanescentes de uma zona de transição entre Florestas 
Ombrófilas Densas Montana e Altomontana. Em suas 
bordas, na ZC 07, há extensas áreas de reflorestamento 
com espécies exóticas, pastos e trilhas. O seu estágio 
avançado de regeneração florestal e as ameaças do 
entorno conferem à esta ZP a importante função de servir 
de habitat para a fauna nativa. O alto gradiente altitudinal 
garante condições da presença de uma alta diversidade de 
espécies nesta ZP. Com relação à flora vale destacar a 
presença das espécies-bandeira Araucaria angustifolia e 
palmito-juçara Euterpe edulis. Foram identificadas apenas 
duas áreas de possíveis impactos à UC nesta ZP, uma 
com residências mas sem usos para produção rural e um 
pasto já em processo de recuperação. 

▪ Pastagem 

▪ Propriedade no interior da UC 

▪ Espécies Exóticas de fauna e flora 

▪ Extração ilegal de palmito 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

544,45 6,78 
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Área próxima à localidade de Bonsucesso no interior do 
PEPS em área de pasto em recuperação. Inserida no 
Complexo Mantiqueira e na Bacia do Rio Pirapitinga, em 
área de clima do tipo mesotérmico brando super-úmido 
subseca. A altitude varia de 750m a 1.100m e o solo é do 
tipo Neossolo. 

Área de Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio de 
regeneração, com presença de espécies ameaçadas de 
extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA) como: 
Araucaria angustifolia e Euterpe edulis. Na área 
identificou-se a presença de exótica (Pinus sp.) 

▪ Propriedade no interior da UC 

▪ Espécies Exóticas de flora 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

47,04 0,59 
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Área de pasto em recuperação próxima à localidade de 
Bonsucesso, inserida no Complexo Mantiqueira, na Bacia 
do Rio Pirapitinga, em área de clima do tipo mesotérmico 
brando super-úmido subseca. O terreno é parcialmente 
plano na faixa dos 800m a 900m de altitude. 

Área de pastagem e Floresta Ombrófila Densa Montana. ▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

4,87 0,06 
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ZONAS E 
ÁREAS 

RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO GERAL 
PRINCIPAIS CONFLITOS USOS PERMITIDOS 

SUPERFÍCIE 
LOCALIZAÇÃO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO ha % 
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Esta ZC é uma pequena área na cumeada da Serra da 
Pedra Selada onde está localizada a Pedra Preta, 
formação rochosa de destaque na região da Bagagem 
com visitação ainda não negociada com o proprietário para 
ser oficializada como atrativo do PEPS, mas que recebe 
visitantes ocasionais. As altitudes variam entre 1.100m e 
1.300m. Sua maior parte está localizada na bacia 
hidrográfica do Rio Pirapitinga, mas como está na 
cumeada uma pequena parcela é contribuinte da bacia 
hidrográfica do Rio Preto. Pelo menos uma nascente foi 
identificada na área, mas outras nascentes estão em seu 
entorno imediato, o que reforça sua importância para a 
manutenção do equilíbrio hidrológico destas bacias. O solo 
nesta ZC é do tipo Neossolo e está localizada no 
Complexo Mantiqueira. 

A vegetação nesta ZC é do tipo Floresta Ombrófila Densa 
Montana, mas está em estágio inicial a médio de 
regeneração, e uma pequena parcela configura-se como o 
próprio afloramento rochoso da Pedra Preta. Entre 
algumas espécies da flora registradas nesta ZC estão a 
Araucaria angustifólia, ipê Handroanthus sp. e o 
jacarandá-da-bahia Dalbergia nigra, esta última em 
extinção do bioma Mata Atlântica e classificada como 
vulnerável pela IUCN. 

 

 

 

 

▪ Pastagem 

▪ Propriedade no interior da UC 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

35,64 0,44 
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Área de pasto em recuperação localizada na cumeeira da 
Serra da Pedra Selada, na faixa dos 1.250m de altitude, 
próxima à localidade de Bagagem. 

Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio de 
regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

▪ Visitação 

6,48 0,08 
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A ZP 05 abrange a porção do extremo leste do PEPS, após 
a Serra do Eme, entre as localidades de Vargem Grande, 
Bagagem e Fumaça. Toda a ZP 05 está inserida no 
Complexo Mantiqueira, com sua maior parcela na bacia 
hidrográfica do Pirapitinga e uma parte na bacia 
hidrográfica do Rio Preto, com alta densidade hídrica 
representada por pelo menos 23 nascentes. Suas altitudes 
variam entre 600m a 1.300m, o que confere alta 
declividade, que em combinação com solos rasos do tipo 
Cambissolo e Neossolo refletem no alto risco de erosão e 
deslizamentos de terra. Os climas são do tipo mesotérmico 
branco super-úmido subseca e mesotérmico brando úmido 
3 meses secos. 

Esta ZP está localizada integralmente em área de Floresta 
Ombrófila Densa Montana bem preservada, com uma área 
de aproximadamente 80 hectares de reflorestamento em 
seu extremo leste e pequenas áreas de pasto e 
propriedades particulares com infraestrutura construída 
localizadas em sua porção mais baixa. Pela sua alta 
declividade, o que resulta em dificuldades de acesso e uso 
antrópico, abrange uma das regiões mais bem 
preservadas do PEPS, servindo de habitat para a fauna 
nativa em meio às ameaças do entorno. Entre as espécies 
de flora destaca-se a forte presença de palimto-juçara 
Euterpe edulis. 

▪ Reflorestamento com espécies 
exóticas 

▪ Propriedades particulares no 
interior da UC 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

997,03 12,41 
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Pequena área na parte baixa da Serra do Eme com 
propriedade particular no interior do PEPS, inserida no 
Complexo Mantiqueira e Bacia do Rio Pirapitinga. A 
altitude está na faixa dos 650m e o clima é do tipo 
mesotérmico brando super-úmido subseca. 

A fitofisionomia original da área e do entorno é Floresta 
Ombrófila Densa Montana. Pela situação de floresta bem 
preserva no entorno da edificação espera-se que ocorra 
uma grande diversidade de fauna e flora, conforme 
espécies já listadas com possível ocorrência para a ZP 05 
e áreas nela inseridas. 

▪ Propriedade no interior da UC ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

0,52 0,01 
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Pequena área de pasto em recuperação localizada entre a 
Serra do Eme e a Pedra Preta, em área de terreno 
parcialmente plano na faixa dos 850m de altitude. Está 
inserida no Complexo Mantiqueira e Bacia do Rio 
Pirapitinga. O clima é do tipo mesotérmico brando úmido 3 
meses seco. 

Formação de Floresta Ombrófila Densa Montana em 
estágio de regeneração. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

4,23 0,05 
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RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO GERAL 
PRINCIPAIS CONFLITOS USOS PERMITIDOS 

SUPERFÍCIE 
LOCALIZAÇÃO 

MEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO ha % 
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 Área de pasto em recuperação na faixa dos 800 a 1.000m 
de altitude, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga, com solos 
do tipo Cambissolo e uma pequena área de Neossolo. O 
clima é do tipo mesotérmico brando úmido 3 meses seco. 

Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio de 
regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

16,35 0,20 
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 Área de pasto em recuperação na faixa dos 800 de 
altitude, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga, com solos do 
tipo Cambissolo. O clima é do tipo mesotérmico brando 
úmido 3 meses seco. 

Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio de 
regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

2,95 0,04 
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Pasto em recuperação entre as localidades de Bagagem e 
Fumaça. Insere-se junto ao Complexo Mantiqueira e à 
Bacia do Rio Preto, com solos do tipo Neossolo. O clima é 
do tipo mesotérmico brando úmido 3 meses seco e a 
altitude está na faixa dos 1.300m. 

Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio de 
regeneração. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

17,00 0,21 
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Pequena área de pastagem próxima à localidade de Pedra 
Preta, inserida no Complexo Mantiqueira e Bacia do Rio 
Pirapitinga. O terreno é parcialmente plano, com altitudes 
na faixa dos 900m. O clima é do tipo mesotérmico brando 
úmido 3 meses seco. 

Presença de Floresta Ombrófila Densa Montana em 
estágio de regeneração e pastagem. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

4,63 0,06 
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Área de reflorestamento de Eucalipto próxima à localidade 
de Fumaça, junto ao Complexo Mantiqueira e próxima ao 
divisor de águas das Bacias do Rio Preto e Pirapitinga, 
com presença de diversas nascentes. Possui parcelas 
com solos dos tipos Cambissolo e Neossolo. O clima é do 
tipo mesotérmico brando úmido 3 meses seco. Há 
presença de processos erosivos resultantes das estradas 
utilizadas para o manejo do Eucalipto. 

Presença de reflorestamento de Eucalyptus sp. da família 
Myrtaceae. 

▪ Reflorestamento com espécies 
exóticas 

▪ Erosão 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

81,22 1,01 
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Pequena área de pastagem próxima à localidade de Pedra 
Preta, inserida no Complexo Mantiqueira e Bacia do Rio 
Pirapitinga. O terreno é parcialmente íngreme, com 
altitudes que vão de 700 a 800m em curto trecho. O clima 
é do tipo mesotérmico brando úmido 3 meses seco. 

Presença de Floresta Ombrófila Densa Montana em 
estágio de regeneração e pastagem. Em área próxima foi 
verificado a presença de palmito-juçara Euterpe edulis, 
ipê-amarelo Handroanthus chrysotrichus e o gênero 
Ocotea sp. Nas proximidades do sítio foi verificada a 
presença da espécie vegetal jacarandá-da-bahia 
Dalbergia nigra, em extinção do bioma Mata Atlântica e 
classificada como vulnerável pela IUCN. É provável a 
ocorrência de espécies de aves endêmicas da Mata 
Atlântica, como borralhara Mackenziaena severa, zidedê 
Terenura maculata, e choquinha-de-garganta-pintada 
Rhopias gularis. 

▪ Pastagem 

▪ Incêndio 

▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

4,19 0,05 
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Pequena área de pastagem em terreno parcialmente plano 
na faixa dos 650m de altitude, próxima à localidade de 
Pedra Preta, inserida no Complexo Mantiqueira e Bacia do 
Rio Pirapitinga. O clima é do tipo mesotérmico brando 
úmido 3 meses seco. 

Nessa porção foi identificada Floresta Ombrófila Densa 
Montana em estágio de regeneração. 

▪ Pastagem ▪ Fiscalização 

▪ Monitoramento 

▪ Pesquisa 

▪ Recuperação 

2,18 0,03 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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6.2.1.1 Zonas de Preservação 

A Zona de Preservação (ZP) é destinada à preservação dos ecossistemas, por meio da 

proteção do hábitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas, e/ou ameaçadas 

de extinção, bem como à garantia da perenidade dos recursos hídricos, das paisagens e das 

belezas cênicas, da biodiversidade e dos sítios arqueológicos. O objetivo básico é a 

preservação dos ecossistemas e dos processos ecológicos responsáveis pela manutenção 

da biodiversidade (INEA, 2010). UC estas ZPs abrangem os ecossistemas mais bem 

preservados, coincidindo, em muitos casos, com locais onde há alta declividade e onde não 

ocorrem nem estão sendo previstos usos pela UC, como mostra a Figura 6.11. No total há 5 

(cinco) ZP’s que, somando, correspondendo a uma área de 2.473,82 hectares, 

correspondendo a 30,79% da área total do PEPS, conforme apresentado na Tabela 6.2. 

Figura 6.11 Representação do mapeamento das ZPs no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Tabela 6.2 ZPs do PEPS, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total da UC. 

ZONAS DE PRESERVAÇÃO ha % 

ZP 01 – Itatiaia 478,56 5,96 

ZP 02 – Serrinha do Alambari 159,04 1,98 

ZP 03 – Campos de Altitude 294,75 3,67 

ZP 04 – Bonsucesso 544,45 6,78 

ZP 05 – Fumaça 997,03 12,41 

TOTAL 2.473,82 30,79 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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As atividades e normas aplicáveis nas ZPs, estão apresentadas a seguir. 

Atividades admitidas: 

• Pesquisa científica; 

• Monitoramento ambiental, principalmente das áreas mais frágeis; 

• Proteção (em casos de evidência de caça, pesca ou fogo); 

• Fiscalização ambiental;  

• Recuperação. 

Normas: 

I. O acesso às ZPs é permitido, com cautela, somente a funcionários da UC, 
pesquisadores e prestadores de serviços devidamente credenciados portando 
documento de identificação e autorização, para fiscalização, monitoramento, 
pesquisa, combate a incêndio, recuperação ou qualquer outra necessidade 
específica impossível de se realizar em alguma ZC e devidamente autorizada pela 
gestão da UC; 

II. Não será permitida a visitação a qualquer título; 

III. Não será permitida a instalação de qualquer nova infraestrutura permanente nesta 
zona; 

IV. A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins técnicos e científicos vinculadas aos 
propósitos de existência da UC; 

V. O manejo e abertura de acessos são permitidos somente nas ARs, AUCs e em 
casos necessários para resgate, combate a incêndios, monitoramento, pesquisa 
ou fiscalização, desde que realizados por funcionários, pesquisadores autorizados 
ou prestadores de serviços credenciados e no exercício de suas funções, 
respeitando-se as normas específicas das áreas e com a devida autorização da 
gestão da UC. A abertura de acessos deve seguir a lógica de mínimo impacto 
adequada ao ambiente; 

VI. Não é permitido o trânsito de veículos automotores, exceto nas ARs e AUCs; 

VII. Esta Zona não comporta sinalização, com exceção somente à prevista para 
orientação das atividades de vigilância e monitoramento e para identificação dos 
limites da UC. Toda sinalização na UC deverá respeitar o Manual de Sinalização 
de Parques e Reservas do Rio de Janeiro. 

6.2.1.2 Zonas de Conservação 

A Zona de Conservação (ZC) é aquela destinada à conservação dos ecossistemas e da 

biodiversidade, com potencial para recuperação ou regeneração futura, admitindo uso indireto 

(INEA, 2010).  

No PEPS as ZCs são formadas por áreas degradadas ou de uso conflitante, onde já existe 

uso e àquelas onde se pretende o uso indireto, desde que não coloquem em risco os recursos 

naturais protegidos pela UC, como mostra a Figura 6.12. 

No total há 8 (oito) ZC’s que, somadas as suas superfícies, ocupam uma área de 5.561,80 

hectares, correspondendo a 69,21% da área total do PEPS, conforme apresentado na Tabela 

6.3. 
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Figura 6.12 Representação do mapeamento das ZCs no PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Tabela 6.3 ZCs do PEPS, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total da UC. 

ZONA DE CONSERVAÇÃO ha % 

ZC 01 – Itatiaia/Penedo 1.215,79 15,13 

ZC 02 – Serrinha do Alambari 16,61 0,21 

ZC 03 – FAZENDA MARIMBONDO 363,19 4,52 

ZC 04 – VALE DA GRAMA 857,52 10,67 

ZC 05 – ESTRADA-PARQUE 457,52 5,69 

ZC 06 – BOSQUE DO VISCONDE 42,96 0,53 

ZC 07 – PEDRA SELADA 2.572,58 32,01 

ZC 08 – PEDRA PRETA 35,64 0,44 

TOTAL 5.561,80 69,21 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

As atividades e normas gerais aplicáveis às ZC constam a seguir:  

Atividades admitidas: 

• Pesquisa científica; 

• Monitoramento ambiental, principalmente das áreas mais frágeis; 

• Proteção; 

• Fiscalização ambiental;  
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• Recuperação; 

• Educação Ambiental; 

• Visitação. 

Normas: 

I. A visitação é permitida em AVs respeitando-se as normas específicas de cada 

área, e no restante da ZC desde que devidamente autorizada pela gestão da UC; 

II. A contratação de guia ou condutor por visitantes não é obrigatória; 

III. O manejo e abertura de acessos e trilhas poderão ser realizados com autorização 

da gestão da UC, desde que seja com o mínimo impacto possível; 

IV. Equipamentos e infraestruturas simples poderão ser instalados para fins de 

ordenamento da visitação, sempre em harmonia com a paisagem e com o mínimo 

impacto possível (Norma Geral nº 16), tais como: mirantes, trilhas suspensas, 

placas de sinalização, banheiros, mesas, lixeiras, abrigos de montanha, 

estacionamento, centro de visitantes, bases de apoio, rampas de voo livre, entre 

outros; 

V. O trânsito de veículos de automotores é permitido apenas em baixa velocidade 

(máximo 40km/h); 

VI. A iluminação das estruturas controladas pela gestão do PEPS deverá ser reduzida 

ao mínimo necessário quando fora dos períodos funcionamento do Parque de 

modo que não atraia animais de hábito noturno; 

VII. A prática de esportes de aventura - como escalada, basejump, mountain bike, 

highline, voo livre e rapel, deverá ser realizada com comunicação prévia à UC e 

entrega de termo de reconhecimento de risco à mesma, e somente com posse de 

equipamentos adequados de segurança e respeitando as regras do mínimo 

impacto possível; 

VIII. Só será permitido o acampamento em áreas previamente autorizadas pela 

administração da UC. O acampamento deverá ser agendado e registrado, 

contendo nome de todos os visitantes do grupo; 

IX. Os banhos recreativos nos corpos hídricos do PEPS são permitidos apenas nos 

locais devidamente sinalizados, não sendo permitido o uso de bronzeadores, 

sabonetes, xampus ou demais produtos de higiene; 

X. A prática de escalada, incluindo a conquista de novas vias, deve observar as 

Diretrizes de Mínimo Impacto em Paredes e suas revisões, elaboradas pela 

FEMERJ; 

XI. As intervenções para a manutenção de vias (troca de proteções fixas, colocação 

de cabos de aço, entre outras) devem observar o direito autoral da conquista da 

via e não devem alterar o seu grau de dificuldade ou modificar as suas 

características; 

XII. As conquistas de novas vias devem ser comunicadas à administração da UC.  

6.2.1.3 Áreas de Visitação 

As Áreas de Visitação (AV) são aquelas constituídas por áreas naturais antropicamente 

alteradas com características e atributos que despertam o interesse de visitação, uso 

recreativo e contemplativo. O ambiente deve ser mantido o mais próximo possível do natural, 

podendo conter infraestruturas de suporte à visitação com equipamentos compatíveis à 

implementação da UC (INEA, 2010). O objetivo geral do manejo desta zona é sensibilizar os 
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usuários da UC para a conservação da natureza, proporcionando a oportunidade de visitação 

pública e o contato com a natureza, a recreação, a educação ambiental e o ecoturismo em 

harmonia com o ambiente e, viabilizar infraestrutura e equipamentos para o planejamento das 

atividades de uso público, administração e fiscalização do PEPS.  

Nesse plano de manejo as AVs são constituídas por trilhas e atrativos já consolidados ou com 

grande potencial, incluindo a Estrada-Parque RJ-163, como mostra a Figura 6.13. No total há 

7 (sete) AVs que, somando, ocupam uma área total de 105,08 hectares, correspondendo a 

1,31% da área total do PEPS, conforme apresentado na Tabela 6.4. 

Figura 6.13 Representação do mapeamento das AVs no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Tabela 6.4 AVs do PEPS, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total da UC. 

ÁREAS DE VISITAÇÃO ha % 

AV 01 – Trilha do Gorilinha 18,10 0,23 

AV 02 – Poço do Marimbondo 1,39 0,02 

AV 03 – Cascata Eldorado 25,14 0,31 

AV 04 – Estrada-Parque RJ-163 51,40 0,64 

AV 05 – Trilha da Captação  0,98 0,01 

AV 06 – Bosque do Visconde 1,83 0,02 

AV 07 – Pedra Selada 6,24 0,08 

TOTAL 105,08 1,31 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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As atividades e normas gerais aplicáveis à estas AV estão descritas a seguir. 

Atividades admitidas: 

• Pesquisa científica; 

• Monitoramento ambiental, principalmente das áreas mais frágeis; 

• Proteção; 

• Educação Ambiental; 

• Visitação e recreação. 

Normas: 

I. A visitação é permitida em todas AVs no horário de funcionamento do PEPS. Fora 

do horário de funcionamento a permanência do visitante deverá ser previamente 

autorizada pela administração da UC; 

II. As atividades permitidas e organizadas nas AVs devem estimular o visitante a 

compreensão das práticas e relevância da conservação da natureza, como: 

caminhadas, observação de fauna e flora, fotografia, escalada, educação 

ambiental, banhos de rio e cachoeira, entre outras;  

III. A visitação na AV 01 – Trilha do Gorilinha e na AV 03 – Cascata Eldorado deverá 

ser previamente agendada com a administração da UC;  

IV. O pernoite para visitantes do PEPS só é permitido em áreas pré-estabelecidas 

pela administração da UC desde que devidamente e previamente autorizado pela 

mesma; 

V. Não é permitido fogueiras no interior da UC; 

VI. O uso de equipamentos baseados em chamas, tais como fogareiro, fogão de 

campanha, lampião e similares, é permitido somente em locais indicados e 

preparados para tal prática, desde que não consuma nenhum tipo de recurso 

natural local e seja previamente autorizado pela administração da UC; 

VII. É facultado nas AVs, para fins de segurança patrimonial, dos visitantes e 

funcionários, o uso de técnicas de manejo da vegetação no entorno dos imóveis 

e das estradas e trilhas, incluindo poda, remoção e transplante de árvores, roçada 

e plantio de espécies nativas; 

VIII. É permitida a criação de áreas de recuperação para fins de sensibilização e 

educação ambiental, desde que não coloque em risco os recursos protegidos pela 

UC; 

IX. Deverá ser realizado máximo esforço para registrar a entrada dos visitantes nas 

trilhas e atrativos da UC para fins de planejamento; 

X. A capacidade de visitação admitida em cada atrativo deverá ser estabelecida a 

partir de metodologias específicas, com o devido acompanhamento, tendo como 

objetivo a mitigação dos impactos da visitação. 

6.2.1.4 Áreas de Recuperação 

As Áreas de Recuperação (AR) são aquelas que se encontram, no momento de elaboração 

deste plano de manejo, sob condições degradadas por usos anteriores à criação da UC. 

Devido à dificuldade de restringir determinadas atividades em propriedades particulares 

inseridas nos limites da UC, a maior parte das ARs é formada por pastagens que já se 

encontram em processo de recuperação, seja pelo abandono da área ou iniciativa do 

proprietário. 



Página 57 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

O objetivo geral de manejo nessas áreas é deter a degradação ambiental e garantir a evolução 

natural, recuperar a biota e processo ecológicos (INEA, 2010). Uma vez recuperadas, as ARs 

deverão ser incorporadas à zona que pertence. As espécies exóticas introduzidas devem ser 

progressivamente removidas e a recuperação poderá ser natural ou induzida.  

Nesse plano de manejo foram definidas 17 (dezessete) ARs que ocupam um total de 408,92 

hectares, correspondendo a 5,09% da área total do PEPS, conforme apresentado Figura 6.14 

e na Tabela 6.5. 

Figura 6.14 Representação do mapeamento das ARs no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Tabela 6.5 ARs do PEPS, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total da UC. 

ÁREAS DE RECUPERAÇÃO ha % 

AR 01 – Fazenda Bela Vista 10,58 0,13 

AR 02 – Estrada-Parque Pasto 2 4,26 0,05 

AR 03 – Bosque do Visconde 1,41 0,02 

AR 04 – Sítio Macaco Faria / Alto Boa Vista 27,97 0,35 

AR 05 – Fazenda Boa Esperança 7,21 0,09 

AR 06 – Alto Boa Vista 7,17 0,09 

AR 07 – Sítio Aguas Claras 4,87 0,06 

AR 08 – Sítio Bela Vista 75,63 0,94 

AR 09 – Pedra Selada 1 22,19 0,28 

AR 10 – Pedra Selada 2 28,41 0,35 

AR 11 – Fazenda Copaíba 37,19 0,46 
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ÁREAS DE RECUPERAÇÃO ha % 

AR 12 – Norte PEPS 1 135,02 1,68 

AR 13 – Granja Pilotos 4,23 0,05 

AR 14 – Fazenda Pedra Preta 1 16,35 0,20 

AR 15 – Fazenda Pedra Preta 2 2,95 0,04 

AR 16 – Fazenda Pedra Preta 3 6,48 0,08 

AR 17 – Fazenda Vieira 17,00 0,21 

TOTAL 408,93 5,09 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

As atividades e normas para estas áreas estão descritas a seguir. 

Atividades admitidas: 

• Pesquisa científica; 

• Monitoramento ambiental, principalmente das áreas mais frágeis; 

• Proteção (em casos de evidência de caça, pesca ou fogo). 

• Educação Ambiental. 

Normas: 

I. As atividades de recuperação e o manejo de espécies exóticas e invasoras 
deverão ser executadas de acordo com projetos específicos após aprovação do 
Inea, priorizando-se Áreas de Preservação Permanente (APP); 

II. A recuperação dos ecossistemas degradados deve priorizar o método de 
regeneração com sucessão vegetal natural; 

III. A recuperação induzida estará condicionada à projeto específico, após aprovação 
do Sepes/Inea, porém deverá ser aplicável apenas nas áreas que nitidamente 
demandem interveniência antrópica para viabilizar e acelerar sua recuperação; 

IV. As atividades de recuperação, quando realizadas com plantio, deverão utilizar 
apenas espécies nativas, especialmente as que são atrativas para a fauna; 

V. Somente espécies autóctones poderão ser utilizadas no manejo ecológico para 
recuperação de áreas degradadas;  

VI. Não é permitida a instalação de infraestrutura ou estrutura permanente, com 
exceção daquelas provisórias e necessárias aos trabalhos de recuperação, 
pesquisa científica e monitoramento ambiental;  

VII. O acesso às ARs será restrito aos pesquisadores, funcionários da UC e 
proprietários das áreas devidamente registrados junto à administração da UC, 
ressalvada à situação de servidão de passagem; 

VIII. É permitida a realização de atividades de educação ambiental nas ARs 03, 09 e 
10 desde que acompanhadas por funcionários da UC; 

IX. A abertura e alteração de trilhas e caminhos só é permitida com foco no 
atendimento dos objetivos de recuperação.  

6.2.1.5 Áreas de Uso Conflitante 

As Áreas de Uso Conflitante (AUC) são aquelas cujos usos e finalidades, estabelecidos antes 

de sua criação, conflitam com os objetivos de conservação da área protegida. No PEPS, as 

AUCs abrangem reflorestamento, áreas de produção rural, locais com incidência de 

degradações ambientais não autorizadas, estruturas diversas relacionadas às propriedades 

particulares e estradas. O objetivo de manejo das AUCs é contemporizar a situação existente, 
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estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a UC e compatibilizem ao 

máximo as ações humanas com a conservação e recuperação ambiental, regulamentando as 

atividades enquanto essa área não for incorporada ao patrimônio do Estado. Uma vez 

eliminado o conflito de usos e regularizadas as propriedades, as AUCs deverão ser extintas, 

e suas superfícies passarão a integrar as Zona em que se encontra originalmente ou passar 

por uma reclassificação para conformar outra Área prevista no Roteiro Metodológico (INEA, 

2010). Nesse plano de manejo foram identificadas 37 (trinta e sete) AUCs, conforme 

apresentado na Figura 6.15.  

Figura 6.15 Representação do mapeamento das AUCs no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

O fato da totalidade da área do PEPS estar sob domínio particular influenciou diretamente na 

classificação das AUCs, uma vez que a UC não possui autoridade total sobre estas áreas, 

podendo somente sensibilizar, instruir e negociar o uso com o proprietário, inclusive para 

adoção de medidas de mitigação e eliminação dos impactos ambientais. As AUCs ocupam 

um total de 1.712,70 hectares, correspondendo a 21,31% da área total do PEPS, conforme 

apresentado na Tabela 6.6. 

Tabela 6.6 AUCs do PEPS, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total da UC. 

ÁREA DE USO CONFLITANTE ha % 

AUC 01 - Morro Redondo 223,08 2,78 

AUC 02 - Fazenda Marimbondo 31,67 0,39 

AUC 03 – Araucárias Fazenda Marimbondo 14,04 0,17 

AUC 04 - Fazenda Bela Vista - Pasto 1 12,24 0,15 
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ÁREA DE USO CONFLITANTE ha % 

AUC 05 - Fazenda Bela Vista - Pasto 2 1,67 0,02 

AUC 06 - Fazenda Bela Vista - Pasto 3 7,46 0,09 

AUC 07 – Sítio Caracol 1,42 0,02 

AUC 08 – Rancho Oldwest 42,94 0,53 

AUC 09 – Sítio Serra do Silva 1 0,41 0,01 

AUC 10 – Sítio Serra do Silva 2 1,78 0,02 

AUC 11 – Lote 10 1,94 0,02 

AUC 12 – Estrada-Parque Pasto 1 4,63 0,06 

AUC 13 – Sítio Roncador 98,16 1,22 

AUC 14 – Sítio Roncador Eucalipto 70,99 0,88 

AUC 15 – Cumeeira da Serra da Pedra Selada 2,20 0,03 

AUC 16 – Pasto 2 29,46 0,37 

AUC 17 – Eucalipto 271,84 3,38 

AUC 18 – Fazenda Santa Rosa 3,76 0,05 

AUC 19 – Bonsucesso 47,04 0,59 

AUC 20 – Eucalipto 2 658,34 8,19 

AUC 21 – Sítio Serra Pedra Selada 30,67 0,38 

AUC 22 – Serra do Eme Pasto 6,10 0,08 

AUC 23 – Serra do Eme 6,29 0,08 

AUC 24 – Fazenda Pedra Selada 0,73 0,01 

AUC 25 – Fazenda Alto da Serra 0,76 0,01 

AUC 26 – Fazenda Araucária 2 0,68 0,01 

AUC 27 – Fazenda Copaíba 3,49 0,04 

AUC 28 – Sítio Pedra Selada 5,61 0,07 

AUC 29 – Sítio Juramidan 2,75 0,03 

AUC 30 – Eucalipto 3 7,29 0,09 

AUC 31 – Fazenda Bagagem 6,29 0,08 

AUC 32 – Fazenda Araucária 24,24 0,30 

AUC 33 – Rancho do Sossego 0,52 0,01 

AUC 34 – Sítio Pedra Preta 4,63 0,06 

AUC 35 – Eucalipto Fazenda Serrote 81,22 1,01 

AUC 36 – Sítio Pedra Preta 2 4,19 0,05 

AUC 37 – Lote 05 Eucalipto 2 2,18 0,03 

TOTAL 1.721,70 21,31 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Nestas AUCs aplicam-se as seguintes atividades e normas gerais. 

Atividades admitidas: 

• Fiscalização; 

• Proteção (em casos de evidência de caça, pesca ou fogo); 

• Recuperação; 

• Usos consolidados antes da criação da UC, desde que sejam adotadas medidas 

de mitigação dos impactos ambientais. 
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Normas: 

I. Todas as alterações em propriedades particulares inseridas nas AUCs, como 

obras e reformas, corte de vegetação, abertura de estradas ou caminhos e venda 

ou negociação do imóvel, deverão ser comunicadas e autorizadas previamente 

pela administração e acompanhadas por funcionário da UC; 

II. É proibido o aumento da área de pastagem, reflorestamento, bem como de outras 

atividades de produção rural que possam causar impacto aos recursos naturais 

protegidos no interior da UC; 

III. Toda atividade produtiva realizada dentro da UC, como agricultura, pecuária e 

reflorestamento, será de responsabilidade exclusiva do proprietário do imóvel, que 

tem inclusive o direito de benefício com a renda obtida resultante destas 

atividades, até que sejam regularizadas as questões fundiárias; 

IV. É responsabilidade dos proprietários dos imóveis promover a regularidade 

ambiental de suas propriedades, conforme legislação incidente;  

V. Para estas AUC será estabelecido um Termo de Compromisso com cada um dos 

proprietários, com o sentido de deixá-los cientes da condição de uso conflitante, 

informá-lo quanto a necessidade de adequações e quanto a posturas de proteção 

ambiental e, quando aplicável, estabelecendo diretrizes específicas para cada 

caso; 

VI. Os riscos e pressões produzidas pelas atividades desenvolvidas em cada AUC 

sobre os recursos naturais, deverão ser monitorados constantemente e, quando 

necessário, deverão ser propostos ajustes de conduta dos proprietários, bem 

como ações preventivas ou mitigadoras de impactos; 

VII. O gado que ocupa AUCs deve ser contido por cercas limitantes de forma que não 

seja possível a invasão de áreas florestadas. Os proprietários deverão ser 

induzidos a transferir as áreas de pastoreio para outras áreas da propriedade fora 

da UC;  

VIII. Dentro da UC, mesmo em propriedades particulares, deverão ser fomentadas 

atividades rurais que adotem o uso de sistemas agrossilvipastoris de baixo 

impacto, com orientações e autorizações da administração da UC; 

IX. Após a regularização fundiária as AUCs serão extintas ou deverão ter sua 

classificação revista. 

6.3 ZONA DE AMORTECIMENTO 

A Zona de Amortecimento (ZA) corresponde à área contígua externa à UC, delimitada 

especificamente em seu plano de manejo, em que as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

UC (Lei nº 9.985/2000, art. 2º inciso XVIII).  

O PEPS teve sua ZA provisória definida pela Resolução Inea Nº 62 de 24 de outubro de 2012, 

até que fosse publicado o seu plano de manejo. A ZA provisória possui três distâncias ao 

longo dos limites da UC, estabelecidas de acordo com o grau de consolidação urbana e do 

estado de conservação da vegetação no entorno do PEPS, sendo:  

I. 30 metros nas regiões onde o PEPS aproxima-se da vila de Visconde de Mauá, 
em área parcialmente limítrofe ao Lote 10;  

II. 100 metros nas regiões onde o PEPS aproxima-se da sede municipal de Itatiaia e 
do núcleo de Penedo; e  
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III. 500 metros nas áreas de ocupação menos adensada, que apresentam uma maior 
cobertura florestal. 

Destaca-se que a ZA provisória teve boa aceitação pela comunidade do entorno e foi positiva 

para a gestão da UC nesses primeiros anos. Dessa forma, para a definição da ZA definitiva 

levou-se em consideração a ZA provisória, a qual foi acrescida de critérios estabelecidos no 

Roteiro Metodológico do Inea (2010) com objetivo de ampliar sua capacidade de proteção e 

redução das pressões sobre a UC. 

Destaca-se também que a rigor não seria necessária a definição de uma Zona de 

Amortecimento para cerca de 90% do entorno do PEPS, tendo em vista que a UC se insere 

em Áreas de Proteção Ambiental (APA Federal da Serra da Mantiqueira e APA Municipal da 

Serrinha do Alambari) ou se avizinha com outras UC de proteção integral (PNI, PNM do Rio 

Pombo e diversas RPPN). Somente a porção sul do PEPS, mais especificamente junto aos 

segmentos de território de Penedo e Itatiaia, não há UCs com territórios limítrofes. Ressalta-

se que uma das funções da categoria de manejo APA é também a de propiciar amortecimento 

a UC de proteção integral, destacando o papel importante das APAs existentes na região e a 

necessidade de integração com o PEPS. 

Porém, considerando a falta de um zoneamento das APAs até o momento da elaboração do 

Plano de Manejo do PEPS, bem como de outros fatores relevantes para a estratégia de 

proteção, optou-se por definir a Zona de Amortecimento e normatizá-la conforme segue. 

6.3.1 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

Para definição da ZA utilizaram-se critérios de inclusão ou exclusão de áreas conforme as 

características socioeconômicas e ambientais de cada porção territorial, assim como ajustes 

de limites para marcos físicos como rios, estradas, fragmentos florestais, além da influência 

do espaço aéreo (ventos que conduzam emissões gasosas) e do subsolo (que possa 

comprometer os aquíferos e os solos das UC).  

Os diversos critérios foram analisados de forma integrada, considerando, principalmente, os 

objetivos da UC, a situação da área, as pressões e impactos ambientais e as potencialidades 

de uso, tendo como intuito garantir a manutenção do equilíbrio ecológico do ecossistema 

como um todo, interno ou externo à UC, incluindo a formação de corredores ecológicos, 

presença de atrativos naturais, entre outros. 

Entre os critérios que foram levados em consideração para a inclusão de áreas ZA do PEPS 

estão:  

• As microbacias dos rios que fluem para a UC e, quando possível, considerando 

os seus divisores de água; 

• Áreas de recarga de aquíferos; 

• Locais de nidificação ou de pouso/dormitórios de aves migratórias ou não; 

• Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e 

municipais que possam afetar a UC (assentamentos, projetos agrícolas, pólos 

industriais, grandes projetos privados, entre outros similares); 

• Áreas úmidas com importância ecológica para a UC; 

• Unidades de Conservação em áreas contíguas; 

• Áreas naturais preservadas, com potencial de conectividade com a UC (APP, 

Reserva Legal (RL) –, RPPN e outras); 

• Remanescentes de ambientes naturais próximos à UC que possam funcionar ou 
não como corredores ecológicos; 
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• Sítios de alimentação, descanso/ pouso e reprodução de espécies que ocorrem 
na UC; 

• Áreas sujeitas a processos de erosão, de escorregamento de massa, que possam 

vir a afetar a integridade da UC; 

• Áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetem 

aspectos paisagísticos notáveis junto aos limites da UC; 

• Ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos cênicos 

próximos à UC; 

• Sítios arqueológicos e paleontológicos. 

A exclusão de áreas da ZA do PEPS também é importante para não criar conflitos e pressões 

para a UC e/ou prejudicar a população do entorno. Sendo assim, algumas situações foram 

ser analisadas com rigor para verificar sua pertinência ou não de integrar a ZA, como: 

ausência de prioridade ou relevância ambiental para a proteção da UC, áreas urbanas já 

estabelecidas, áreas industriais ou de importância econômica local, limitações de ordem 

fundiária e áreas estabelecidas pelos Planos Diretores municipais, ou equivalentes, 

legalmente instituídas como expansões urbanas. 

6.3.2 DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

Optou-se por manter a definição da ZA provisória na maior parte do seu limite, estabelecida 

pela Resolução Inea Nº 62 de 24 de outubro de 2012, com devidos ajustes e modificações 

em alguns locais entendidos como fundamentais para que o PEPS atinja seus objetivos de 

conservação e contribua com o equilíbrio dos ecossistemas da região como um todo. 

Para a definição da ZA há que se considerar o que é estabelecido na Lei Federal 

N° 9.985/2000, com destaque para seu art. 49: “a área de uma unidade de conservação do 

Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais”, e “a zona de 

amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida 

formalmente, não pode ser transformada em zona urbana”. Sendo assim, áreas do entorno 

do PEPS que já possuem urbanização consolidada ou oficialmente planejada, residencial ou 

industrial, não foram incluídas na ZA com intuito de evitar conflitos de interesses e, 

consequentemente, dificultar a gestão da UC. 

Próximo ao setor sul do PEPS situa-se o distrito industrial de Itatiaia e área de expansão 

urbana de acordo com o Plano Diretor Municipal. Sendo assim, manteve-se a delimitação da 

ZA provisória para esta região, até 100 metros do PEPS. Entretanto, no Zoneamento do PEPS 

a região foi configurada como uma Área Estratégica Externa (AEE) com objetivo de 

acompanhar as expansões urbanas e os projetos de empreendimentos, propor medidas de 

mitigação dos impactos ambientais em parceria com a prefeitura e aproximar a UC dos 

proprietários e funcionários de empresas desta região para sensibilizá-los e engajá-los na 

proteção do PEPS, inclusive por meio de parcerias com as indústrias. 

Do setor sul até a região de Penedo há muitas propriedades próximas dos limites da UC e, 

inclusive, alguns loteamentos dentro. Esta região já é abrangida pela ZA do PNI e possui 

restrições para urbanização estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Itatiaia, incluindo taxa 

máxima de supressão vegetal com recomposição de espécies equivalente a dez mudas para 

cada indivíduo arbóreo suprimido. Para esta região optou-se também por manter a delimitação 

da ZA provisória, até 100 metros do PEPS, com exceção do grande remanescente florestal 

localizado entre Penedo e Serrinha do Alambari, que foi incluído como ZA do PEPS, utilizando 

como marcos físicos a rodovia e a estrada. 

A localidade da Serrinha do Alambari, próxima a ZP 02, está inserida na APA Municipal da 

Serrinha do Alambari e conta com a presença de outras RPPNs e um Parque Natural 
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Municipal. Apesar da presença de propriedades particulares muito próximas dos limites da 

UC, estas possuem características rurais e, de forma geral, são bem preservadas. Sendo 

assim, considerando as características de baixo impacto e presença de UCs nesta região 

considerou-se a ampliação da ZA desnecessária e inviável, optando-se por manter a ZA 

provisória, que define uma faixa de 500m a partir do limite da UC. 

A ZA provisória estabelece uma faixa de 500 metros a partir do limite do PEPS nas áreas de 

ocupação menos adensada, que apresentam uma maior cobertura florestal. Esta configuração 

foi mantida em quase toda área da UC inserida na Serra da Mantiqueira e Serra da Pedra 

Selada, com exceção do remanescente florestal contíguo ao PEPS na região de Fumaça e 

das Pedras da Boca do Sapo e do Sabão, na localidade de Bagagem, devido ao seu alto 

potencial de visitação e presença de contínuo florestal e nascentes. 

Na vila de Visconde de Mauá, onde a ZA provisória estabeleceu uma faixa de 30 metros a 

partir do limite da UC, optou-se por ampliar a ZA até o Rio Preto devido à forte pressão e 

adensamento urbano, especialmente no Lote 10. Esta ampliação é muito importante para a 

conservação do bioma Mata Atlântica pois, além de reduzir consideravelmente a pressão 

sobre a UC, conecta este fragmento isolado por pastagens (o que, por si só, já representa 

certa vulnerabilidade) com os remanescentes localizados na outra margem do Rio Preto, no 

estado de Minas Gerais, que, por sua vez, se conectam com o PNI. 

A ZA do PEPS compreende uma área total de 7.580,23 hectares e engloba diferentes 

características de uso do solo, conforme mostra a e a Tabela 6.7. 

Tabela 6.7 Uso do solo da ZA do PEPS em extensão (ha) e percentuais em relação à sua área total.  

USO DO SOLO Hectares % 

Afloramento Rochoso 35,58 0,47 

Área Antropizada 165,84 2,19 

Área Edificada 9,01 0,12 

Campos de Altitude 1,37 0,02 

Corpos-D’água 5,73 0,08 

Floresta Ombrófila Densa Altomontana em Estágio de Recuperação 1,78 0,02 

Floresta Ombrófila Densa Montana 4.075,98 53,77 

Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio de Recuperação 491,14 6,48 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 2,75 0,04 

Pastagem 2.496,62 32,94 

Reflorestamento 282,00 3,72 

Vegetação de Várzea 12,07 0,16 

TOTAL 7.580,23 100,0 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

A Figura 6.16 apresenta os limites da ZA do PEPS, e da Figura 6.17 a Figura 6.24 são 

apresentadas algumas áreas em destaque para facilitar a visualização com mais detalhe. 
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Figura 6.16 Representação da ZA do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 6.17 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Itatiaia e Resende. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.18 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Serrinha Sul. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.19 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Serrinha. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.20 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Central. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 6.21 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Visconde de Mauá. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.22 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Centro Norte. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.23 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 6.24 Representação do mapeamento de Uso da Terra e Vegetação na ZA do PEPS. Segmento Serra do Eme. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

 



Página 69 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

6.3.3 NORMAS GERAIS PARA A ZONA DE AMORTECIMENTO  

As normas para a ZA seguem o preconizado pela Lei nº 9.985/2000, com destaque para os 

artigos 25°, 26° e 27, e Decreto nº 4.340/2002. Devido as especificidades do PEPS no que 

diz respeito às UCs do entorno destaca-se o artigo 26° com a seguinte redação: 

Quando existir um conjunto de Unidade de Conservação de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 

conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 

os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

A aplicação das normas citadas a seguir é dependente de orientação e ajuste de 

procedimentos com os proprietários das áreas, sendo eles foco principal das ações de 

conscientização e orientação quanto aos conceitos e procedimentos que devem ser aplicados 

na UC, com o sentido de estabelecer parcerias e espírito colaborativo, o que facilitará o 

desenvolvimento dos trabalhos. A seguir, apresenta-se as normas gerais para a ZA da UC:  

1. Deverão ser encaminhados aos órgãos licenciadores municipais, estaduais e 

federais e aos demais segmentos da sociedade civil os limites e as normas do 

PEPS e de sua Zona de Amortecimento;  

2. A instalação de qualquer empreendimento na Zona de Amortecimento do PEPS 

deverá ser comunicada à administração da UC e, se for constatado provável 

impacto, deverá ser objeto de processo de licenciamento ambiental, condicionada 

à anuência prévia do Inea, conforme previsto na Resolução CONAMA Nº 

428/2010. 

3. Não é permitida a instalação de qualquer empreendimento industrial 

potencialmente poluidor; 

4. O licenciamento ambiental de qualquer atividade na Zona de Amortecimento que 

envolva alteração do perfil do terreno, desassoreamento, escavação ou qualquer 

interferência no lençol freático deverá ser avaliado e aprovado pelo Inea;  

5. Toda propriedade particular e empreendimento instalado na Zona de 

Amortecimento deverá respeitar, rigorosamente, todas as legislações ambientais, 

aplicando sistemas eficientes de tratamento e disposição de efluentes, planos de 

resíduos sólidos, APPs bem preservadas, entre outras;  

6. Fica proibida a disposição de resíduos químicos e nucleares no interior da Zona 

de Amortecimento;  

7. O uso de agrotóxicos deverá obedecer às normas vigentes e o disposto neste 

plano de manejo, não sendo permitida a aplicação de agrotóxico por aeronave;  

8. As atividades turísticas deverão ser ordenadas e não poderão comprometer a 

integridade dos recursos naturais na região do Parque;  

9. Os projetos de arborização urbana e paisagismo de áreas públicas deverão 

empregar exclusivamente espécies típicas da flora nativa. Áreas públicas com 

presença de espécies da flora exóticas ou exóticas invasoras deverão ser alvo de 

programa específico de substituição por espécies nativas; 

10. Os riscos representados pelas atividades rurais atuais potencialmente poluidoras 

ou danosas ao meio ambiente e a integridade da UC deverão ser avaliados caso 

a caso e subsidiar a adoção de ações preventivas e, quando for o caso, 

mitigadoras; 
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11. Em caso de infrações e acidentes ambientais a Administração da UC deverá 

orientar o responsável a proceder de modo emergencial para sua contenção e 

solução com base nas legislações vigentes; 

12. O uso de defensivos agrícolas deve ser controlado e restrito as Classes 

autorizadas (proibido o uso de defensivos de Classes I e II); 

13. Fica proibida a prática de queimadas conforme Lei Estadual nº 3.467 de 14 de 

setembro de 2000; 

14. Os proprietários que desenvolvem atividades agropecuárias deverão solicitar 

orientação e auxílio da administração da UC e de técnicos Emater para adoção 

de sistemas agrossilvipastoris; 

15. Não serão permitidas atividades florestais com o uso de espécies consideradas 

contaminantes biológicos (exóticas invasoras, como pinus e similares); 

16. Todo imóvel em área urbana inserido na Zona de Amortecimento deverá manter, 

no mínimo, 20% de sua área permeável; 

17. As propriedades rurais existentes na ZA deverão ter suas reservas legais 

regularizadas e suas propriedades registradas no SIGEO/MMA em função do 

Cadastro Ambiental Rural. Os proprietários de áreas limítrofes ao PEPS deverão 

ser orientados a dar preferência de registro da Reserva Legal em áreas contíguas 

à UC; 

18. Todas as propriedades rurais com atividade agropecuária e florestal deverão 

sofrer fomento para a implantação de práticas de mínimo impacto, agricultura 

orgânica e práticas agrosilviculturais (embora estas práticas não possam ser 

impostas de maneira obrigatória, a inclusão destas práticas deverá ser ampliada 

ao longo do tempo); 
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7 ÁREAS ESTRATÉGICAS 

Áreas Estratégicas representam situações específicas que merecem atenção especial da 

gestão da UC, podendo ser internas ou externas. Normalmente indicam áreas potenciais para 

formação de corredores ecológicos, setores importantes internos com demandas específicas, 

áreas com potenciais de vínculos com outras iniciativas externas, áreas de demandam 

acompanhamento por parte dos gestores, atrativos do entorno e pressão urbana ou situações 

similares. Estes são alguns dos elementos presentes no PEPS que motivaram a definição de 

Áreas Estratégicas, sobre as quais foram definidas recomendações com objetivo de minimizar 

as fraquezas e ameaças e potencializar as forças e oportunidades do PEPS. 

Ressalta-se que as recomendações apresentadas em cada uma das Áreas Estratégicas não 

eliminam nem concorrem com as ações específicas estabelecidas no Item 8, correspondente 

aos Planos e Programas de Ação. A seguir são apresentadas as Áreas Estratégias Internas 

e Áreas Estratégias Externas do PEPS. 

7.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS 

As Áreas Estratégicas Internas (AEIs) são aquelas localizadas dentro dos limites da UC, e 

estão apresentadas na Figura 7.1. Áreas de conflito ou ameaça, de alta relevância ecológica 

e visitação não estruturada são alguns dos aspectos que justificam a criação de AEIs no 

PEPS. A Tabela 7.1 apresenta as superfícies em hectares de cada uma das AEIs. 

Tabela 7.1 AEIs, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total do PEPS. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS ha % 

AEI-01 Morro Redondo 621,73 7,74 

AEI-02 Penedo 0,94 0,01 

AEI-03 Trilha do Gigante 2,19 0,03 

AEI-04 Fazenda Marimbondo 116,42 1,45 

AEI-05 Sitio Roncador 98,16 1,22 

AEI-06 Pedra Selada 71,57 0,89 

AEI-07 Travessia Vale da Grama 38,84 0,48 

AEI-08 Travessia Bonsucesso 25,96 0,32 

AEI-09 Travessia Pedra Selada 48,32 0,60 

TOTAL 1.024,12 12,74 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 7.1 Representação geral das AEI no PEPS em sobreposição com o Zoneamento, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016.  
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7.1.1 AEI 01 – MORRO REDONDO 

Identificada na Figura 7.2, apresenta-se a seguir as principais características e prioridades: 

Figura 7.2 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 01 - Morro Redondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: Extremo sul da UC, junto ao município de Itatiaia, na Bacia do Rio 

Campo Belo, próxima a centro urbano, distrito industrial e Rodovia BR-116 Presidente Dutra. 

Inserção no Zoneamento: Inserida totalmente na ZC 01 – Itatiaia / Penedo e parcialmente 

sobreposta à AUC 01 – Morro Redondo. 

Descrição da Área e Justificativas de Enquadramento Estratégico: Área sob forte 

pressão, com presença de pastagem, caça, focos de incêndio e turismo de alto impacto no 

Rio Campo Belo, além da presença próxima do centro urbano e distrito industrial de Itatiaia e 

da Rodovia BR-116 Presidente Dutra. Apesar de degradada, a área apresenta importância 

relativa para a fauna, especialmente de aves. 

Recomendações: 

• Estabelecer rotinas mensais de monitoramento e fiscalização; 

• Estabelecer parceria com PNI e Polícia Militar Ambiental para atividades conjuntas 
de monitoramento e fiscalização; 

• Aproximar o PEPS dos proprietários para apresentar a UC, indicando seus 

objetivos e atividades permitidas e negociar o uso da área para atividades de 

observação de aves; 
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• Estabelecer compromisso de ajuste de conduta com o proprietário;  

• Criar aceiro para evitar propagação de incêndios florestais; 

• Instalar placas de sinalização com foco na proteção e educação ambiental. 

Resultados Esperados: 

• Acesso à área livre de impedimentos; 

• Taxa de ocorrência e área total afetada por incêndios reduzidas; 

• Ocorrências de caça eliminadas; 

• Área em recuperação; 

• Placas de sinalização instaladas. 

7.1.2 AEI 02 – PENEDO 

Identificada na Figura 7.3, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades. 

Figura 7.3 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 02 – Penedo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: A AEI 02 está localizada no distrito de Penedo, em Itatiaia, inserida 

na Bacia do Rio das Pedras. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 01 – Itatiaia / Penedo. 

Descrição da Área: Área onde foi identificado loteamento com pelo menos 10 lotes dentro 

da UC, com presença de propriedades particulares no entorno imediato. A definição desta 

área como AEI justifica-se pelo estágio avançado do parcelamento dos lotes e importância do 

acompanhamento da situação para impedir a construção de novas propriedades. 
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Recomendações: 

• Estabelecer rotinas mensais de monitoramento e fiscalização; 

• Estabelecer acordo junto ao Ministério Público entre PEPS e Prefeitura Municipal 

de Itatiaia para regulamentação dos usos das propriedades inseridas na UC; 

• Aproximar o PEPS aos proprietários do entorno, apresentando-a em seus 

objetivos e atividades permitidas, além de solicitar comunicação aos demais 

proprietários das restrições para novas construções, em conjunto com a Prefeitura 

Municipal de Itatiaia; 

• Realizar comunicados periódicos, apresentar a UC e participar de eventos e 

reuniões locais. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de novas construções particulares dentro dos limites do PEPS. 

7.1.3 AEI 03 – TRILHA DO GIGANTE 

Identificada na Figura 7.4, apresentam-se a seguir as principais características e prioridades:  

Figura 7.4 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 03 – Trilha do Gigante. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: Inserida na localidade da Serrinha do Alambari, em Resende, na 

Bacia do Rio Pirapitinga, limitando-se a oeste ao PNI e ao norte à RPPN Santo Antônio. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 01 – Itatiaia / Penedo. 
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Descrição da Área: Área que envolve a trilha que dá acesso ao Pico do Gigante, atrativo que 

se encontra dentro do PNI, em Zona Primitiva no zoneamento dessa UC. Essa área é 

acessada por alguns montanhistas. Além disso, nas margens do PEPS está a AEE 06 – Poço 

da Gruta, onde há atrativos vinculados à água utilizados por moradores da região. A AEI 03 

foi criada com objetivo de destacar a particularidade desta área, atrativo consolidado, para 

que sejam realizadas ações em parceria com o PNI para planejar e monitorar o uso, com 

intuito maior de evitar ou amenizar potenciais impactos ao ambiente de visitação. 

Recomendações: 

• Estabelecer rotinas de monitoramento e fiscalização, especialmente em dias de 
alta visitação, para acompanhar o uso e comunicar sobre a proibição do acesso; 

• Enviar comunicados aos montanhistas e grupos organizados da região sobre a 
proibição do acesso; 

• Instalar placas de sinalização de caráter informativo quanto restrições de acesso. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de usos indesejados e impactos à gestão e aos recursos naturais 

protegidos pela UC. 

7.1.4 AEI 04 – FAZENDA MARIMBONDO 

Identificada na Figura 7.5, apresentam-se a seguir as principais características e prioridades: 

Figura 7.5 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 04 – Fazenda Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: Extremo noroeste do PEPS, entre o Vale da Grama e o Vale do 

Pavão, em Resende/RJ, limitando-se a oeste com o PNI e ao sul com a RPPN Santo Antônio. 

Abriga a única área do PEPS com campos de altitude, inclusive o ponto culminante da UC, o 

Pico do Gorilinha, com 2.100m, e apresenta alto índice de endemismo de fauna e flora. 
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Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 03 – Fazenda Marimbondo. 

Descrição da Área: Área que envolve a Fazenda Marimbondo, propriedade particular que 

possui uma diversidade de atrativos, alguns já consolidados e outros com grande potencial 

para visitação. Possui morador/caseiro, áreas de pastagem, reflorestamento e animais 

domésticos. Sua definição como AEI se justifica pelo alto potencial para visitação e 

necessidade de negociações com o proprietário para o uso da área, além das instalações e 

melhorias das infraestruturas, inclusive de acesso. 

Recomendações: 

• Negociar com proprietário a permissão de uso da área para visitação; 

• Planejar e estruturar atrativos para diferentes atividades e públicos (observação 

de aves, trekking, escalada, tirolesa, arborismo, etc.); 

• Implantar melhorias nos acessos via Vale do Pavão e Vale da Grama; 

• Estabelecer rotinas de monitoramento e fiscalização dos atrativos na medida em 

que forem sendo implementados; 

• Instalar placas de sinalização. 

Resultados Esperados: 

• Acessos e usos da Fazenda Marimbondo em boas condições e livre de 

impedimentos; 

• Diversidade de atrativos implantados gradualmente; 

• Aumento da visitação e satisfação dos visitantes. 

7.1.5 AEI 05 – SÍTIO RONCADOR 

Identificada na Figura 7.6, apresentam-se as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Área localizada próxima à localidade de Capelinha, no meio da 

Estrada-Parque RJ-163, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 05 – Estrada-Parque RJ-163. 

Descrição da Área: Área onde se insere o Sítio Roncador, propriedade particular com ampla 

infraestrutura construída em processo iniciado de negociação para desapropriação amigável, 

em localização privilegiada próxima à Estrada-Parque RJ-163, com potenciais para 

implantação de diversos usos, como heliponto de apoio para combate a incêndio, centro de 

apoio aos pesquisadores, alojamento, núcleo de educação ambiental, etc.  

Recomendações: 

• Negociar com proprietário autorização de uso da área, mesmo que parcial, 

previamente à regularização fundiária, mediante termo de compromisso assinado 

e firmado com o Inea; 

• Implantar ações de controle e manejo de espécies exóticas de fauna e flora, 
inclusive animais domésticos; 

• Implantar, com apoio do DER-RJ, infraestrutura para melhorias no acesso à 

propriedade da Estrada-Parque RJ-163, com retorno e ajustes nas vias para 

segurança dos motoristas; 

• Planejar e implantar heliponto de apoio para combate a incêndio; 

• Planejar e implantar infraestrutura básica de alojamento e apoio a pesquisadores; 

• Instalar placas de sinalização. 
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Resultados Esperados: 

• Acessos e usos do Sítio Roncador em boas condições e livre de impedimentos; 

• Presença de espécies exóticas de fauna e flora reduzida; 

• Heliponto implantado e pronto para uso; 

• Infraestrutura de alojamento e apoio a pesquisadores implantada. 

Figura 7.6 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 05 – Sítio Roncador. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

7.1.6 AEI 06 – PEDRA SELADA 

Identificada na Figura 7.7, apresentam-se as principais características e prioridades:  

Localização Geográfica: Área localizada próxima ao afloramento rochoso da Pedra Selada. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 07 – Pedra Selada, sobrepondo 

parcialmente a AV 05 – Pedra Selada. 

Descrição da Área: Área localizada sobre o principal atrativo da UC, a Pedra Selada, onde 

há plantas endêmicas e ameaçadas de extinção, como a Araucaria angustifólia, o palmito-

juçara Euterpe edulis, espécies da Família Bromeliaceae identificadas apenas nesse sítio 

amostra, como Vriesea ensiformis, V. interrogatoria (endêmica de Estados na região Sudeste 

e Sul do Brasil e identificadas pela primeira vez no Estado do Rio de Janeiro), V. longicaulis, 

V. paraibica (endêmica) e V. penduliflora (endêmica de Estados na região Sul e Sudeste 

(classificada como em perigo de extinção). Esta AEI foi criada com objetivo de proteger as 

espécies da flora endêmicas e ameaçadas de extinção. 
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Recomendações: 

• Identificar continuamente a presença de espécies da flora endêmicas e 

ameaçadas de extinção; 

• Monitorar as condições de proteção e regeneração das espécies da flora 

endêmicas e ameaçadas de extinção; 

• Realizar o controle das espécies exóticas de fauna e flora; 

• Implantar, quando necessário, proteção física para impedir o acesso e o pisoteio 

sobre as espécies da flora endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Resultados Esperados: 

• Espécies da flora endêmicas e ameaçadas de extinção protegidas. 

Figura 7.7 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 06 – Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

7.1.7 AEI 07 – TRAVESSIA VALE DA GRAMA 

Identificada na Figura 7.8, apresentam-se as principais características e prioridades. 

Localização Geográfica: Área localizada na vertente sul da Serra da Pedra Selada, entre as 

localidades do Vale da Grama e Capelinha. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 07 – Vale da Grama. 

Descrição da Área: Está área abrange a trilha utilizada para o evento de corrida de aventura 

realizado no PEPS em 2015 entre o Vale da Grama e Capelinha. Como não configura-se 
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como um atrativo oficial da UC, esta AEI foi criada com o objetivo de permitir a visitação 

moderada desde que previamente agendada e autorizada pela administração da UC. 

Recomendações: 

• Monitorar o uso e as condições da trilha em rotinas semestrais em todo seu 

percurso; 

• Realizar o manejo minimamente necessário na trilha para garantir a segurança da 

visitação; 

• Realizar, sempre que possível, a contagem da visitação nesta área; 

• Instalar placas de sinalização rústicas de proibição do acesso, com informações 

para agendamento e autorização. 

Resultados Esperados: 

• Atrativo com uso de baixo impacto. 

Figura 7.8 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 07 – Vale da Grama. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

7.1.8 AEI 08 – TRAVESSIA BONSUCESSO 

Identificada na Figura 7.9, apresentam-se as características e prioridades: 

Localização Geográfica: Vertente sul da Serra da Pedra Selada, entre o Vale do Rio Preto 

e Capelinha/Bonsucesso. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 07 – Pedra Selada. 
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Descrição da Área: Está área abrange a trilha utilizada para o evento de corrida de aventura 

realizado no PEPS em 2015 entre o Vale do Rio Preto, no alto da Serra da Pedra Selada, e a 

localidade entre Capelinha e Bonsucesso. Como não configura-se como um atrativo oficial da 

UC, esta AEI foi criada com o objetivo de permitir a visitação moderada desde que 

previamente agendada e autorizada pela administração da UC.  

Figura 7.9 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 08 – Travessia Bonsucesso. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Recomendações: 

• Monitorar o uso e as condições da trilha em rotinas semestrais em todo seu 

percurso; 

• Realizar o manejo minimamente necessário na trilha para garantir a segurança da 

visitação; 

• Realizar, sempre que possível, a contagem da visitação nesta área; 

• Instalar placas de sinalização rústicas de proibição do acesso, com informações 

para agendamento e autorização. 

Resultados Esperados: 

• Atrativo com uso de baixo impacto. 
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7.1.9 AEI 09 – TRAVESSIA PEDRA SELADA 

Identificada pela Figura 7.10, as principais características e prioridades, estão colocadas a 

seguir.  

Localização Geográfica: Área localizada na vertente sul da Pedra Selada. 

Inserção no Zoneamento: Totalmente inserida na ZC 05 – Estrada-Parque RJ-163. 

Descrição da Área: Está área abrange a trilha utilizada para o evento de corrida de aventura 

realizado no PEPS em 2015 na vertente sul da Pedra Selada. Como não se configura como 

um atrativo oficial da UC esta AEI foi criada com o objetivo de permitir a visitação moderada 

desde que previamente agendada e autorizada pela administração da UC.  

Figura 7.10 Representação do mapeamento da Área Estratégica Interna 09 – Pedra Selada. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Recomendações: 

• Monitorar o uso e as condições da trilha em rotinas semestrais em todo seu 

percurso; 

• Realizar o manejo minimamente necessário na trilha para garantir a segurança da 

visitação; 

• Realizar, sempre que possível, a contagem da visitação nesta área; 

• Instalar placas de sinalização rústicas de proibição do acesso, com informações 
para agendamento e autorização. 
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Resultados Esperados: 

• Atrativo com uso de baixo impacto. 

7.2 ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS – AEE 

Áreas Estratégicas Externas (AEE) são aquelas localizadas fora dos limites da UC onde se 

prevê a necessidade de estabelecer estratégias específicas para potencializar as 

oportunidades e inibir as ameaças. O fortalecimento da relação com a comunidade, o combate 

à caça e incêndio e a formação de corredores ecológicos são apenas algumas das situações 

que ocorrem no entorno que devem ser alvos de ações estratégicas com objetivo de gerenciar 

suas influências sobre a UC. A Figura 7.11 apresenta as AEEs do PEPS. 

A Tabela 7.2 apresenta as superfícies em hectares, apenas como um referencial, para cada 

uma das Áreas Estratégicas Externas.  

Tabela 7.2 Áreas Estratégicas Externas, suas superfícies em hectares e percentuais em relação ao total 

do PEPS. 

ÁREA ESTRATÉGICA EXTERNA ha % 

AEE-01 Itatiaia 572,29 7,12 

AEE-02 Viradouro da África 37,9 0,47 

AEE-03 Alto Penedo 88 1,10 

AEE-04 Fauna 1.493,24 18,58 

AEE-05 RPPN Dois Peões 67,76 0,84 

AEE-06 Poço da Gruta 11,75 0,15 

AEE-07 Poço do Céu e Poço do Dinossauro 18,25 0,23 

AEE-08 RPPN Santo Antônio 557,13 6,93 

AEE-09 Sede do PEPS 0,07 0,00 

AEE-10 Prainha do Vale da Grama 1,57 0,02 

AEE-11 Manancial Visconde de Mauá 6,59 0,08 

AEE-12 Rampa de Voo Livre 9,53 0,12 

AEE-13 Acesso Pedra Selada 23,78 0,30 

AEE-14 Pedra do Sabão e Pedra Boca do Sapo 487,31 6,06 

TOTAL AEE 3.375,15 42,00 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 7.11 Representação do mapeamento das Áreas Estratégicas Externas no PEPS, sua superfície em hectares e percentual em relação ao PEPS. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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7.2.1 AEE 1 – ITATIAIA 

Identificada na Figura 7.12, apresentam-se as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Extremo sul do PEPS, no município de Itatiaia, Bacia do Rio Campo 

Belo, próxima a centro urbano, distrito industrial e Rodovia BR-116 Presidente Dutra. 

Figura 7.12 Representação do mapeamento da AEE 01 – Itatiaia. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Descrição da Área: Área próxima ao PEPS que causa forte pressão à UC por conta da 

presença de centro urbano, distrito industrial e Rodovia BR-116 Presidente Dutra. 

Recomendações:  

• Propor parcerias com indústrias e empresas do entorno com o sentido de obter 
apoio para atividades de conscientização e educação ambiental, implantação de 

infraestrutura, organização de eventos, entre outras ações em prol da UC; 

• Envolver os proprietários em atividades de conscientização educação ambiental e 

difusão da UC, preferencialmente na própria região; 

• Acompanhar o licenciamento ambiental para a instalação de novas indústrias para 
solicitação de medidas preventivas e compensatórias em prol da UC; 

• Articular junto ao Inea objetivando a obrigatoriedade de averbação da reserva 
legal em todas as propriedades rurais; 

• Implantar campanhas educativas e ações de controle e monitoramento de animais 

domésticos, especialmente cães e gatos, para evitar sua entrada no PEPS; 
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• Implantar sistema de comunicação para brigada de incêndios; 

• Instalar placas de sinalização complementares. 

Resultados Esperados 

• Funcionários, moradores e empresários da AEE 1 sensibilizados e engajados na 
proteção do PEPS; 

• Ausência de animais domésticos no interior da UC; 

• Redução dos focos e abrangência de incêndios florestais; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, presença 

de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.). 

7.2.2 AEE 2 – VIRADOURO DA ÁFRICA 

Identificada pela Figura 7.13, as principais características e prioridades, estão colocadas a 

seguir.  

Figura 7.13 Representação do mapeamento da AEE 02 – Viradouro da África. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: Localidade do Viradouro da África, no distrito de Penedo, em 

Itatiaia, nas bordas da UC, inserida na Bacia do Rio Bonito. 

Descrição da Área: Área próxima ao PEPS com presença de ocupação irregular de baixa 

renda no entorno imediato e interior da UC. 
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Recomendações: 

• Realizar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a Polícia Militar 

Ambiental para prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, 

presença de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.) e 

evitar a construção de novas propriedades; 

• Instalar cercas nos limites do PEPS; 

• Instalar placas de sinalização complementares; 

• Priorizar estes proprietários na participação em cursos, eventos e atividades 
organizadas pelo PEPS. 

Resultados Esperados:  

• Ausência de novas construções dentro da AEE 02; 

• Ausência de animais domésticos no interior da UC; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, presença 
de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Proprietários sensibilizados e engajados na proteção do PEPS. 

7.2.3 AEE 3 – ALTO PENEDO 

Identificada na Figura 7.14, apresentam-se a seguir as principais características e prioridades: 

Figura 7.14 Representação do mapeamento da AEE 03 – Alto Penedo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Localização Geográfica: Localidade de Alto Penedo, em Itatiaia, nas bordas da UC, inserida 

na Bacia do Rio das Pedras. 

Descrição da Área: Área com presença de ocupação relativamente densa no limite imediato 

do PEPS. 

Recomendações: 

• Realizar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a Polícia Militar 

Ambiental para prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, 

presença de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.) e 

evitar a construção de novas propriedades; 

• Instalar cercas nos limites do PEPS; 

• Instalar placas de sinalização complementares; 

• Priorizar estes proprietários na participação em cursos, eventos e atividades 
organizadas pelo PEPS. 

• Estabelecer acordo junto à prefeitura de Itatiaia e Ministério Público Federal, a fim 
de consolidar as permissões para edificações no Alto Penedo; e, caso seja 

constatado que o município emitiu algum tipo de anuência em áreas inseridas 

dentro do PEPS, a prefeitura deverá ser notificada e atividade embargada. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de novas construções dentro da AEE 3; 

• Ausência de animais domésticos no interior da UC; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, presença 
de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Proprietários sensibilizados e engajados na proteção do PEPS. 

7.2.4 AEE 4 – FAUNA 

Identificada na Figura 7.15, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Área localizada entre Alto Penedo, em Itatiaia, e Serrinha do 

Alambari, em Resende, inserida quase que totalmente na Bacia do Rio das Pedras. 

Descrição da Área: Área extensa em bom estado de preservação com grande importância 

para a formação de corredores ecológicos, especialmente para a fauna, onde foi constatada 

alta biodiversidade. A área foi delimitada considerando as estradas como marcos físicos 

referenciais no terreno para facilitar sua identificação. 

Recomendações: 

• Realizar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a Polícia Militar 
Ambiental para prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, 

disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Estabelecer parcerias com proprietários e instituições locais para a recuperação 

de áreas degradadas; 

• Implantar campanhas educativas e ações de controle e monitoramento de animais 
domésticos para evitar sua entrada no PEPS; 

• Priorizar proprietários desta área na participação em cursos, eventos e atividades 
organizadas pelo PEPS; 

• Articular junto ao Inea objetivando a obrigatoriedade de averbação da reserva 
legal em todas as propriedades rurais; 
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Resultados Esperados: 

• Aumento da área e estágio de regeneração florestal; 

• Ausência de animais domésticos no interior da UC; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, presença 
de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Proprietários sensibilizados e engajados na proteção do PEPS. 

Figura 7.15 Representação do mapeamento da AEE 04 – Fauna. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

7.2.5 AEE 5 – RPPN DOIS PEÕES 

Identificada na Figura 7.16, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: RPPN localizada entre os dois fragmentos mais ao sul do PEPS, 

na Serrinha do Alambari, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga.  

Descrição da Área: UC de 60 ha com ecossistema bem preservado de Floresta Ombrófila 

Densa Montana que exerce a importante função de corredor ecológico entre os fragmentos 

do PEPS (ao sul e a norte) e o PNI (a oeste), em altitudes de 1.100m a 1.500m. 

Recomendações: 

• Planejar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a RPPN para 

prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, disposição inadequada 

de resíduos, presença de animais domésticos, etc.); 
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• Estabelecer parceria com proprietário da RPPN para planejamento do uso público, 
especialmente de trilhas que passam em ambas as UCs; 

• Implantar canal de comunicação para brigada de incêndio e ocorrências 

criminosas; 

• Organizar campanhas educativas, eventos e roteiros de visitação em parceria com 

a RPPN; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar sistema de registro e monitoramento da ocorrência de fauna integrado 

entre as UCs do entorno e o PEPS. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de animais domésticos no interior do PEPS; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, 
disposição inadequada de resíduos, incêndios florestais, etc.); 

• Roteiros e atrativos de uso público em uso e com alta satisfação dos visitantes; 

• RPPN contribuindo com as informações sobre a fauna do PEPS; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

Figura 7.16 Representação do mapeamento da AEE 05 – RPPN Dois Peões. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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7.2.6 AEE 6 – POÇO DA GRUTA 

Identificada na Figura 7.17, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Final da rua que leva à Pousada Caram, na Serrinha do Alambari, 

inserida na Bacia do Rio Pirapitinga. 

Figura 7.17 Representação do mapeamento da AEE 06 – Poço da Gruta. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Descrição da Área: Poço d’água utilizado por moradores locais para lazer e entretenimento, 

acessado por trilha de fácil acesso e percurso, parcialmente inserida em propriedade 

particular e parcialmente no PEPS. Área bem preservada de Floresta Ombrófila Densa 

Montana.  

Recomendações: 

• Estabelecer parceria com proprietários do entorno para viabilizar o acesso ao 

atrativo; 

• Planejar rotinas periódicas de monitoramento e fiscalização em parceria com a 

Polícia Militar Ambiental para prevenir situações indesejadas (caça, extração de 

palmito, incêndios florestais, disposição inadequada de resíduos, presença de 

animais domésticos, etc.), especialmente em dias de alta circulação de visitantes; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietários do entorno para repasse 

de informações, inconformidades e denúncias; 

• Realizar o manejo da trilha; 
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• Instalar placas de sinalização educativas e indicativas do acesso e percurso; 

• Após sua efetiva implantação, integrar atrativo aos roteiros de uso público do 

PEPS, inclusive nos materiais de comunicação; 

• Implantar roteiro que conecta os Poços do Céu, do Dinossauro e da Gruta. 

• Priorizar proprietário do entorno desta área na participação em cursos, eventos e 

atividades organizadas pelo PEPS. 

Resultados Esperados: 

• Proprietários sensibilizados e engajados na proteção do PEPS e de acordo com o 
uso do atrativo para visitação; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, 

disposição inadequada de resíduos, incêndios florestais, etc.); 

• Ausência de animais domésticos no interior do PEPS; 

• Trilha em boas condições de uso; 

• Roteiros e atrativos de uso público em uso e com alta satisfação dos visitantes. 

7.2.7 AEE 7 – POÇO DO CÉU E POÇO DO DINOSSAURO 

Identificada na Figura 7.18, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Final da rua que leva ao Camping Clube Brasil, na Serrinha do 

Alambari, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga. 

Descrição da Área: Poços d’água no Córrego da Floresta, utilizados por moradores locais 

para lazer e entretenimento, acessado por trilha de fácil percurso (parte do trecho dentro do 

PEPS) com acesso via propriedade particular (restrita). Área bem preservada de Floresta 

Ombrófila Densa Montana. O proprietário é contrário a realizar qualquer tipo de parceria 

enquanto não for devidamente indenizado, visto que cerca de 300 hectares da sua área foi 

incorporada no PEPS. 

Recomendações: 

• Estabelecer parceria com proprietário para viabilizar o acesso ao atrativo; 

• Planejar rotinas periódicas de monitoramento e fiscalização em parceria com a 

Polícia Militar Ambiental para prevenir situações indesejadas (caça, extração de 

palmito, incêndios florestais, disposição inadequada de resíduos, presença de 

animais domésticos, etc.), especialmente em dias de alta circulação de visitantes; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 

informações, inconformidades e denúncias; 

• Realizar o manejo da trilha; 

• Instalar placas de sinalização educativas e indicativas do acesso e percurso; 

• Após sua efetiva implantação, integrar atrativo aos roteiros de uso público do 
PEPS, inclusive nos materiais de comunicação; 

• Implantar roteiro que conecta os Poços do Céu, do Dinossauro e da Gruta. 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS. 

Resultados Esperados: 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS e de acordo com o 

uso do atrativo para visitação; 
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• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, 
disposição inadequada de resíduos, incêndios florestais, etc.); 

• Ausência de animais domésticos no interior do PEPS; 

• Trilha em boas condições de uso; 

• Roteiros e atrativos de uso público em uso e com alta satisfação dos visitantes. 

Figura 7.18 Representação do mapeamento da AEE 07 – Poço do Céu e Poço do Dinossauro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

7.2.8 AEE 8 – RPPN SANTO ANTÔNIO 

Identificada na Figura 7.19, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades:  

Localização Geográfica: RPPN localizada entre dois fragmentos do PEPS, Serrinha do 

Alambari e Fazenda Marimbondo, inserida na Bacia do Rio Pirapitinga.  

Descrição da Área: UC de 538,6 ha com ecossistema bem preservado de Florestas 

Ombrófilas Densas Montana e Altomontana e Campos de Altitude, que exerce a importante 

função de corredor ecológico entre os fragmentos do PEPS (ao sul e a norte) e o PNI (a oeste), 

com alta declividade, em altitudes que variam de 900m a 2.100m. O Plano de Manejo da 

RPPN Santo Antônio não prevê nenhum tipo de uso, apesar da presença de duas trilhas 

histórica que eram amplamente utilizados pelos moradores locais (Trilha do Divisor e Trilha 

do Gorilinha) inseridas em seus limites.  
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Figura 7.19 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 08 – RPPN Santo Antônio. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Recomendações: 

• Planejar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a RPPN para 

prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, disposição inadequada 

de resíduos, presença de animais domésticos, etc.); 

• Estabelecer parceria com proprietário da RPPN para estudar possíveis 

alternativas para viabilizar o uso de trilhas historicamente utilizadas pelos 

moradores e de grande potencial para o uso público; 

• Implantar canal de comunicação para brigada de incêndio e ocorrências 

criminosas; 

• Organizar campanhas educativas e eventos em parceria com a RPPN; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar sistema de registro e monitoramento da ocorrência de fauna integrado 

entre as UCs do entorno e o PEPS. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de animais domésticos no interior do PEPS; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, 
disposição inadequada de resíduos, incêndios florestais, etc.); 

• Roteiros e atrativos de uso público em uso e com alta satisfação dos visitantes; 



Página 99 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

• RPPN contribuindo com as informações sobre a fauna do PEPS; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

7.2.9 AEE 9 – SEDE DO PEPS 

Identificada na Figura 7.20, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades:  

Figura 7.20 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 09 – Sede do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Localização Geográfica: Avenida Wenceslau Braz, Visconde de Mauá, inserida na Bacia do 

Rio Preto.  

Descrição da Área: Prédio administrado em parceria do Inea com a Prefeitura de Resende 

onde está a Sede do PEPS e o Espaço de Turismo e Meio Ambiente, com auditório e 

infraestruturas básicas de escritório. 

Recomendações: 

• Implantar infraestrutura de Centro de Visitantes; 

• Implantar melhorias estruturais tendo em vista a segurança do patrimônio; 

• Disponibilizar, de forma visível e destacada, informações básicas sobre a UC 

como horário de funcionamento, atividades permitidas, atrativos, entre outras; 

• Organizar exposições e mostras sobre a UC e os recursos protegidos por ela na 

Sede do PEPS; 

• Implantar um sistema de gestão ambiental na sede administrativa que vise 
melhorar o aproveitamento de energia e água, o armazenamento e destinação 
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dos resíduos sólidos e o tratamento de efluentes, sempre que possível utilizando 

modelos com forte apelo educativo para ser utilizado como material pedagógico, 

como sistemas de captação de chuva, wetlands, etc. 

• Aplicar adesivos em todos os vidros da sede, para evitar a colisão de aves. 

• Aplicar película nos vidros do auditório para evitar a claridade, que prejudica a 

exibição de apresentações audiovisuais e a visão de fora para dentro, 

principalmente nas salas administrativas; 

• Planejar e estruturar caminho entre a Sede e o Bosque do Visconde. 

Resultados Esperados: 

• Sede estruturada, equipada, bem conservada e com diversidade de atividades 
para o visitante; 

• Visitante bem informado sobre as atividades e informações sobre a UC; 

• Edificações que promovam conceitos de construção sustentável. 

7.2.10 AEE 10 – PRAINHA DO VALE DA GRAMA 

Identificada na Figura 7.21, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Vale da Grama, próximo à vila de Visconde de Mauá, em 

Resende/RJ, inserida na Bacia do Rio Preto, na Zona de Amortecimento do PEPS. 

Figura 7.21 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 10 – Prainha do Vale da Grama. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Descrição da Área: Atrativo hídrico no rio Marimbondo denominado Prainha do Vale da 

Grama, que faz divisa com o PEPS, com acesso por propriedade particular permitido apenas 

para caminhantes. Atualmente utilizado pelos guarda-parques para algumas atividades de 

educação ambiental pois, além da Prainha do Vale da Grama, é próximo a um mirante de 

onde é possível observar as cidades de Resende e Porto Real e parte do Vale do Paraíba do 

Sul apresenta grande biodiversidade de aves, inclusive espécies ameaçadas de extinção 

como a águia-cinzenta, ou seja, possui uma grande diversidade de atividades para educação 

ambiental. 

Recomendações: 

• Realizar rotinas quinzenais de monitoramento e fiscalização para prevenir 

situações indesejadas (caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 

de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Formalizar parceria com o proprietário para permitir o uso da área (restrito às 
atividades de educação ambiental ou aberto ao público geral) e envolvê-lo como 

parceiro de fiscalização da UC; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 

informações, inconformidades e denúncias; 

• Planejar área para o estacionamento de veículos; 

• Elaborar roteiro para atividades de educação ambiental nesta área, com definição 

de temas a serem abordados como importância da UC para a garantia de serviços 

ambientais utilizados inclusive nas cidades e indústrias, sensibilização pela 

observação de aves, conceito de bacias hidrográficas, ecossistemas, etc; 

• Recuperar áreas degradadas, especialmente nos locais onde é possível sombrear 

o caminho do visitante; 

• Planejar e implantar acesso deste local até a Fazenda Marimbondo, por estrada 
desativada; 

• Instalar placas de sinalização. 

Resultados Esperados 

• Redução dos casos de caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 
de animais domésticos e disposição inadequada de resíduos; 

• Área em uso e visitantes do PEPS satisfeitos; 

• Mirante, placas e estacionamento implantados; 

• Estrada de acesso à Fazenda Marimbondo implantada; 

• Visitas periódicas de grupos de educação ambiental; 

• Área degradada em recuperação; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

7.2.11 AEE 11 – MANANCIAL VISCONDE DE MAUÁ 

Identificada pela Figura 7.22, as principais características e prioridades, estão colocadas a 

seguir.  

Localização Geográfica: Área de APP do rio na Bacia do Rio Preto que serve de manancial 

de abastecimento de água para Visconde de Mauá, localizada entre a vila de Visconde de 

Mauá, onde está a captação, dentro dos limites do PEPS, e sua nascente próxima à Estrada-

Parque RJ-163. 
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Descrição da Área: Área de APP de rio sem vegetação, com nascente fortemente impactada 

pela ausência de mata ciliar e pisoteio de gado. 

Figura 7.22 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 11 – Manancial Visconde de 

Mauá. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Recomendações 

• Recuperar APPs de mata ciliar e nascente; 

• Cercar APPs para evitar a entrada de gado; 

• Realizar análises anuais de qualidade da água e vazão para acompanhar as 

alterações no corpo hídrico provocadas pelas ações realizadas pelo PEPS; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 
informações, inconformidades e denúncias; 

• Instalar placas de sinalização. 

Resultados Esperados: 

• APPs de mata ciliar e nascentes recuperada; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

7.2.12 AEE 12 – RAMPA DE VOO LIVRE 

Identificada na Figura 7.23, apresenta-se, a seguir, as principais características e prioridades: 
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Localização Geográfica: Cumeeira da Serra da Pedra Selada, nas margens da Estrada-

Parque RJ-163, sobre o divisor de águas entre as Bacias do Rio Preto e Pirapitinga. 

Figura 7.23 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 12 – Rampa de Voo Livre. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Descrição da Área: Rampa de Voo Livre administrada pela Associação de Voo Livre Agulhas 

Negras (ZoAr) – conselheiro do PEPS - com bela paisagem da UC em 360° para o Vale do 

Paraíba, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Vila de Visconde de Mauá.  

Recomendações: 

• Realizar rotinas quinzenais de monitoramento e fiscalização para prevenir 
situações indesejadas na UC (caça, extração de palmito, incêndios florestais, 

presença de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Formalizar parceria com a ZoAr para permitir o uso da área e envolvê-los como 

parceiros de fiscalização da UC; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 
informações, inconformidades e denúncias; 

• Cercar o gado para evitar sua entrada na UC e garantir a segurança dos visitantes; 

• Implantar infraestrutura de mirante; 

• Melhorar estrutura do estacionamento e trilha/caminho; 

• Recuperar área degradada; 
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• Instalar placas de sinalização; 

• Instalar lixeiras e realizar rotinas periódicas de coleta e destinação dos resíduos. 

Resultados Esperados: 

• Redução dos casos de caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 
de animais domésticos e disposição inadequada de resíduos; 

• Área em uso e visitantes do PEPS satisfeitos; 

• Mirante, placas e estacionamento implantados; 

• Área degradada recuperada; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

7.2.13 AEE 13 – ACESSO PEDRA SELADA 

Identificada na Figura 7.24, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: Propriedade particular que dá acesso à Trilha da Pedra Selada à 

partir da RJ-151, na Bacia do Rio Preto. 

Figura 7.24 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 13 – Acesso Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Descrição da Área: Área que envolve a estrada em propriedade particular que dá acesso à 

Trilha da Pedra Selada, com um buffer de 10m para cada lado. Abrange a área de 

estacionamento, cobrado pelo proprietário, e início da trilha em meio ao pasto, sem proteção 

do sol e em meio ao gado. 
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Recomendações: 

• Realizar rotinas quinzenais de monitoramento e fiscalização para prevenir 

situações indesejadas (caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 

de animais domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Formalizar parceria com o proprietário para permitir o uso da área e envolvê-lo 

como parceiro de fiscalização da UC; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 

organizadas pelo PEPS; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 

informações, inconformidades e denúncias; 

• Implantar infraestrutura receptiva, com estacionamento, guarita, banheiros, sala 

de equipamentos e demais estruturas necessárias de apoio aos visitantes, 

inclusive com informações sobre a trilha e o PEPS; 

• Alterar traçado inicial da trilha para as bordas da propriedade, onde a declividade 

é maior e há mais abrigo do sol; 

• Realizar o manejo periódico da trilha; 

• Elaborar roteiro para atividades de educação ambiental nesta área, com definição 
de temas a serem abordados como importância da UC para a garantia de serviços 

ambientais utilizados inclusive nas cidades e indústrias, sensibilização pela 

observação de aves, conceito de bacias hidrográficas, ecossistemas, etc; 

• Recuperar área degradada, especialmente nos locais onde é possível sombrear o 
caminho do visitante; 

• Instalar placas de sinalização. 

Resultados Esperados: 

• Redução dos casos de caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 

de animais domésticos e disposição inadequada de resíduos; 

• Área em uso e visitantes do PEPS satisfeitos; 

• Infraestrutura de apoio ao visitante implantada; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS; 

• Trilha com traçado alterado e bem manejada. 

7.2.14 AEE 14 – PEDRA DO SABÃO E PEDRA DA BOCA DO SAPO 

Identificada na Figura 7.25, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades:  

Localização Geográfica: Extremo norte do PEPS, próximo ao rio Preto e à Rodovia RJ-151, 

na Bacia do Rio Preto, na localidade de Bagagem, Resende/RJ.  

Descrição da Área: Área que envolve duas formações rochosas de grande destaque na 

região, a Pedra do Sabão e a Pedra da Boca do Sapo, com área de trilha, pastagem, 

nascentes, e grande parte com cobertura florestal. Além da trilha, nas pedras também ocorrem 

atividades de escalada. O acesso é por propriedade particular e, atualmente, necessita de 

sua autorização para uso. 
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Figura 7.25 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 14 – Pedra do Sabão e Pedra da 

Boca do Sapo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Recomendações: 

• Realizar rotinas de monitoramento e fiscalização para prevenir situações 

indesejadas (caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença de animais 

domésticos, disposição inadequada de resíduos, etc.); 

• Formalizar parceria com o proprietário para permitir o uso da área e envolvê-lo 
como parceiro de fiscalização da UC; 

• Estudar o melhor trajeto e realizar o manejo para as trilhas que dão acesso da RJ-
151 à ambas as pedras, preferencialmente em formato de circuito, com trilhas 

conectadas; 

• Solicitar aos proprietários das áreas, a recuperação das APPs de nascentes e 

mata ciliar; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 
organizadas pelo PEPS; 

• Implantar canal de comunicação direta com proprietário para repasse de 
informações, inconformidades e denúncias; 

• Implantar infraestrutura receptiva, com estacionamento, guarita, banheiros, sala 
de equipamentos e demais estruturas necessárias de apoio aos visitantes, 

inclusive com informações sobre a trilha e o PEPS; 
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• Alterar traçado inicial da trilha para as bordas da propriedade, onde a declividade 
é maior e há mais abrigo do sol; 

• Realizar o manejo periódico da trilha; 

• Elaborar roteiro para atividades de educação ambiental nesta área, com definição 
de temas a serem abordados como importância da UC para a garantia de serviços 

ambientais utilizados inclusive nas cidades e indústrias, sensibilização pela 

observação de aves, conceito de bacias hidrográficas, ecossistemas, etc; 

• Recuperar área degradada, especialmente nos locais onde é possível sombrear o 
caminho do visitante; 

• Instalar placas de sinalização. 

Resultados Esperados: 

• Redução dos casos de caça, extração de palmito, incêndios florestais, presença 

de animais domésticos e disposição inadequada de resíduos; 

• Área em uso e visitantes do PEPS satisfeitos; 

• Infraestrutura de apoio ao visitante implantada; 

• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS; 

• Trilha com traçado alterado e bem manejada. 

7.2.15 AEE 15 – RPPN AGULHAS NEGRAS 

Identificada na Figura 7.26, apresenta-se a seguir, as principais características e prioridades: 

Localização Geográfica: RPPN localizada junto ao fragmento Sul do PEPS, na Serrinha do 

Alambari, apresentando conexão parcial com o território do PEPS. 

Descrição da Área: UC de 16,1 ha com ecossistema bem preservado de Floresta Ombrófila 

Densa Submontana, que exerce proteção ao PEPS funcionando como amortecimento e área 

de conectividade. Apresenta declividades médias, protegendo uma encosta importante e bem 

preservada.  

Recomendações: 

• Planejar rotinas de monitoramento e fiscalização em parceria com a RPPN para 

prevenir situações indesejadas (caça, extração de palmito, disposição inadequada 

de resíduos, presença de animais domésticos, etc.); 

• Estabelecer parceria com proprietário da RPPN para estudar possíveis 
alternativas para viabilizar o uso público; 

• Implantar canal de comunicação para brigada de incêndio e ocorrências 
criminosas; 

• Organizar campanhas educativas e eventos em parceria com a RPPN; 

• Priorizar proprietário desta área na participação em cursos, eventos e atividades 
organizadas pelo PEPS; 

• Implantar sistema de registro e monitoramento da ocorrência de fauna integrado 
entre as UCs do entorno e o PEPS. 

Resultados Esperados: 

• Ausência de animais domésticos no interior do PEPS; 

• Redução dos casos de impactos indesejados (caça, extração de palmito, 

disposição inadequada de resíduos, incêndios florestais, etc.); 

• Roteiros e atrativos de uso público em uso e com alta satisfação dos visitantes; 

• RPPN contribuindo com as informações sobre a fauna do PEPS; 
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• Proprietário sensibilizado e engajado na proteção do PEPS. 

Figura 7.26 Representação do mapeamento da Área Estratégica Externa 15 – RPPN Agulhas Negras. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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8 PLANOS SETORIAIS E PROGRAMAS  

Neste item estão propostas as ações e atividades a serem implementadas no interior do PEPS 

e região do entorno, inclusive na Zona de Amortecimento (ZA). As ações e atividades estão 

organizadas em conjuntos que consolidam Programas temáticos. Estes, por sua vez, inserem-

se em Planos Setoriais, conforme apresentados no Quadro 8.1, a seguir. Para cada um dos 

programas foi estabelecido um código alfanumérico, com o propósito de permitir a 

identificação e relacionamento de cada ação/atividade programada, assim como a 

classificação das atividades em prioridades alta, média ou baixa, considerando três possíveis 

cenários (desejável, provável e pessimista). 

Quadro 8.1 Planos Setoriais e Programas do PEPS. 

PLANO SETORIAL PROGRAMAS COD. 

Plano Setorial de Gestão 1. Programa de Administração 

2. Programa de Infraestrutura e Equipamentos  

3. Programa de Cooperação Institucional  

4. Programa de Sustentabilidade Financeira 

5. Programa de Voluntariado  

6. Programa de Fortalecimento do Conselho 

7. Programa de Avaliação da Gestão 

ADM 

INF 

COO 

SUS 

VOL 

CON 

GES 

Plano Setorial de Uso 

Público  

8. Programa de Visitação e Recreação  

9. Programa de Interpretação e Educação Ambiental 

VIS. 

EDU. 

Plano Setorial de Proteção 

Ambiental  

10. Programa de Fiscalização  

11. Programa de Prevenção e Combate de Incêndios  

12. Programa de Vigilância Patrimonial  

FIS. 

INC. 

VIG. 

Plano Setorial de 

Conhecimento  

13. Programa de Pesquisa  PES. 

Plano Setorial de Manejo dos 

Recursos Naturais 

14. Programa de Manejo da Flora  

15. Programa de Manejo da Fauna  

16. Programa de Manejo de Bacias Hidrográficas  

17. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas  

FLO. 

FAU. 

HID. 

DEG 

Plano Setorial de Integração 18. Programa de Comunicação  

19. Programa de Integração com o Entorno 

20. Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento 

COM. 

INT. 

ALT. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015, adaptado de Inea, 2010. 

8.1 PLANO SETORIAL DE GESTÃO 

8.1.1 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A equipe mínima necessária para garantir a gestão eficaz e eficiente do PEPS é formada por 

18 funcionários, cujas funções estão listadas no Quadro 8.2. Referente as atividades e ao 

cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no 

Quadro 8.7. 

Quadro 8.2 Equipe técnica mínima necessária para a gestão atual do PEPS. 

CARGO FORMAÇÃO FUNÇÕES 

8.1.2 Gestor (1) Superior • Coordenar e executar a implementação do Plano de Manejo; 

• Chefiar a equipe de administração e gestão da UC; 

• Acompanhar e supervisionar os contratos de serviços necessários à 
gestão e operação da UC; 

• Elaborar e supervisionar os processos de aquisição de materiais e 
equipamentos necessários à gestão e operação da UC; 
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CARGO FORMAÇÃO FUNÇÕES 

• Executar as atividades relativas ao controle e funcionamento das áreas 
de recursos humanos, financeira, materiais e suprimentos, logística, 
serviços gerais e os demais aspectos administrativos, inclusive o 
encaminhamento de necessidade de contratos e convênios para a 
implementação do Plano de Manejo; 

• Elaborar e assinar despachos de caráter administrativo e institucional 
(pareceres técnicos, ofícios ao Ministério Público, notificações, 
procedimentos relativos as infrações administrativas ambientais em 
geral); 

• Realizar a articulação com os setores público e privado incluindo 
proprietários do entorno do parque, com o sentido de agregá-los ao 
apoio à gestão da UC; 

• Presidir o conselho consultivo da UC; 

• Representar institucionalmente o Inea e o PEPS; 

• Acompanhar e opinar tecnicamente sobre os processos de 
licenciamento do entorno; 

• Supervisionar as atividades de Uso Público e Educação, Pesquisa e 
Manejo, Proteção e Fiscalização, Administração e Manutenção; 

8.1.3 Analista 
Ambiental / 
Técnico – Uso 
Público e 
Educação 
Ambiental (1) 

Superior • Coordenar e realizar atividades de Uso Público, Educação e 
interpretação Ambiental; 

• Apoiar o Gestor da UC na administração e operacionalização da UC; 

• Monitorar o uso público e realizar ações com o sentido de implementar 
ações de registro, correção e controle de usos na UC; 

• Implementar ações de integração com a comunidade do interior da UC e 
de seu entorno, objetivando a educação e conscientização ambiental; 

• Realizar a co-representação institucional. 

8.1.4 Analista 
Ambiental / 
técnico – 
Proteção, 
Pesquisa e 
Manejo (1) 

Superior • Coordenar as atividades de Pesquisa e Monitoramento Ambiental da 
UC;  

• Coordenar as atividades de Proteção e Fiscalização da UC e sua Zona 
de Amortecimento; 

• Executar as atividades de prevenção e combate a incêndios, vigilância e 
fiscalização da UC e sua Zona de Amortecimento para a implementação 
do Plano de Manejo; 

• Coordenar as atividades de manejo dos recursos naturais, incluindo 
fauna, flora, bacias hidrográficas e recuperação de áreas degradadas; 

• Executar atividades de pesquisa, monitoramento e manejo de recursos 
naturais para a implementação do Plano de Manejo; 

• Realizar a co-representação institucional. 

8.1.5 Guarda-Parques 
(10) 

Nível Médio • Realizar as atividades de fiscalização e manutenção da UC; 

• Apoiar as atividades de pesquisa, monitoramento, manejo, turismo e 
educação ambiental desenvolvidas no Parque; 

• Conduzir e orientar os visitantes; 

• Zelar pelas pessoas e patrimônio. 

8.1.6 Auxiliar 
Administrativo 
(1) 

Nível Médio • Apoiar e realizar atividades de administração na sede da UC; 

• Executar serviços de digitação de expedientes e organização de 
fichários, arquivos e processos; 

• Apoiar as atividades do Conselho Consultivo;  

• Apoiar as atividades de manutenção do patrimônio da UC; 

• Executar serviços diversos afetos à administração da UC; 

• Elaborar e assinar despachos de caráter administrativo e institucional 
(pareceres técnicos, ofícios ao Ministério Público, notificações, 
procedimentos relativos as infrações administrativas ambientais em 
geral). 
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CARGO FORMAÇÃO FUNÇÕES 

8.1.7 Agente de 
serviços gerais 
(4) 

Nível Médio ou 

Fundamental 
• Realizar as atividades de conservação, limpeza e serviços gerais das 

infraestruturas do PEPS. 

• Execução de limpeza e higienização periódica das edificações da UC 
(Recepção, Centro de Visitantes, e demais estruturas utilizadas para as 
atividades de uso público) exceto os caminhos e a trilha; 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.3 Sugestões de temas e abordagens para a capacitação de gestores, por função considerada. 

CARGO FUNÇÕES 

Gestor (1) • Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação: abordando aspectos relacionados 
à conservação da natureza, recursos naturais, Unidades de Conservação e categorias de 
manejo, sistemas de Unidades de Conservação, legislação ambiental em geral e 
específica sobre UC, Planejamento, Zoneamento, Uso Público em UC, monitoramento 
ambiental e monitoramento específico, entre outros aspectos relevantes relacionados ao 
tema; 

• Uso Público em Unidade de Conservação: abordando conceitos de uso público e visitação, 
as formas de uso público e os principais métodos de manejo de visitação, o ecoturismo 
como atividade econômica em UC, elaboração do Plano de Uso Público e as importantes 
fases para seu desenvolvimento, entre outros aspectos que permitam fazer da visitação 
pública uma eficiente ferramenta na valorização dos recursos naturais e socioculturais em 
UC. 

• Uso de Tecnologias de Geoprocessamento: privilegiando treinamento na operação de 
sistemas de mapeamento e bancos de dados, tais como ArcGIS (ou similar com plataforma 
aberta), Google Earth, Access ou similares. 

• Uso aplicado de GPS: abordando conceitos aplicáveis ao uso do equipamento e software 
para realizar cálculo de área, rotas, mapas, cartas, mapeamento de trilhas, imagens de 
satélite, cálculos especiais, comunicação com GPS, impressão de mapas e cartas, 
imagens de satélite, rastreadores, gerenciamento de arquivos e atualização de mapas, 
capacitando profissionalmente os usuários de diversas áreas a utilizarem todos os 
recursos disponíveis. 

• Relações Públicas e Resolução de Conflitos: abordando conceitos básicos sobre os 
recursos de relações públicas tais como as diversas maneiras de se comunicar, fazer 
divulgações, constituir equipes sólidas e objetivas. Já na área de resolução de conflitos, 
abordar estratégias de análise de causas de conflitos e suas possíveis soluções, 
gerenciamento dos conflitos já consolidados, estilos e posições a serem adotadas diante 
de diferentes situações, poder de articulação de diversos atores envolvidos e também 
processos de moderação. 

Analista 

Ambiental / 

Técnico 

• Monitoramento de UC: abordando a operação de rádio de comunicação; reconhecimento 
de pessoas e veículos; planejamento da rotina de trabalho; pontos críticos da UC; livro de 
ocorrência e relatórios; atitudes pró-ativas para defesa do meio ambiente; equipamentos 
e utensílios utilizados no desenvolvimento das atividades; acidentes de trabalho: conceito, 
causas e consequências; Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uniformes, 
calçados, luvas, entre outros; ergonomia; prevenção e combate a princípios de incêndio; 
cuidados com a segurança patrimonial.  

• Relações Públicas e Abordagem: visando a persuasão por meio de uma comunicação 
clara, coerente e objetiva; desenvolver habilidades interpessoais; ferramenta de 
comunicação e relacionamento interpessoal; motivação, cooperação e participação; 
proporcionar aos participantes técnicas para falar em público, apresentando uma boa 
postura profissional e pessoal, com argumentação de ideias e desinibição.  

• Guia de Turismo em Atrativo Natural: identificar e relacionar a infraestrutura de apoio 
turístico; procedimentos preliminares para uma excursão; aspectos geográficos, 
localização e acesso (vias e malha viária) do atrativo; aspectos históricos, culturais e 
colonização do atrativo; as etapas de elaboração de um roteiro; recepção, acomodação e 
acompanhamento do turista; técnicas de condução no atrativo; apresentação e utilização 
de equipamentos; percurso da visita e seus devidos cuidados; normas de segurança e 
prevenção de acidentes; comunicação: elementos básicos e tipos de linguagem; 
atendimento a pessoas com necessidades especiais; qualidade na prestação de serviços.  

• Uso aplicado de GPS e de Mapeamento: abordando o segmento de usuário; principais 
comandos do aparelho de navegação; ligar o aparelho e conhecer as principais telas; 
analisar a tela principal com a distribuição dos satélites e os canais de comunicação, 
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CARGO FUNÇÕES 

precisão, coordenadas e elevação; configurar o aparelho GPS para Sistema Geodésico 
Brasileiro e o sistema de coordenadas desejado; coleta e marcação de Pontos com 
nomenclatura e simbologia; verificar o ponto marcado na base de mapas do aparelho; 
operação da base de mapas do aparelho; localização de pontos no aparelho; inserir 
coordenadas no aparelho; apagar pontos; registrar trilhas e rotas; localização de pontos 
no campo utilizando a bússola do aparelho GPS; cálculo de área e transferência de arquivo 
de pontos. 

Assistente 

administrativo 
• Administração de Pessoal e Financeira Básica: abordando os mesmos princípios do 

treinamento para o chefe da Unidade, porém com um maior enfoque na parte prática que 
consiste em administrar as demandas do dia-a-dia da UC como organização de 
documentação, arquivamento, controle de visitação, informações básicas, controle de 
equipamentos e materiais não-duráveis, entre outras necessidades para realizar uma 
gestão eficiente.  

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

8.1.8 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

O Programa de Infraestrutura e Equipamentos tem como objetivo apresentar as obras, 

mobiliários e equipamentos, bem como melhorias estruturais necessárias para a gestão e 

para o desenvolvimento de atividades de uso público, educação ambiental, lazer e proteção 

na UC. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, 

encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.8. 

No caso do Plano de Manejo ora apresentado, as ações previstas neste programa têm caráter 

complementar ao previsto no Módulo V correspondente a Projetos de Infraestrutura para o 

PEPS, onde constam estudos de viabilidade e alternativas para a implantação de bases de 

apoio e estruturas de atendimento público.  

Por decisão do Inea foram eleitos dois pontos prioritários para o desenvolvimento de projetos 

executivos de obras, sendo: Receptivo e Base de Apoio operacional na Pedra Selada e 

mirantes, base de apoio operacional e receptivo junto a Rampa de decolagem de voo livre, 

dependendo de negociações com os proprietários ainda não desapropriados. 

Assim sendo, as ações contidas no presente Programa partiram da análise da área e definição 

de complementos estruturais necessários ao conjunto de acessos (Quadro 8.4), pontos de 

interesse, atendimento dos fluxos de visitação atual, entre outros elementos significativos da 

UC. 

Quadro 8.4 Equipamentos previstos para o PEPS. 

ITEM QUANTIDADE 

Caminhonetes cabine dupla, 4x4, diesel 2 

Computador 3 

Notebook 3 

Impressora laser 1 

Impressora multifuncional laser 3 

GPS de navegação 3 

Projetor Multimídia ou TV tela plana 60’ (para auditório) 1 

Software ArcGIS 10.1 (licença completa) 1 

Máquina Fotográfica reflex semi-profissional 2 

Rádios Comunicadores portáteis com baterias reserva 6 

Rádio Comunicador Fixo 1 

Telefones sem fio 3 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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8.1.9 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Programa visa promover e manter parcerias e cooperação interinstitucional de forma a 

ampliar o potencial de ação dos gestores no sentido de alcançar maior eficiência na execução 

de programas com foco no desenvolvimento regional e integração com o entorno. Referente 

as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas 

dispostas no item 8.7, no Quadro 8.9. 

8.1.10 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

Considera-se que a implantação de programas de sustentabilidade financeira em UC 

normalmente são limitadas pela dependência de um embasamento legal e normativo 

normalmente definido pelos órgãos ambientais, neste caso o Inea. Em outros termos a 

implantação de fontes de receita em UC não pode ser realizada de forma autônoma. Os 

recursos financeiros auferidos na UC não podem ser arrecadados e manejados pelos gestores 

diretamente. Salvo exceções, toda a arrecadação realizada em função de atrativos, serviços 

ou patrocínios resulta recolhida em favor do caixa único do governo e somente retorna às UC 

quando da inversão dos orçamentos através de repasses realizados pelo governo central. 

Mesmo os processos de concessão têm sua estruturação e oficialização dependente da 

implantação de um sistema estabelecido pela instituição responsável pelo Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação (Inea), sendo mínimas ou mesmo impossíveis as possibilidades 

de se implantar concessões ou parcerias financeiras diretamente pela UC. 

Neste cenário, as ações de sustentabilidade de um Plano de Manejo, devem focalizar 

prioritariamente na obtenção de apoios e investimentos de forma indireta gerenciados pelos 

patrocinadores e parceiros. Em outros termos o apoio à UC deve partir do pressuposto da 

recepção apenas de ações com significado econômico (relacionando-se a importância 

valorável economicamente de determinada ação), mas não financeiro (conceituando-se que 

financeiro refere-se à transferência de recursos ou moedas).  

Mesmo com a consideração citada acima, não se descarta a possibilidade de que os gestores 

do PEPS identifiquem elementos potenciais para concessões, desenvolvendo procedimentos 

junto a sede para a sua formalização ou oficialização em conformidade com a legislação e 

normas vigentes. 

As ações citadas a seguir visam promover e manter parcerias e cooperação interinstitucional 

de forma a ampliar o potencial de ação e eficiência dos gestores na execução de programas 

com foco no desenvolvimento regional e integração com o entorno. Referente as atividades e 

ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, 

no Quadro 8.10. 

8.1.11 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

O Programa de Voluntariado refere-se a ações que possibilitam a ampliação de forças à 

equipe de gestão da UC, à medida em que determinadas tarefas ou atividades podem vir a 

ser exercidas de forma complementar aos gestores.  

Um Programa de Voluntariado permite e auxilia em favor de maior integração das 

comunidades provocando efeito positivo na imagem da UC perante a sociedade e 

possibilitando a aquisição de experiências dos participantes. Possibilita também o aumento 

da capacidade de solução de determinados problemas enfrentados pela UC, à medida em 

que possibilita a agregação de voluntários especialistas em determinadas áreas de 

conhecimento no apoio a realização de tarefas ou atividades não usuais, como por exemplo, 

colaborações para capacitação de funcionários ou equipe de resgate em situações complexas 

(montanha, por exemplo), entre muitos outros temas.  
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O Programa de Voluntariado pode ser estabelecido com diversas abordagens e durações, 

podendo prever desde contribuições pontuais para a realização de ações de curta duração e 

com propósito específico (palestra de capacitação, por exemplo), até a implementação de um 

grupo de voluntários que atuam por um período mais longo de tempo, de forma sistemática, 

para realizar conjuntos de atividades sem determinação prévia, passando pelo corpo 

voluntário de brigadistas de incêndio. Para os casos que pressupõe contribuição de maneira 

sistemática, há que se considerar as normas e procedimentos definidos pelo Inea para 

voluntariado na Resolução Inea nº 138/2016, tendo em consideração os riscos e entraves 

trabalhistas passíveis de incidir sobre o tema. Referente as atividades e ao cronograma de 

cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.11. 

8.1.12 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO 

Este programa visa dar as diretrizes para a capacitação do Conselho Consultivo da UC, que 

deverá ser a representação da sociedade civil dentro do contexto da gestão do PEPS, tendo 

como funções: orientar ações estratégicas, dar suporte técnico à equipe de gestão, 

compartilhar responsabilidades na gestão, tomar decisões no que lhe couber, fazer cumprir o 

proposto no Plano de Manejo. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser 

desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.12. 

8.2 PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO 

O Plano Setorial de Uso Público busca o ordenamento e o direcionamento das atividades de 

no interior da UC, garantindo a qualidade na experiência dos visitantes, o mínimo impacto nas 

áreas visitadas e a sensibilização e conscientização ambiental. Está divido em três 

programas: Programa de Visitação e Recreação, Programa de Interpretação e Educação 

Ambiental. 

8.2.1 PROGRAMA DE VISITAÇÃO E RECREAÇÃO 

As atividades de uso público em áreas protegidas geram uma quantidade expressiva de 

demandas para a equipe gestora e, ao mesmo tempo que, proporcionam oportunidades de 

aproximação entre os visitantes e a natureza, podem gerar impactos negativos para essas 

áreas. Compreender as características da visitação é fundamental para o direcionamento de 

ações estratégicas e para evitar os impactos negativos.  

Nesse sentido, é imprescindível que se faça a Gestão da Visitação da UC, cujo conceito difere 

muito do manejo de trilhas e atrativos utilizado costumeiramente. Segundo MMA (2006a), a 

Gestão refere-se ao conjunto de mecanismos administrativos, gerenciais de controle 

ambiental e avaliação, como também aqueles que definem e promovem a forma de 

participação das populações locais e dos principais agentes regionais públicos e privados. Já 

o Manejo é o ato de intervir, direta ou indiretamente, no componente ou território com base 

em conhecimentos científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir o seu correto 

funcionamento. Medidas de proteção dos recursos sem atos de interferência direta nestes, 

também fazem parte do manejo. 

Dessa forma, o manejo de trilhas e atrativos é uma das ferramentas do Programa de Gestão 

da Visitação, que abrange uma série de outras ações e busca compatibilizar o uso público de 

área protegidas com a conservação dos recursos naturais. Devido à quantidade de 

informações, variáveis e demandas existentes, recomenda-se que o programa tenha 

indicadores próprios definidos a partir do estudo da visitação. O estudo da visitação é o 

principal instrumento para a gestão da visitação e deve apontar informações como a 

caracterização do fluxo nos atrativos (dias, horários, número de visitas e etc.), tipos e conflitos 

de uso, perfil, comportamento e satisfação dos visitantes entre outros. O estudo da visitação 

oferece subsídios para que alinhado aos objetivos de gestão, sejam pensadas ações para a 

estruturação dos atrativos, definição de procedimentos e normas, necessidade de 
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investimentos, direcionamento da utilização de recursos além de possibilitar a definição de 

indicadores para o monitoramento do uso e a sustentabilidade das atividades em relação às 

áreas utilizadas.  

Os indicadores devem considerar o máximo de critérios relacionados ao uso público no parque 

para que sejam analisados os resultados em sua ampla abrangência. Alguns dos critérios 

recomendados são: Usos e usuários; Perfil do Visitante; Segurança; Bem-estar dos 

moradores afetados; bem-estar do visitante; Comportamento do visitante; Integração local e 

regional e entre outros. A partir de cada critério mencionado, pode ser definido o número 

necessário e adequado de indicadores desde que sejam mensuráveis e aplicáveis a realidade 

local (disponibilidade de recursos). Após definidos e monitorados segue-se o fluxo normal de 

gestão que é avaliação e redirecionamento das ações. É de extrema importância que a equipe 

da UC seja envolvida em todo esse processo e que os resultados sejam compartilhados 

também com o conselho, trade e comunidade, mostrando a importância e contribuições do 

PEPS para a localidade e incentivando que se apropriem da UC. 

Quanto aos impactos gerados pelos usos ao ambiente, recomenda-se que seja definida uma 

metodologia de monitoramento das trilhas e atrativos, que considere não somente a 

necessidade de estabelecer um número adequado de visitantes para cada área, mas sim que 

investigue a consequência do comportamento dos visitantes para as áreas utilizadas. Um 

exemplo é a metodologia disponível no “Manual de Monitoramento e Gestão dos Impactos da 

Visitação em Unidades de Conservação” (2010a), desenvolvido pela Fundação Florestal, de 

São Paulo. Desenvolver um programa anual de monitoramento é fundamental para garantir a 

conservação das áreas abertas à visitação. 

Considerando que o PEPS apresenta atributos e características fortemente vinculados ao 

turismo e visitação, recomenda-se que todas as ações previstas neste Programa sejam 

tratadas com prioridade pelos gestores. Muitas ações têm seu cronograma previsto para os 

dois primeiros anos da execução, podendo provocar excesso de comprometimento da equipe 

de gestão caso não sejam realizadas em conjunto. Portanto, a administração do PEPS deverá 

considerar a aglutinação das ações/atividades em suas contratações previstas para execução 

do Programa. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, 

encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.13. 

8.2.2 PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambientai, instituída pela Lei Federal 

N° 9.795/1999, educação ambiental são “os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente”. É um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal, ou seja, nas escolas e instituições de 

ensino, e não-formal, nas UCs, empresas, meios de comunicação, entre outros. Referente as 

atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas 

no item 8.7, no Quadro 8.14. 

As atividades de educação ambiental do PEPS devem estar articuladas e integradas com as 

políticas, programas e ações do Inea, e apresentar consonância com as Diretrizes para 

Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação 

do ICMBio2.  

                                                

2  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Diretrizes para Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental em Unidades de Conservação. 2015. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunica 

cao/publicacao_encea.pdf. Acesso em: 14 dez. 2015. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacao_encea.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacao_encea.pdf
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As atividades previstas neste Programa correspondem somente àquelas a serem 

desenvolvidas dentro da UC. Têm caráter complementar de maneira direta aos Programas de 

Comunicação e de Integração com o Entorno. O Quadro 8.5 apresenta as características de 

trilhas a serem utilizadas para interpretação ambiental, bem como os temas que podem ser 

abordados. O Quadro 8.6 a seguir, apresenta roteiros para serem utilizados nas atividades de 

educação ambiental realizadas com cada um dos 4 grupos definidos, em 2 temas (água e 

floresta). 

Quadro 8.5 Caracterização das trilhas prioritárias para estruturação e utilização visando educação e 

interpretação ambiental e sugestões de temas a serem utilizados como argumentação 

principal. 

TRILHAS CARACTERÍSTICAS TEMAS 

Bosque do 
Visconde 

▪ Percurso circular com 1 km de extensão, 
incluindo infraestruturas de pontes, passarelas, 
mirantes, banco e mesas;  

▪ Demonstram viabilidade para acessibilidade; 

▪ Trilha com baixo nível de dificuldade; 

▪ Apesar de não ter muitos pontos de interesse, 
permite uma caminhada ao longo da área em 
reflorestamento e área de bosque com 
diferentes estratos arbóreos e um corpo d´água 
que percorre toda o perímetro; 

▪ Fácil acesso por veículos motorizados. 

▪ História cultural e ambiental da 
região; 

▪ Flora; 

▪ Observação de aves; 

▪ Pedologia e comportamento da 
água em áreas descobertas e 
áreas cobertas. 

Vale da Grama ▪ Zona de amortecimento do PEPS; 

▪ Possui dois atrativos de água (poço das 
Esmeraldas e Prainha); 

▪ Área reflorestada; 

▪ No início do Vale há presença de currais e 
chiqueiros próximos ao rio; 

▪ Fácil acesso para ônibus até o início da 
propriedade dos Lerena. 

▪ Pressão da expansão urbana e 
uso agropecuário extensivo 
sobre as florestas; 

▪ Flora (em especial Araucária); 

▪ Observação de aves; 

▪ Contribuição do rio 
Marimbondo para a micro-
bacia do alto do rio Preto. 

Pedra Selada ▪ Principal atrativo do PEPS; 

▪ Fácil acesso por veículos motorizados. 

▪ História geológica, 
geomorfológica e 
paleoambiental da região da 
Serra da Mantiqueira; 

▪ Importância do PEPS enquanto 
produtor de água para a região. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 8.6 Proposta modelo de conteúdo a serem trabalhados durante as visitas escolares, diferenciado 

por faixa etária/grau de escolaridade. 

ÁGUA 

FAIXA ETÁRIA DESCRIÇÃO MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensino Infantil (1° ao 
4° ano) 

Pretende-se que o aluno identifique locais 
onde pode encontrar água na natureza e 
suas principais propriedades, assim como 
adquira conhecimento sobre o ciclo da 
água e seus estados. 

▪ Cartazes com o conteúdo a ser 
apresentado. 

▪ Apresentação de Vídeos. 

▪ Realização de dinâmicas e jogos 
cooperativos. 

▪ Concurso de desenhos. 

▪ Trilha interpretativa. 

Ensino Fundamental 
(5° ao 9° ano) 

Pretende-se que o aluno identifique locais 
onde pode encontrar água na natureza e 
suas principais propriedades, assim como 
adquira conhecimento sobre o ciclo da 
água, seus estados, principais usos pelos 
seres humanos e principais impactos, com 
foco nos problemas e potencialidades 
locais. 

▪ Cartazes com o conteúdo a ser 
apresentado. 

▪ Apresentação de Vídeos. 

▪ Realização de dinâmicas e jogos 
cooperativos. 

▪ Trilha interpretativa. 
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ÁGUA 

FAIXA ETÁRIA DESCRIÇÃO MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensino Médio 

Pretende-se que o aluno identifique e 
analise os principais usos pelos seres 
humanos e principais impactos, com foco 
nos problemas e potencialidades locais, e 
analise as diferenças entre parâmetros e 
aparência da qualidade da água de 
amostras coletadas e analisadas, dentro e 
fora da UC, fazendo um comparativo entre 
os resultados encontrados e analisando as 
possíveis causas. 

▪ Análise de resultados de amostras de água. 

▪ Apresentação de Vídeos. 

▪ Trilha interpretativa. 

Adultos 

Pretende-se que os grupos conheçam 
alguns dados do ciclo natural e do ciclo 
urbano da água – locais de captação e 
quantidades, tratamento de água para 
consumo humano, distribuição, consumo e 
tratamento de águas residuais. Indicação 
da localização dos mananciais de 
abastecimento de água e das Estações de 
Tratamento de Água (ETA) e de Esgoto 
(ETE). Conceito de bacias hidrográficas, 
com destaque para o contexto da UC. 
Enquadramento dos rios da região. 

▪ Dados tabulados e apresentados de forma 
didática - volume total de água distribuído 
por dia/mês/ano, consumo de água per 
capta comparado a outras regiões do Brasil 
e do Mundo e às recomendações da ONU, 
etc. 

▪ Apresentar mapas com localização dos 
mananciais, ETAs, ETEs, bacias 
hidrográficas e hidrografia. 

▪ Elaborar modelo de filtro de água em escala 
reduzida. 

▪ Trilha interpretativa. 

▪ Apresentar fotos e vídeos de modelos de 
tratamento de água, desde os mais simples 
até os mais sofisticados, bem como 
principais parâmetros que devem ser 
medidos. 

▪ Reforçar importância das UCs para a 
provisão de serviços ambientais, com 
destaque para o equilíbrio do ciclo da água. 

▪ Indicar, como complemento à visita à UC, 
que o grupo também visite ETAs e ETEs.  

 

FLORESTA 

FAIXA ETÁRIA DESCRIÇÃO MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensino Infantil (1° ao 
4° ano) 

Pretende-se possibilitar ao aluno a 
experiência sensitiva de estar na floresta, 
olhando, sentindo o cheiro e tocando o 
solo, folhas, tronco e flores. Deverá 
aprender a valorizar os recursos naturais, 
porque precisamos e como utilizamos, 
mas principalmente reconhecer sua 
beleza e diversidade através dos sentidos. 
O aluno também deverá aprender a 
diferenciar animais de plantas, reconhecer 
algumas espécies da região e identificar 
algumas de suas principais 
características. 

▪ Ilustrações de animais e plantas da região. 

▪ Trilha interpretativa com atividades 
sensoriais. 

▪ Atividades que exploram os sentidos (visão, 
audição, tato, paladar e olfato). 

▪ Apresentação de vídeos (desenhos) e fotos. 

▪ Concurso de desenhos. 

Ensino Fundamental 
(5° ao 9° ano) 

Pretende-se que o aluno identifique as 
principais características de uma árvore e 
reconheça as espécies da fauna e flora 
existentes na UC. Também deverá 
aprender o que é a cadeia alimentar, com 
exemplos práticos de relações existentes 
na UC. Apresentar de forma didática e 
simplificada o processo de decomposição 
da matéria orgânica. Deve-se dar 
destaque para espécies ameaçadas e 
endêmicas da região, e/ou aquelas que 
seja possível observar as relações entre 
espécies. 

▪ Fotos e vídeos sobre as espécies de fauna 
e flora da UC. 

▪ Apresentação prática sobre a 
decomposição de materiais orgânicos 
utilizando-se de uma composteira e/ou 
minhocário. 

▪ Dia de Guarda-Parque (Projeto Guarda-
Parque Mirim) 
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FLORESTA 

FAIXA ETÁRIA DESCRIÇÃO MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensino Médio 

Pretende-se que o aluno compreenda as 
estruturas de uma planta, da semente até 
a flor, além de aprender a diferença entre 
as diversas classes de animais 
(mamíferos, peixes, aves, insetos, etc.). 
Deverá também reconhecer o importante 
papel das florestas para o equilíbrio da 
água, do ar, do clima, para a provisão de 
alimentos, fabricação de remédios, entre 
outros importantes serviços ambientais 
prestados pela UC, reconhecendo 
também o ciclo de nutrientes e 
decomposição das folhas e resíduos 
orgânicos através da compostagem. Os 
alunos deverão também reconhecer a 
importância da mata ciliar para a 
qualidade da água dos rios, fauna, 
controle de erosão, equilíbrio do ciclo da 
água, redução de riscos de desastres 
naturais, entre outras. 

▪ Sementes, flores e frutos das espécies 
existentes a UC. 

▪ Trilha interpretativa. 

▪ Observação de aves. 

▪ Reconhecimento das diferenças entre as 
fitofisionomias florestais da região. 

▪ Apresentação de folhas de árvores e 
troncos, explicando as diferenças dos 
diversos tipos e famílias. 

▪ Apresentação dos Biomas do Brasil, com 
foco na UC. 

▪ Apresentação prática sobre a 
decomposição de materiais orgânicos 
utilizando-se de uma composteira e/ou 
minhocário. 

▪ Apresentar modelo reduzido (maquete) 
sobre a importância da mata ciliar para o 
controle da erosão. 

Adultos 

Pretende-se que o público compreenda a 
dinâmica dos processos existentes em 
uma floresta, reconheça a fauna e flora 
local e a importância da UC para a 
provisão de serviços ambientais. 

▪ Trilha Interpretativa. 

▪ Observação de Aves. 

▪ Apresentação de vídeos e fotos de espécies 
da fauna e flora da UC. 

▪ Amostras de solo de diferentes tons (solo 
escuro e solo de cor clara); folhas secas; 
pequenos animais encontrados no solo; 
fragmentos de rochas. 

▪ Apresentação de espécies da flora 
ameaçadas, medicinais, matéria-prima de 
remédios, utilizadas na culinária local e 
endêmicas. 

▪ Principais impactos antrópicos à fauna e 
flora da UC. 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

8.3 PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

O Plano Setorial de Proteção Ambiental trata das rotinas de fiscalização e monitoramento do 

patrimônio natural e físico da UC, bem como da segurança de seus frequentadores. É 

composto pelos seguintes programas: Programa de Fiscalização e Vigilância, Programa de 

Prevenção e Combate a Incêndios e Programa Vigilância Patrimonial. 

8.3.1 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO 

Algumas áreas onde foram verificadas presenças de ocupação humana em níveis 

preocupantes, pela densidade populacional e/ou impacto ambiental, são: Rio Campo Belo 

(Itatiaia), Viradouro da África (Penedo, Itatiaia), Capelinha (Resende), Lote 10 (Resende) e 

Bom Sucesso (Resende). Notificações preventivas devem ser aplicadas em exaustão, sempre 

que qualquer ato ilegal ou em desacordo com as normas do PEPS for identificado, como: 

ocupação irregular, deposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes sanitários, caça, 

extração ilegal de palmito, acesso a áreas proibidas, realização de condutas proibidas, 

presença de animais exóticos, entre outros. Referente as atividades e ao cronograma de cada 

ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.15. 

8.3.2 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS 

O Programa de Prevenção e Combate a Incêndios tem como alvo a estruturação e 

programação de medidas para prevenir e combater os incêndios florestais no PEPS, evitando 

sua ocorrência.  
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As operações de combate a Incêndios Florestais do PEPS deverão seguir os seguintes 

aspectos e critérios: 

• Formas de detecção dos incêndios;  

• Rotina para identificação do foco de incêndio, comunicação e acionamento da 

brigada de incêndio;  

• Procedimentos e tempo mínimo necessário de acionamento na equipe e saída 
para o atendimento da ocorrência; 

• Formas de organização e transporte da brigada de incêndio e equipamentos e de 
apoio logístico;  

• Alternativas de abastecimento e transporte dos combustíveis;  

• Alternativas de abastecimento de água, alimentação e, quando houver 

necessidade, meios de hospedagem e primeiros socorros; 

• Alternativas para pouso de helicóptero e abastecimento de bambi buncket ou 
captação de água. 

Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se 

estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.16. 

8.3.3 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Este Programa tem como principal função garantir a integridade da área do PEPS e a 

segurança dos visitantes através de procedimentos que assegurem uma rotina de fiscalização 

e proteção do patrimônio natural e o encaminhamento dos trâmites legais para solução das 

ocorrências identificadas. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser 

desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.17. 

8.4 PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

O Plano Setorial de Conhecimento tem por objetivo gerar subsídios para o manejo da UC por 

meio de disponibilização de informações e análises técnico-científicas levantadas a partir de 

pesquisas, estudos, avaliações e ações de monitoramento ambiental. Também tem o objetivo 

de promover a difusão de conhecimentos sobre o PEPS para a sociedade, contribuindo, 

assim, para a agregação de esforços focados na proteção da UC, angariamento de 

simpatizantes com o PEPS e disseminação de fatos relevantes aos atores que atuam direta 

ou indiretamente com o tema ambiental. 

8.4.1 PROGRAMA DE PESQUISA 

O Programa de Pesquisa é responsável por incentivar a produção de conhecimento técnico-

científico na UC, acompanhar as pesquisas vigentes e disseminar os resultados das 

pesquisas finalizadas. É função desse programa ainda acompanhar e compreender as 

necessidades da UC para produzir e priorizar os temas de investigação. 

O PEPS é uma UC criada recentemente e tem registrado poucas pesquisas em seu território. 

Parte dessa carência de informações se deve ao fato do PNI (a primeira UC do Brasil e vizinha 

ao PEPS) atrair a atenção de pesquisadores há muitos anos, e concentrar um número 

expressivo de pesquisas e estudos aprofundados nos mais variados temas.  

Por outro lado, o fato do PEPS não ter uma base expressiva de pesquisas realizadas em seu 

território aponta para um alto potencial para o desenvolvimento de estudos de sua fauna, flora, 

meio físico e meio antrópico. 
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A consolidação de um programa de pesquisa é fundamental para que a UC tenha o controle 

sobre o que e como estão sendo feitas as pesquisas e tenha as suas necessidades atendidas. 

Além disso, o programa de pesquisa pode direcionar os temas de maior interesse para a UC, 

consolidar parcerias com instituições de ensino e pesquisa, angariar fundos e financiamentos 

e promover cursos, capacitações, treinamentos para a equipe e comunidade local.  

Como o PEPS ainda não tem um técnico responsável pelo programa de pesquisa, é 

fundamental a formação da Câmara Técnica de Pesquisa no Conselho Consultivo, que deve 

colaborar com o início do programa. Esse grupo pode ser formado a partir dos representantes 

de instituições de ensino e interessados que fazem parte do conselho e de pesquisadores que 

já iniciaram ou finalizaram estudos no PEPS. Após a composição da CT é imprescindível que 

seja definido um plano de pesquisa, em colaboração com o Sepes, que priorize os temas de 

interesse da UC ao longo do tempo. Nas planilhas adiante, há indicativos das pesquisas 

prioritárias recomendadas pelos técnicos que elaboraram este Plano de Manejo.  

Geralmente os programas de pesquisa das UCs atuam aguardando que o interesse e o tema 

a ser investigado venha da universidade para UC, e apoia o pesquisador no que for possível. 

Contudo, nessa lógica, nem sempre os temas estudados são realmente os temas necessários 

para a gestão.  

Outro entrave é que, apesar do esforço do órgão, nem sempre os resultados das pesquisas 

são trazidos para a UC, e menos ainda divulgados para a comunidade. A CT de Pesquisa 

pode atuar para resolver essa questão, incentivando encontros de pesquisa para a 

comunidade científica ou mesmo desenvolvendo um boletim anual que informe os resultados 

em linguagem acessível para comunidade local. No caso do PEPS que tem muitas UC de 

diferentes categorias vizinhas à sua área, é importante estreitar os laços entre os programas 

de pesquisa dessas unidades, já que os remanescentes estão conectados. Dessa forma o 

acervo de informações da região pode passar a ser integrado e cada vez mais completo. 

Os gestores do PEPS devem promover a integração de ações para viabilizar a realização de 

estudos e pesquisas por terceiros, seja em regime voluntário, seja em regime de fomento e 

parceria. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, 

encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.18. 

8.5 PLANO SETORIAL DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

O Plano Setorial de Manejo de Recursos Naturais visa manter a estabilidade ecológica dos 

ecossistemas do PEPS por meio de ações de manejo da fauna, da flora e dos recursos 

hídricos para conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais. 

8.5.1 PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA 

Os estudos de flora desenvolvidos para o Plano de Manejo do PEPS tiveram como objetivo 

principal a caracterização geral de seu bioma, ecossistemas e formações florestais a partir de 

amostras selecionadas nas diversas tipologias existentes. A lista de espécies da flora do 

PEPS resultou dos levantamentos realizados em campo e de consulta a pesquisas, 

publicações, entre outras fontes de dados secundários. Considerando que o escopo deste 

trabalho não foi realizar o inventário florístico do PEPS, há ainda espécies e indivíduos a 

serem identificados, especialmente de espécies ameaçadas, exóticas e endêmicas. Sendo 

assim, é fundamental que haja uma contínua busca e identificação de indivíduos da flora do 

PEPS para enriquecimento da lista, mas, principalmente, para mapear os exemplares de 

relevante interesse para conservação. As listas de espécies ameaçadas, endêmicas e 

exóticas identificas para o Plano de Manejo do PEPS estão apresentadas no Módulo 3.  

De acordo com a Portaria MMA nº 443/2014, em seu artigo 2º, “as espécies constantes da 

Lista classificadas nas categorias Extintas na Natureza (EW), Criticamente em Perigo (CR), 
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Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) ficam protegidas de modo integral, incluindo a proibição de 

coleta, corte, transporte, armazenamento, manejo, beneficiamento e comercialização, dentre 

outras”. Os casos de infrações são sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal Nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

O manejo e controle da espécie exótica arbórea eucalipto Eucalyptus sp. deverá ser realizado 

executando-se o corte rente ao solo com auxílio de motosserra ou por meio de anelamento 

das árvores, aplicando glifosato após corte, ou anelamento para evitar rebrotas, além do 

arranque de mudas desta espécie quando presentes na UC. 

A samambaia Pteridium sp. Deverá receber manejo e controle mecânico nas áreas de borda 

dos fragmentos florestais do PEPS, seguindo os preceitos técnico-científicos de controle. 

Algumas espécies identificadas no entorno que tem potencial invasor para adentrar os limites 

do PEPS são: mangueira Mangifera indica, maria-sem-vergonha Impatiens sultanii, pterídio 

Pteridium arachnoideum, espada-de-são-jorge Sansevieria trifasciata, eucalipto Eucalyptus 

sp., pinheiro Pinus sp., goiabeira Psidium guajava, capim-gordura Melinis minutiflora, capim-

colonião Panicum maximum, morango-silvestre Rubus rosifolius, bananeira Musa 

paradisíaca. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, 

encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.19. 

8.5.2 PROGRAMA DE MANEJO DA FAUNA 

O Programa de Manejo de Fauna possui relação direta com os programas de pesquisa, 

monitoramento e educação ambiental, pois dependem da geração de conhecimento, do 

acompanhamento da evolução e situação das espécies de possível ou provável ocorrência 

no PEPS e de ações de sensibilização e conscientização dos moradores do entorno e dos 

visitantes. Espera-se, com isso, melhorar a qualidade dos habitat do PEPS, reduzir as 

pressões e preservar a fauna nativa, especialmente as ameaçadas e endêmicas, e reduzir a 

presença de espécies exóticas. 

A presença de espécies exóticas, como cães e gatos, é uma das maiores ameaças à fauna 

nativa silvestre, pois competem por alimento, predam a fauna nativa e não possuem 

predadores naturais. Além dos animais domésticos, inclusive o gado, outras espécies exóticas 

silvestres também podem ser encontradas no PEPS, como o javali Sus scrofa e os saguis 

(Callithrix jacchus, Callithrix pennicilata e híbridos). Aparentemente essas espécies ainda não 

possuem populações bem estabelecidas dentro da área do PEPS. No entanto, sua ocorrência 

em áreas próximas serve como alerta e evidencia a necessidade de um monitoramento atento 

desse problema, visando permitir o manejo imediato de suas populações uma vez que sejam 

detectadas dentro do PEPS. Uma das formas de controle destas espécies exóticas 

domésticas de fauna é a realização de programas de castração, que podem ser organizados 

em parceria com as prefeituras municipais. 

Atividades de manejo relacionadas com espécies nativas incluem principalmente a 

reintrodução de espécies atualmente extintas no Parque e o revigoramento populacional de 

espécies atualmente com baixos estoques populacionais. Espécies indicadas para essas 

ações incluem principalmente a jacutinga Aburria jacutinga e o macuco Tinamus solitarius. A 

primeira encontra-se extinta na região e a segunda não possui registros recentes, o que leva 

a acreditar que caso não esteja extinta devem ocorrer poucos indivíduos remanescentes na 

porção fluminense da Serra da Mantiqueira.  

Os estudos indicam que o PEPS possui área e recursos ecológicos suficientes para abrigar 

populações estáveis de ambas as espécies. É oportuno ressaltar, no entanto, que projetos 

bem-sucedidos de reintrodução e revigoramento vão muito além da simples soltura de 

indivíduos em uma determinada área e devem envolver, além de estudos prévios buscando 

avaliar a viabilidade do projeto, atividades de educação ambiental.  
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Ressalta-se ainda importância da realização de levantamentos faunísticos em consonância 

com o programa de pesquisa que ampliem o registro de avifauna, mastofauna, ictiofauna e, 

em especial, a herpetofauna, que possuí poucos registros, e os padrões de diversidade, de 

distribuição e da ecologia das espécies não são conhecidos para o PEPS. Também devem 

ser amostrados remanescente de campos de altitude. 

Em relação a avifauna, merece ser destacado que o PEPS representa uma excelente área de 

estudo para pesquisas que busquem investigar tópicos como a distribuição altitudinal e o 

impacto de mudanças climáticas sobre comunidades de aves tropicais em regiões 

montanhosas. Além de ser capaz de fornecer informações que possam ser utilizadas para 

estudar esses pontos, um monitoramento a longo prazo da avifauna do PEPS poderia 

contribuir para obtenção de informações ligadas a biologia e história natural de espécies da 

Mata Atlântica. Estudos sobre comportamentos e padrões ecológicos também devem ser 

incentivados para esta classe. 

Outra atividade relacionada com o manejo de espécies nativas que resulta em benefício para 

a biodiversidade do PEPS é utilização de espécies vegetais nativas de interesse para a fauna 

na recuperação de áreas degradadas. Uma área importante para restauração seria a área de 

pasto localizada entre as margens do rio Campo Belo e o Morro Redondo, no sul do PEPS. 

As listas de espécies de provável e possível ocorrência para o PEPS, endêmicas, bandeira, 

exóticas e ameaçadas, de ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna, estão disponíveis 

no Módulo 3 deste Plano de Manejo. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação 

a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.20. 

8.5.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

O Programa de Manejo de Recursos Hídricos possui relação direta com os programas de 

pesquisa, monitoramento e educação ambiental, pois dependem da geração de 

conhecimento, do acompanhamento da evolução e situação da qualidade e quantidade de 

água nos principais cursos existentes na região. Ações de sensibilização e conscientização 

dos moradores do entorno e dos visitantes devem ser realizadas com o sentido de minimizar 

degradação de áreas ciliares e nascentes, deposição de resíduos sólidos nas margens de rios 

e lançamento e efluentes sem tratamento adequado. 

Por se tratar de um tema que vai além dos limites físicos e administrativos na gestão da UC, 

faz-se necessária a formação de parcerias, especialmente com a Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (CEDAE) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. 

Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se 

estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.21. 

8.5.4 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

O Programa de Recuperação de Ecossistemas Degradados visa planejar e implementar 

ações efetivas de recuperação das áreas degradadas do PEPS, especialmente as definidas 

nas Áreas de Recuperação da UC, assim como fomentar ações nas áreas da Zona de 

Amortecimento que necessitam de recuperação, como matas ciliares e corredores biológicos 

a serem implantados. 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas deve buscar a aceleração dos processos 

naturais de recomposição e obter resultados próximos à dinâmica de uma floresta natural, até 

o ponto em que o sistema recupera a sua resiliência e se torna autossustentável. O modelo 

de recuperação florestal poderá ser a condução da regeneração natural ou a regeneração 

artificial a partir de semeadura direta ou do plantio de mudas. Entretanto, para evitar 

desperdícios de mão de obra e recursos financeiros e aumentar a eficiência na recuperação 

da área degradada, se faz necessário identificar e anular a ação dos atores causadores de 

degradação, como por exemplo, identificar a gênese das voçorocas existentes no PEPS ou 
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interligar pequenos fragmentos florestais, quando a fitofisionomia permitir, a fim de diminuir a 

área com solo exposto, uma vez que a continuidade desses fatores pode interferir, de forma 

negativa o desenvolvimento das ações. 

Primeiramente deverão ser elaborados projetos específicos para cada uma das Áreas de 

Recuperação indicadas na Figura 6.2. Os projetos devem considerar as características físicas, 

biológicas e socioeconômicas de cada local para definir as técnicas a serem aplicadas, equipe 

e equipamentos necessários, espécies de flora a serem utilizadas (se houver plantio), 

orçamento e cronograma detalhado e procedimentos operacionais. Deve-se priorizar a 

utilização de espécies de flora nativas ameaçadas de extinção, quando possível, como a 

araucária Araucaria angustifólia e a palmeira-juçara Euterpe edulis, que também são atrativas 

para a fauna, resultando no aumento das interações biológicas. 

As áreas prioritárias para serem recuperadas até 2021 são as que constituem-se de áreas de 

mata ciliar, APPs e/ou formadoras de corredores ecológicos, além da AR 03 (Bosque do 

Visconde), formada por pastagem mas indicada como prioritária por ter sido definida como 

área para educação ambiental, onde o plantio deverá ser realizado por estudantes das 

escolas públicas e particulares de Resende e Itatiaia.  

As parcerias com universidades, faculdades e empresas de extensão rural deverão ser 

formadas ainda na etapa de elaboração dos projetos específicos, de modo que os 

profissionais destas instituições possam contribuir nas orientações técnicas para recuperação 

dos ecossistemas degradados do PEPS. 

A identificação e o cadastro de fornecedores de mudas nativas da região nas proximidades 

do PEPS têm como objetivo a aquisição de determinadas espécies da flora em quantidade 

suficiente para promover a recuperação dos ecossistemas degradados do PEPS, quando 

houver necessidade de plantio. Ainda, a aquisição de mudas de fornecedores locais 

contribuirá com o desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com os objetivos 

da UC, ou seja, que contribuem com a preservação e conservação da natureza. Caso não 

sejam encontrados fornecedores de mudas nativas na região deve-se pensar em incentivar 

proprietários da Zona de Amortecimento para a sua produção e comercialização como fonte 

de renda alternativa. 

O envolvimento de sindicatos e associações de produtores rurais na execução e 

acompanhamento das atividades de recuperação de ecossistemas degradados é fundamental 

para que adquiram conhecimento, se interessem e assumam compromisso de restaurar 

voluntariamente as áreas degradadas em suas propriedades. Referente as atividades e ao 

cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no 

Quadro 8.22. 

8.6 PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO 

O Plano Setorial de Integração com o Entorno tem por objetivo conciliar as atividades 

realizadas no entorno com os objetivos de conservação do PEPS. Ao aproximar à UC das 

comunidades do entorno, este plano possibilita que os moradores assumam o PEPS como 

propriedade, defendendo-o e preservando-o,  

Integram este plano o Programa de Comunicação, o Programa de Educação Ambiental e 

Integração com o Entorno e o Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento, os 

quais visam divulgar e fortalecer a imagem do PEPS, disseminar conhecimentos e práticas 

ambientalmente adequadas, formar parcerias e capacitar o conselho consultivo. 

Com o Plano Setorial de Integração com o Entorno espera-se criar canais de comunicação 

com a população para promover a participação e engajamento na conservação do PEPS, 

conscientizando e capacitando os moradores para que se tornem atores no desenvolvimento 

sustentável da região. 
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8.6.1 PROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 

O Programa de Relações Públicas e Comunicação foi elaborado tendo-se por base o Plano 

de Comunicação realizado pela Detzel Consulting no decorrer do processo de elaboração do 

Plano de Manejo. As ações aqui previstas permitem dar sequência ao trabalho desenvolvido 

nos anos de 2015 e 2016. 

O Programa de Relações Públicas e Comunicação Ambiental visa integrar o PEPS ao 

contexto social, econômico, político e cultural da região, estabelecendo interlocução e 

cooperação permanente junto às instituições públicas e privadas de forma a incrementar as 

redes de participação na gestão, e estabelecer um canal de comunicação com o público a fim 

de divulgar a imagem do PEPS, as atividades de visitação, pesquisas, cursos, entre outros. 

Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se 

estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.23. 

8.6.2 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO 

Este Programa intenta despertar o interesse da população pela UC e pela proteção ambiental, 

tendo como foco principal a atuação junto a turistas, moradores permanentes e ocasionais, 

organizações, instituições e indivíduos líderes locais e regionais. O Programa de Integração 

com o entorno tem suas ações estabelecidas para implementação fora da UC, ora 

compreendendo iniciativas promovidas pelos gestores da UC, ora integrando ações em 

eventos promovidos por terceiros. Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a 

ser desenvolvida, encontram-se estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.24. 

8.6.3 PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

Para o Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento, além de executar algumas 

ações, o PEPS também deverá assumir a função de elo de conexão entre os moradores do 

entorno e técnicos e órgãos responsáveis pelo planejamento, capacitação, promoção e 

criação de oportunidades de emprego e renda baseados em atividades compatíveis com os 

objetivos do PEPS. Sempre que possível, a equipe do PEPS deve utilizar de exemplos e 

modelos de sucesso já aplicados na região (ex.: Projeto Juçaí), convidando-os para 

apresentar suas experiências nos eventos. Os eventos previstos neste Programa poderão ser 

desenvolvidos de forma integrada com outros previstos  

O credenciamento de guias de turismo para atividades no PEPS deverá ser sistemático e 

atualizado. Somente guias formados em cursos pré-estabelecidos deverão ser credenciados 

para atividades no PEPS. O registro de guias de turismo deverá ser renovado anualmente por 

interesse do próprio guia. O PEPS deverá definir as atividades e atrativos que os guias 

poderão conduzir grupos. As atividades realizadas por guias dentro do PEPS deverão ser 

previamente agendadas e registradas visando o monitoramento da oferta e demanda pelo 

serviço, bem como a avaliação da atividade e conduta dos guias de turismo credenciados. A 

lista de guias credenciados para atividades no PEPS com as respectivas informações de 

contato deverá ser disponibilizada na Sede e em formato digital na página da UC. Poderá ser 

estudada a pertinência de que o próprio PEPS faça o contato e agende as atividades guiadas, 

bem como as formas de se realizar a avaliação de cada atividade guiada por parte dos 

visitantes, estabelecendo um ranking das atividades e guias mais bem avaliados do PEPS. 

Referente as atividades e ao cronograma de cada ação a ser desenvolvida, encontram-se 

estas dispostas no item 8.7, no Quadro 8.25. 

 



Página 125 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

8.7 QUADRO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA DOS PLANOS E PROGRAMAS DA UC 

Quadro 8.7 Cronograma do Programa de Administração e Manutenção. 

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Prover de quadro técnico e funcional mínimo necessário e capacitado para a implementação da UC atribuindo-lhes funções e 

responsabilidades. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Equipe do PEPS em quantidade e capacidade adequada 
para sua gestão 

Gestão do PEPS eficaz e eficiente. 

Número de funcionários do PEPS em atividade. 
Folha de frequência de trabalho 

Relatórios mensais de atividades 
≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 

Número de cursos, formações, treinamentos e capacitações 

frequentadas pelos funcionários técnicos do PEPS anualmente. 
Folha de frequência nos eventos ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

ADM. 
01 

Promover os esforços necessários para garantir a equipe mínima composta por: Gestor (1), Analista 
ambiental/técnico para uso público e educação ambiental (1), analista ambiental / técnico para 

proteção, pesquisa e manejo (1), guarda-parques (10), auxiliar administrativo (1) e auxiliar de serviços 

gerais (4). 

                    SEDE  

ADM. 

02 
Estabelecer os Grupos de Trabalho (GTs) existentes – Proteção, Educação Ambiental e Uso Público 

– e criar o GT de Manejo Ambiental 
                    SEDE  

ADM. 

03 

Definir coordenadores para cada GT e estabelecer as seguintes responsabilidades para a realização, 

acompanhamento e monitoramento das atividades: 

• GT de Proteção: Plano Setorial de Proteção Ambiental 

• GT de Educação Ambiental: Plano Setorial de Visitação – Programa de Educação e 
Interpretação Ambiental; Plano Setorial de Integração com o Entorno 

• GT de Uso Público: Plano Setorial de Visitação – Programa de Recreação e Programa de 
Gestão da Visitação 

• Gestor do PEPS: Plano Setorial de Gestão. 
GT de Manejo Ambiental: Plano Setorial de Conhecimento; Plano Setorial de Manejo dos Recursos 

Naturais. 

                    SEDE  

ADM. 
04 

Definir e disponibilizar em local de fácil visualização organograma de atribuições e funções da equipe 
e Grupos de Trabalho (GTs), jornada de trabalho, procedimentos operacionais básicos, normas e 

requisitos para utilização dos equipamentos e das estruturas existentes, bem como os procedimentos 

para garantir a manutenção destes equipamentos.  

                    SEDE  

ADM. 

05 

Providenciar e assegurar a identificação dos funcionários da UC por meio do uso de uniforme 

padronizado de acordo com as atividades realizadas e crachá, de uso obrigatório durante expediente 
administrativo e em atividades externas.  

                    SEDE  

ADM. 
06 

Promover treinamentos para a equipe do PEPS minimamente nos seguintes temas: Planejamento e 

Gestão de Unidades de Conservação, Manejo de Trilhas, Educação Ambiental, Geoprocessamento e 

Comunicação. 

                    NA  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

ADM. 

07 

Realizar capacitações com toda a equipe sobre o Plano de Manejo do PEPS, abordando cada etapa, 
normas, zoneamento, planos e programas, inclusive as atividades e o cronograma, de modo a 

consolidar o entendimento entre toda a equipe da UC para a sua efetiva implementação, 

identificando, também, a necessidade de treinamentos complementares, contratação de funcionários 

e consultorias e formação de parcerias. 

                    SEDE  

ADM. 
08 

Promover treinamentos de todos os funcionários para prestar primeiros socorros e para atendimento 
público/relações com a comunidade. 

                    SEDE  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Definir e implementar procedimentos e rotinas de gestão 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Planejamento Operacional Anual - POA e do PEPS sendo 

implementado e avaliado trimestralmente e revisado 

anualmente 

Equipe do PEPS integrada, reunindo-se, trocando 

experiências e opiniões e avaliando suas atividades 

periodicamente. 

Gestão do PEPS eficaz e eficiente. 

Número de elaborações do POA a cada ano. 
POA validado e disponível como guia de implementação 
operacional 

1 1 1 1 1 

Número de reuniões de nivelamento e avaliações de 

implementação de ações do POA a cada ano. 
Registro das reuniões realizadas  4 4 4 4 4 

Percentual de atividades cumpridas pelos funcionários e 
membros do GT em cada mês 

Relatórios mensais consolidados  ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

Número de registros da ouvidoria. Boletins de registro da Ouvidoria NA NA NA NA NA 
 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

ADM. 

09 

Elaborar e revisar anualmente o Planejamento Operacional Anual - POA (Físico-Financeiro) do PEPS, 
com caráter de detalhamento das ações previstas no PM e de acordo com as atividades previstas e 

executadas no ano anterior. 
                    SEDE  

ADM. 

10 

Realizar reuniões de nivelamento e avaliação da implementação do Planejamento Operacional Anual 

- POA (Físico-Financeiro) a cada trimestre, reprogramando atividades e corrigindo rumos das ações 
quando necessário. 

                    SEDE  

ADM. 
11 

Definir rotina de integração da equipe, fluxo de informações e percepções sobre o andamento do 

trabalho e seu respectivo monitoramento em reuniões mensais, mural de informações, procedimentos 

de registros e relatórios, fotos, listas de presença, avaliações de projetos, entre outros. 

                    SEDE  

ADM. 
12 

Definir modelo padrão e determinar a elaboração de relatórios mensais das atividades realizadas para 

cada funcionário do PEPS (individuais) e para o GT, a ser elaborado pelo seu coordenador, a serem 

apresentados na reunião mensal da equipe. 

                    SEDE  

ADM. 

13 

Definir critérios e criar cadastro de fornecedores de serviços terceirizados, se cabível, visando a 
contratação para elaboração de tarefas específicas, tais como: vigilância patrimonial, limpeza, 

manutenções prediais, construção de infraestrutura tais como cercas, aceiros, entre outros. 

                    SEDE  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

ADM. 
14 

Criar uma ouvidoria do PEPS para receber sugestões e reclamações, divulgando amplamente o e-
mail e telefone e padronizando e registrando as contribuições, inclusive as presenciais, para que 

sejam avaliadas nas reuniões mensais e revisões do Planejamento Físico-Financeiro e Operacional 

do PEPS. 

                    SEDE  

ADM. 
15 

Criar um protocolo através de Ordem de Serviço para a participação da equipe do PEPS nas reuniões 
ordinárias trimestrais do Conselho Consultivo. 

                    SEDE  
ADM. 

16 
Estabelecer parcerias com Universidades e entidades gestoras de estágios para contratação de 

estagiários de acordo com as necessidades identificadas. 
                    NA  

ADM. 

17 
Estabelecer parcerias com as Prefeituras e outras instituições passíveis de realizar iniciativas 
consoantes com as ações previstas no PM da UC 

                    NA  
Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.8 Cronograma do Programa de Infraestrutura e Equipamentos. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas necessárias para a gestão do PEPS. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Obras de adequação da sede administrativa finalizadas até o 

final de 2017. 

Infraestruturas de apoio na Trilha da Pedra Selada e Mirante 

da Rampa de Voo Livre implantadas até 2021. 

Infraestrutura das trilhas e atrativos implantados até 2018. 

Entrega de obras de implantação ou manutenção de 
infraestrutura construída no PEPS. 

Obras instaladas e em funcionamento NA NA NA NA NA 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EST. 
01 

Realizar as adaptações estruturais necessárias e previstas para a Sede do PEPS para que as 

necessidades operacionais da equipe sejam atendidas, como instalação dos mezaninos, adequação 

do alojamento de guarda-parque, paisagismo, distribuição e instalação do mobiliário e outros. 

                    SEDE  

EST. 

02 
Implantar estrutura de apoio com recepção e cadastro de visitantes e depósito de equipamentos na 
Trilha da Pedra Selada, conforme projetos definidos no Módulo V deste PM. 

                    AV 07  
EST. 

03 
Implantar infraestrutura de mirante na Rampa de Voo Livre, conforme projetos definidos no Módulo V 
deste PM. 

                    
AV 04;  

AEE 12  

EST. 

04 

Projetar e implantar infraestrutura de apoio com depósito de equipamentos na Serrinha do Alambari, 

em parceria com a AMAR, Secretaria Municipal de Turismo de Resende e APA da Serrinha do 

Alambari. 

                    
ZC 03;  

AEE 13  

EST. 

05 
Elaborar projeto executivo para a implantação de uma Casa do Pesquisador no Sítio Roncador, que 

possa ser implantado em convênio com universidades e institutos de pesquisa.  
                    AUC 13  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EST. 

06 Elaborar projetos executivos e implantar infraestrutura e melhorias das trilhas e atrativos do PEPS                      
AV 01; AV 02;  

AV 03; AV 05;  

AV 06; AV 07 
 

EST. 

07 
Implantar uma unidade da UPAM.                      PEPS  

EST. 
08 

Criar e equipar o Centro Visitantes com exposição permanente sobre o PEPS junto ao Espaço de 
Turismo e Meio Ambiente e Sede Administrativa. 

                    ZC 03  
EST. 

09 Implantar o projeto de cercamento e demarcação física em áreas prioritárias da UC.                     SEDE  
EST.  

10 Priorizar a regularização fundiária das áreas onde há usos potenciais, trilhas e atrativos do PEPS.                     AV 01 a AV 07  

EST. 

11 

Priorizar as regularizações fundiárias da Fazenda Marimbondo e Trilha da Pedra Selada tendo em 
vista suas potencialidades para visitação, educação ambiental, fiscalização e pesquisa, e realizar 

adequações necessárias para estes fins, especialmente nas estradas de acesso. 

                    PEPS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Garantir a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários ao atendimento das atividades de gestão e funcionamento pleno da UC. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Edificações equipadas e mobiliadas adequadamente para 

melhor desempenho da gestão do PEPS. 

Equipamentos básicos para a manutenção, fiscalização e 

proteção do PEPS adquiridos e em bom estado de 

conservação 

Valor orçamentário efetivamente aplicado para a aquisição 

de equipamentos 
Inventário de equipamentos do PEPS NA NA NA NA NA 

Valor orçamentário efetivamente aplicado em ações de 

manutenção de instalações e equipamentos 

Relatórios mensais dos gestores, indicando faltas 

significativas de equipamentos 
NA NA NA NA NA 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EST. 

12 

Priorizar a regularização fundiária da Fazenda Marimbondo tendo em vista suas potencialidades para 
visitação, educação ambiental, fiscalização e pesquisa, e realizar adequações necessárias para estes 

fins, especialmente nas estradas de acesso. 

                    AUC 02  

EST. 

13 

Realizar as adaptações estruturais necessárias e previstas para a Sede do PEPS para que as 
necessidades operacionais da equipe sejam atendidas, como instalação dos mezaninos, adequação 

do alojamento de guarda-parque, paisagismo, distribuição e instalação do mobiliário e outros. 
                    SEDE  

EST.14 
Adquirir equipamentos visando complementar as condições de trabalho da equipe de gestão (ver 

sugestão de equipamentos mínimos no Quadro 8.4). 
                    SEDE  

EST. 

15 

Manter as infraestruturas existentes em condições adequadas para a atuação dos funcionários do 

PEPS, inclusive de equipamentos, limpeza, água, energia e internet. 
                    SEDE  

EST. 

16 

Prover os materiais de expediente, combustível e equipamentos necessários à execução das 
atividades gerenciais e administrativas previstas neste Plano de Manejo. 

                    SEDE  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EST. 

17 

Implantar um sistema de gestão ambiental na sede administrativa que vise melhorar o aproveitamento 
de energia e água, o armazenamento e destinação dos resíduos sólidos e o tratamento de efluentes, 

sempre que possível utilizando modelos com forte apelo educativo ; 
                    SEDE  

EST. 

18 
Aplicar adesivos em todos os vidros da sede, para evitar a colisão de aves.                     SEDE  

EST. 
19 

Aplicar película nos vidros e/ou instalar cortinas tipo black-out no auditório para evitar a claridade que 

prejudica a exibição de apresentações audiovisuais e a visão de fora para dentro, principalmente nas 

salas administrativas.  

                    SEDE  

EST. 

20 
Instalar lixeiras com tampa para proteção da chuva e de animais em todos os atrativos do PEPS.                     AV 01 a AV 07  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.9 Cronograma do Programa de Cooperação Institucional. 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Estreitar as relações entre o PEPS e instituições públicas, privadas e terceiro setor a fim de elaborar e executar ações conjuntas que 
resultem em benefícios mútuos. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

PEPS e demais instituições, grupos e atores sociais do 

entorno contribuindo mutuamente na realização de suas 

ações. 

Recursos humanos e financeiros do PEPS otimizados. 

PEPS contribuindo para o desenvolvimento sustentável local. 

Número mínimo de convênios e acordos de cooperações 

técnicas formalizados por ano 
Termos de acordo assinados e em implementação >1 >1 >1 >1 >1 

Número de ações desenvolvidas em parceria com outras 

instituições por ano 
Relatórios das ações desenvolvidas >4 >4 >4 >4 >4 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

COO. 

01 

Identificar, continuamente, as possibilidades de cooperação e convênios para implantação das ações 

previstas neste plano de manejo. 
                    NA  

COO. 

02 

Estreitar relações com o município de Itatiaia para resolução de conflitos referentes ao uso e 

ocupação do solo e recuperação de áreas degradadas no entorno imediato e interior do PEPS. 
                    REGIÃO  

COO. 

03 

Estabelecer cooperação técnica com EMATER, universidade, comitês de bacias hidrográficas, ONGs, 
prefeituras e demais instituições para promoção da agroecologia por meio de assistência técnica rural 

para pequenos produtores do entorno do PEPS. 
                    ESTADO  

COO. 

04 

Estabelecer parcerias com universidades, docentes, ONGs, comitês de bacias hidrográficas e 

prefeituras para as ações de comunicação e educação ambiental. 
                    REGIÃO  

COO. 

05 

Estabelecer parcerias com UCs do entorno do PEPS para realização de ações conjuntas, inclusive 

para o Programa de Voluntariado por meio de intercâmbio. 
                    REGIÃO  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

COO. 

06 
Estabelecer parcerias com universidades para o Programa de Pesquisa do PEPS.                     ESTADO  

COO. 

07 

Estabelecer parcerias com as prefeituras municipais de Itatiaia e Resende para promoção de ações 

de educação ambiental e capacitação de professores. 
                    REGIÃO  

COO. 

08 

Estabelecer parcerias com a Polícia Militar Ambiental e Guardas Municipais de Resende e Itatiaia 

para ações de fiscalização no PEPS e entorno. 
                    REGIÃO  

COO. 

09 

Estabelecer parcerias com guias e condutores ambientais, agências de turismo, locadoras de veículos 
e demais prestadores de serviços turísticos para divulgação e realização de atividades de visitação de 

baixo impacto no PEPS. 
                    REGIÃO  

COO. 

10 

Propor a veículos de comunicação da região (jornal, rádio, TV, sites, etc.) a veiculação de notícias 
relacionadas à questão ambiental, com destaque para o PEPS, bem como a criação de programas e 

campanhas. 
                    REGIÃO  

COO. 

11 

Firmar convênio com SENAI para capacitação de moradores do entorno do PEPS em atividades 

relacionadas ao ecoturismo, turismo sustentável, turismo de aventura, entre outras modalidades 

compatíveis com os objetivos da UC. 

                    ESTADO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.10 Cronograma do Programa de Sustentabilidade Econômica. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Dotar o PEPS de alternativas de sustentabilidade econômica para a sua manutenção e consolidação 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Estudo e modelagem de mecanismos para geração de 

receitas para o PEPS elaborado.  

Estudo e modelagem de mecanismos para concessão da 

Fazenda Marimbondo elaborado.  

PEPS recebendo apoio de terceiros para o desenvolvimento 

de seus projetos e ações. 

Atrativos avaliados e identificados como aptos a gerar 

receitas (mesmo que indiretas) no PEPS 
Relatórios finais dos estudos NA NA NA NA NA 

Percentual de apoio recebido de terceiros pelo PEPS em 

comparado ao seu orçamento anual 
Relatórios finais das parcerias >10% >10% >10% >10% >10% 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

SUS. 

01 

Contratar consultoria técnica para elaborar estudos e modelagem dos mecanismos que possam ser 
aplicados para gerar receitas, como concessões, parcerias público-privadas, terceirizações, entre 

outros3. 
                    NA  

                                                

3  A aplicação destes mecanismos depende de leis, decretos, normas, metodologias e procedimentos a serem definidos pelo Inea e dentro dos padrões previstos no SNUC. 



Página 131 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

SUS. 
02 

Contratar consultoria técnica para elaborar estudos e modelagem do potencial de utilização e de 
concessão de instalações e serviços da Fazenda Marimbondo, vinculadas ao uso público do PEPS4. 

                    NA  

SUS. 

03 

Definir procedimentos para o recebimento de contrapartidas nos casos de cessão do espaço do 

PEPS para a realização de eventos culturais e esportivos de promoção externa (medidas de 

compensação), que agreguem valor a UC, contribuam com seus objetivos de educação e respeitem 
as normas definidas pelo plano de manejo, Inea e SNUC. 

                    NA  

SUS. 

04 

Buscar financiamentos externos nas indústrias e empresas da região para apoio aos projetos do 

PEPS, de forma que haja financiamento indireto 
                    ESTADO  

SUS. 

05 
Buscar apoio do Conselho para captação de recursos humanos e de apoio às iniciativas do PEPS.                     NA  

SUS. 
06 

Buscar junto as prefeituras de Resende e Itatiaia recursos advindos do ICMS Ecológico para o 
financiamento de projetos, ações ou apoios estruturais.  

                    REGIÃO  
Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.11 Cronograma do Programa de Voluntariado. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Incentivar, organizar e valorizar a atuação voluntária de pessoas interessadas em contribuir com a gestão e manejo do PEPS, estimulando 

a interação da sociedade com a UC. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Voluntários contribuindo com a gestão e manejo do PEPS. 

Voluntários satisfeitos com a experiência e comprometidos 

com os objetivos da UC. 

Percentual de vagas anuais preenchidas por voluntários, em 
relação ao total ofertado, 

Fichas de inscrição e frequência dos voluntários ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

Índice de avaliação positiva da equipe da UC sobre o Programa 

de Voluntariado 
Relatórios de acompanhamento dos gestores ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

Percentual de satisfação dos voluntários positivo em relação ao 
total de opiniões coletadas 

Ficha de avaliação do programa de Voluntariado ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VOL. 

01 
Identificar as demandas da UC e elaborar um plano anual com diversidade de oportunidades de 

voluntariado, atividades e carga horária necessária. 
                    NA  

VOL. 
02 

Publicar chamadas de voluntariado para ações contínuas e pontuais em diversos veículos de 

comunicação, impressos e digitais, procurando atingir públicos de diversas regiões do estado do Rio 

de Janeiro e do Brasil.  

                    NA  

                                                

4  Concessões da Fazenda Marimbondo só serão passíveis de aplicação após regularização fundiária completa. 



Página 132 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VOL. 
03 

Divulgar o programa de voluntariado em instituições de ensino, associações, clubes e outras 
organizações da região. 

                    NA  
VOL. 

04 
Organizar e manter um registro de voluntários por área de interesse e disponibilidade de contribuição.                     NA  

VOL. 

05 

Preparar uma capacitação rápida para nivelamento do voluntário, a ser ministrada pelos guarda-

parques, e direcionar a atuação dos voluntários para áreas de seu domínio técnico e/ou interesse. 
                    NA  

VOL. 
06 

Estabelecer grupos de voluntariados por ações e definir guarda-parques coordenadores de cada 
grupo para acompanhamento dos trabalhos. 

                    NA  
VOL. 

07 
Promover o intercâmbio de experiência com Programas de Voluntariado de outras UCs.                     NA  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.12 Cronograma do Programa de Fortalecimento do Conselho Consultivo. 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Promover a gestão participativa do PEPS por meio do seu Conselho Consultivo, o exercício de sua função de forma qualificada, continuada 

e participativa. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Conselheiros cientes da importância de sua atuação para a 
sociedade, bem como quanto a suas funções, 

responsabilidades e limites de atuação.  

Conselheiros capacitados a representar adequadamente a 

sociedade civil perante os gestores da UC 

Conselheiros atuando de maneira organizada e planejada, 

auxiliando ativamente da implementação das ações na UC 

Sociedade civil bem informada sobre as atividades da UC 

através dos Conselheiros. 

Número de reuniões do Conselho realizadas por ano Registro de frequência das reuniões ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 

Percentual de execução das ações do Conselho definidas no 

Plano Anual 
Relatórios de avaliação do Planejamento Anual do Conselho ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

Número de capacitações/reciclagens anuais realizadas para o 

Conselho Consultivo, com frequência maior que 75% dos 

Conselheiros 

Relatórios das capacitações 

Fichas de frequência nos treinamentos 
≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

CON. 

01 

Implantar ações de capacitação aos conselheiros, especialmente abordando os seguintes temas: O 

que é um Conselho Consultivo; Quais são as Funções do Conselho Consultivo e de seus 

Conselheiros; A importância do Conselho Consultivo na Gestão da UC; Formas de atuação de 

Conselhos Consultivos – estudos de caso de boas práticas. As capacitações aos conselheiros 

deverão ser realizadas sempre que houver a troca de representações por intermédio da eleição de 

um novo corpo de conselheiros; 

                    NA  



Página 133 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 4 – Planejamento 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

CON. 

02 

Capacitar os membros do Conselho Consultivo do PEPS em conhecimentos vinculados a existência, 
manejo e gestão de UC, especialmente abordando os seguintes temas: O que é uma UC? Categorias 

de Manejo de UCs; Legislação vinculada ao tema UCs – a Lei do SNUC; Funções das UCs de 

Proteção Integral; Desafios de implementação e gestão de UCs; entre outros aspectos relevantes 

para o conhecimento dos Conselheiros sobre o tema. 

                    NA  

CON. 
03 

Implantar ações de reciclagem com os membros do Conselho Consultivo, ao longo do tempo, 
promovendo pelo menos uma vez ao ano um encontro objetivando revisão de ações e funções.  

                    NA  

CON. 

04 

Elaborar de maneira participativa com os membros do Conselho um Plano de Ações Anual para o 

Conselho Consultivo, definindo em conjunto as diretrizes de atuação e metas a cumprir ao longo do 

tempo, bem como indicadores da atuação do Conselho. 

                    NA  

CON. 

05 

Estabelecer avaliações e revisões periódicas (recomendado semestralmente) do Plano de Ações do 

Conselho Consultivo. 
                    NA  

CON. 

06 

Realizar oficinas que foquem o estímulo a ações cooperativas e fortalecimento das relações entre os 
Conselheiros e entre estes e seus respectivos pares de representação. 

                    NA  

CON. 

07 

Incentivar a formação e atuação das câmaras técnicas temáticas de maneira a potencializar análises 
de temas relevantes submetidos ao Conselho e minimizar o tempo necessário para validações e 

referendos. 
                    NA  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.13 Cronograma do Programa de Visitação e Recreação. 

PROGRAMA DE VISITAÇÃO E RECREAÇÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Estruturar e equipar as trilhas de visitação e atrativos do PEPS. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Trilhas e atrativos estruturados e aptos ao atendimento do 
usuário (segurança, informação e condição de uso) 

Número percentual de visitantes satisfeitos com a 
experiência de visitação no PEPS 

Questionário de pesquisa de satisfação do visitante 60% 70% 80% 80% 80% 

Número de acidentes considerados graves, derivados da falta 

de estrutura  
Boletins de registro de acidentes no PEPS ≤3 ≤3 ≤2 ≤2 ≤1 

Redução percentual no total de impactos observados nos 
atrativos e trilhas (resíduos, som alto, abertura de picadas, 

fogo, etc.) em relação ao ano anterior 

Relatórios de monitoramento de impactos em trilhas e 

atrativos 
NA 10% 10% 10% 10% 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VIS. 

01 

Trilhas - Elaborar projetos executivos visando estruturar as trilhas prioritárias - Pedra Selada, Prainha 

do Vale da Grama, Bosque do Visconde, Cascata Eldorado, Trilha do Gorilinha e Estrada Vale da 

Grama-Vale do Pavão - de maneira a torná-las adequadas ao uso com segurança e informação aos 

visitantes, com mínimo impacto ambiental. 5 

                    AV 01 a AV 07  

VIS. 

02 

Trilhas - Redefinir traçado para a Trilha do Gorilinha, negociar uso com proprietário, definir 
procedimentos específicos de uso e implantar a trilha como atrativo oficial do PEPS;  

                    AV 01  
VIS. 

03 

Trilhas - Alterar/adequar traçado para a Trilha da Pedra Selada e definir procedimentos específicos de 
uso. Concomitantemente, implantar bloqueios e sinalizar o trajeto antigo informando alteração da 

trilha. 

                    AV 07  

VIS. 

04 

Trilhas – Dar manutenção e sinalizar a trilha do Poço do Marimbondo, de forma a torná-la apta ao uso 

mais frequente e seguro ao usuário (pressupõe desbaste/manutenção de vegetação, manutenção de 

escadas e contenções, eliminação de pontos de erosão e nivelamento de piso) 

                    AV 02  
VIS.  

05 

Trilhas – Adequar e sinalizar área de estacionamento para visitantes do Poço do Marimbondo, de 

forma a instruir o usuário quanto as características e restrições do percurso 
                    AV 02  

VIS.  

06 

Trilhas - Definir traçados e padrões procedimentais para realização de corridas de montanha no 

PEPS e entorno, indicando medidas preventivas e ações de compensação por impactos ambientais a 

serem realizadas no PEPS 

                    AV 01 a AV 07  
VIS. 

07 

Trilhas - Elaborar projeto e implementar trilha adaptada para pessoas com deficiência no Bosque do 

Visconde, incluindo atividades sensoriais, sinalização e equipamentos mobiliários de apoio 
                    AV 06  

VIS. 

08 

Trilhas - Articular com proprietários de RPPNs localizadas na Serrinha do Alambari, PNI e Secretaria 

de Turismo de Resende a implantação de um circuito formal de trilhas na Serrinha. 
                    AEE 01  

VIS. 

09 

Trilhas – Realizar estudos quanto as possibilidades de uso e estruturação de Trilha da Pedra Selada 

– Face Leste, com saída em Bagagem e Vargem Grande. 
                    AEE 13  

VIS. 

10 
Trlhas - Adequar a estrada da Fazenda Marimbondo para a prática de Mountain Bike.                     AV 02  

VIS. 

11 

Atrativos - Planejar e estruturar área para acampamento próxima ao cume da Pedra Selada, mediante 

cadastro e assinatura de termos de compromisso, especialmente quanto a proibição de fogo, restrição 

a corte de vegetação, retorno de resíduos sólidos, entre outros. 

                    AV 07  

VIS. 

12 

Atrativos - Articular junto aos proprietários e Secretaria Municipal de Turismo de Resende o uso e 

estruturação dos atrativos Pedra do Sabão e Pedra da Boca do Sapo. Projetar e implantar trilhas de 

acesso, sinalização, normas de uso e segurança 

                    AEE 14  

VIS. 

13 

Atrativos - Estruturar o Mirante do Marimbondo, instalando equipamentos de segurança e apoio ao 

usuário (guarda-corpo, bancos), sinalização interpretativa e de segurança, realizando o clareamento 
da área de visão (desbaste de vegetação), instalando e demais ajustes de piso, drenagem e similares 

                    AV 01  

                                                

5  Os projetos executivos deverão abordar, no mínimo: projeção de correção de traçados (se aplicável), ajustes estruturais de leito (drenagem, nivelamento, degraus), estruturas de segurança (guarda-

corpo, cabos/correntes guia, e similares), sinalização complementar (interpretativa e de orientação), equipamentos mobiliários de apoio ao usuário (bancos, coberturas, passarelas, pontilhões, 

entre outros), além das definições de desenhos, materiais, procedimentos construtivos e volumetrias, entre outros.) 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VIS. 

14 

Infraestrutura - Estruturar adequadamente o Centro de Visitantes do Parque através de melhorias no 

receptivo, com ambientação, disponibilização de informações quanto a atrativos, normas de uso e 

segurança, serviços disponíveis e estrutura turística e de apoio existentes (pressupõe melhor 

divulgação do CV como ponto de apoio ao usuário, disponibilização de atendimento pessoal/recepção 
e disponibilização de materiais impressos e audiovisuais) 

                    SEDE  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Ampliar o potencial de uso público e recreação no PEPS 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Aumento da visitação no PEPS 

Integração do visitante do PEPS aos demais receptivos da 

região  

Ampliação do apoio ao visitante do PEPS na Região 

Acréscimo percentual do número de visitantes do PEPS por 

ano 

Registro de visitantes no Centro de Visitantes, postos de 

controle e/ou no trade local, ou ainda em relatórios de 

pesquisas sistemáticas de uso público.  

Questionário do Perfil do Visitante 

10% 10% 10% 10% 10% 

Quantidade e diversidade de atrativos do PEPS e entorno 
Registro dos atrativos oficiais mapeados na Administração 

do PEPS 
NA NA NA NA NA 

Total de prestadores de serviços e atividades comerciais, de 

receptivo ou guia no PEPS 

Registro de atividades comerciais, de receptivo ou guia 

desenvolvidas no PEPS 
2 5 8 10 12 

Número de eventos promovidos pelo PEPS na UC ou na região 
Materiais de divulgação, listas de presença e registros 

fotográficos dos eventos 
2 4 6 8 10 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VIS. 
15 

Atrativos – Realizar avaliação de todos os atrativos do PEPS e definir o público alvo, normas 

específicas de uso, segurança e posturas, para os atores que exploram atividades comerciais e de 
fornecimento de serviços vinculados ao receptivo, registro de conhecimento/acordo e, se for o caso, 

promovendo Termos de Ajuste de Conduta  

                    AV 01 a AV 07  

VIS. 

16 

Atrativos – Realizar estudo de potenciais para identificação e estabelecimento de novos atrativos, 

envolvendo análise de viabilidade técnica, definição de territórios e percursos, definição de atividades 

e definição de pré-requisitos específicos para cada atrativo identificado (canoagem, percursos de 
bike, cavalgadas no entorno do PEPS, hiking, bird-watching, entre outros similares – focar também 

região da Bagagem com prioridade) 

                    PEPS  

VIS. 

17 

Atrativos - Articular com DRM – RJ e preparar um roteiro de geoturismo no PEPS, envolvendo a 

Pedra Selada, Pedra da Boca do Sapo, Pedra do Sabão, Cadeia de Montanhas do Itatiaia (tendo 
como pré-requisito de alguns locais a permissão e normatização de uso). 

                    
AEE 14; AEE 01; 

AV 07  

VIS. 

18 

Infraestrutura - Realizar estudo de concessão das instalações da Fazenda Marimbondo, com 

propósito de instalar receptivo para uso público6.  
                    AEI 04  

                                                

6  Os estudos deverão contemplar análise de viabilidade, considerando modelos de negócios versus cenários de uso, definição de requisitos mínimos para funcionamento das instalações, definição 

de modelo de concessão e requisitos mínimos, definição das necessidades de melhorias nas instalações existentes e adições estruturantes (comunicação, energia, saneamento, acessos, etc.). 
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VIS. 
19 

Gestão – Incentivar a atuação da câmara técnica de uso público no conselho do PEPS e promover 
sua integração com outras câmaras técnicas de UCs do entorno. 

                    PEPS  

VIS. 

20 

Gestão - Analisar a visitação no PEPS a fim de compreender o fluxo, suas características, os tipos e 

usos, os conflitos e o perfil e a satisfação dos visitantes para o direcionamento das estratégias de 

gestão.  

                    PEPS  

VIS. 

21 

Gestão - Aplicar questionários de perfil do visitante na Trilha da Pedra Selada e Poço do Marimbondo 

e realizar análises que subsidiem a sua gestão e manutenção 
                    AV 01 e AV 07  

VIS. 

22 

Gestão - Iniciar o monitoramento da visitação na Trilha da Pedra Selada, Poço do Marimbondo e 
Bosque do Visconde por meio da Metodologia de Estimativa de Visitantes do Inea para fins de 

ordenamento e atendimento, especialmente em dias de alto fluxo, buscando realizar a contagem e 

estimativa e identificar e registar acidentes, condutas inadequadas e atividades irregulares 

                    
AV 02; AV 06; AV 

07  

VIS. 

23 

Trilhas - Monitorar o uso da Trilha da Pedra Selada pela AMAN e se necessário, definir e articular 
com o Comando Geral da Academia, quanto aos ajustes de procedimentos a serem realizados 

visando o mínimo impacto ambiental.  
                    AV 07  

VIS. 

24 

Trilhas – Articular com PNI as alterações nos níveis de restrição quanto ao acesso às trilhas do Gorila 
e Gigante, tendo como pressuposto um ajuste nas normas de uso previstas no PM do PNI, em função 

das restrições impostas por zoneamento (zona intangível).  
                    AV 01; AEE 01  

VIS. 

25 

Gestão - Monitorar as trilhas e atrativos buscando identificar impactos para fins de manejo e 

manutenção, inclusive a abertura de picadas e/ou novas trilhas, intervindo para realizar seu 

fechamento. 

                    AV 01 a AV 07  

VIS. 

26 

Gestão - Elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Riscos e Contingências para as 

atividades de uso público.  
                    PEPS  

VIS. 

27 

Gestão – Realizar estudos relativos ao potencial de concessão de uso para atividades comerciais e 
de receptivo já realizadas nos atrativos conhecidos, no interior do PEPS (aplicação somente após 

regularização fundiária) 

                    AV 01 a AV 07  

VIS. 

28 

Gestão - Buscar mecanismos que possibilitem a operação de atividades comerciais e prestadores de 
serviços dentro do PEPS, como: camping, lanchonete, guias e condutores, transporte 4x4, rafting, 

tirolesa, entre outras 
                    PEPS  

VIS. 

29 

Gestão - Preparar programação para a temporada de montanhismo, incentivando o ecoturismo e o 

turismo de aventura por meio das caminhadas e escaladas 
                    PEPS  

VIS. 

30 

Gestão - Promover e/ou organizar eventos na UC, que estabeleçam ampliação das possibilidades de 

uso e a difusão do PEPS, tais como, visitas guiadas e de interpretação ambiental, atividades de 

observação de aves na UC como o “Vem Passarinhar”, concurso de fotografias, corridas de 

montanha, cavalgadas (no entorno) entre outros. 

                    REGIÃO  

VIS. 

31 

Gestão - Definir traçados e padrões procedimentais para realização de cavalgadas na Zona de 

Amortecimento do PEPS em parceria com operadores deste tipo de serviço na região e Inea, 

incluindo o cadastramento e controle de operadores, definindo medidas para prevenção, redução e 

compensação por impactos ambientais 

                    REGIÃO  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VIS. 

32 
Gestão - Incentivar as visitas autoguiadas no Bosque do Visconde.                     AV 06 e AV 07  

VIS. 

33 

Gestão – Estruturar e Incentivar as visitas autoguiadas no Vale da Grama e Fazenda Marimbondo, tendo como 

pressuposto o preparo de material de orientação impresso/check-list.                     AEE 10 e AV 01  

VIS. 
34 

Gestão – Implantar o Programa de Guias e Condutores, realizando o cadastro, promovendo 

capacitações e incentivando a atividade no PEPS, conforme Resolução INEA nº 61, de 04.10.2012, 

que estabelece normas para o censo, credenciamento e prestação de serviços de guias de turismo e 

condutores de visitantes nos Parques Estaduais e o Manual do Programa de Guias e Condutores das 

UC (INEA, 2013). 

                    REGIÃO  

VIS. 

35 

Gestão - Realizar Seminários sobre Visitação no PEPS dirigidos a guias, condutores, prestadores de 

serviço, funcionários de empreendimentos relacionados ao turismo do entorno, Conselho Consultivo e 

demais interessados, destinados a apresentar a UC, seus atrativos, normas, áreas permitidas para 

visitação, resultados e indicadores de desempenho. 

                    REGIÃO  

VIS. 

36 

Gestão - Articular com o trade local capacitação sobre o PEPS e seus atrativos para recepcionistas e 

atendentes de pontos de informações turísticas. 
                    REGIÃO  

VIS.  

37 

Gestão – Realizar a capacitação e reciclagem dos Guarda-Parques, Guias e Membros do Conselho, 
quanto aos atrativos do PEPS, normas de uso e conduta, orientação a visitantes, limitações de 

visitação, monitoramento de impactos. 
                    PEPS  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.14 Cronograma do Programa de Interpretação e Educação Ambiental. 

PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Subsidiar instituições que desenvolvem educação ambiental formal, por meio de visitas agendadas por escolas e universidades, oferecendo 

o PEPS como “laboratório vivo”. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

PEPS recebendo visitas periódicas de alunos de todos os 

anos escolares, universitários e público geral, de diversas 

regiões, sendo envolvidos em atividades planejadas de 

sensibilização e conscientização ambiental e plantio de 

espécies nativas para recuperação de área degradada. 

Número total de visitantes recebidos pelo PEPS para 

atividades de educação ambiental formal 

Boletins de registro de visitas no Centro de Visitantes do 
PEPS 

600 600 600 600 600 

Número total de visitantes recebidos pelo PEPS para atividades 

de educação ambiental formal com alunos do ensino primário 

(1ª a 4ª série). 

250 250 250 250 250 

Número total de visitantes recebidos pelo PEPS para atividades 

de educação ambiental formal com alunos do ensino 

fundamental (5ª a 9ª série). 
250 250 250 250 250 

Número total de visitantes recebidos pelo PEPS para atividades 

de educação ambiental formal com alunos do ensino médio. 
100 100 100 100 100 

Total de exemplares de flora nativa do PEPS plantadas nas 
atividades de educação ambiental. 

Registros de plantios de espécies nativas realizados nas 
áreas de recuperação 

24 24 36 36 64 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EDU. 
01 

Elaborar e manter atualizado cadastro de escolas dos municípios de Resende e Itatiaia, incluindo 
todas as escolas que vierem a visitar o PEPS.  

                    NA  

EDU. 

02 

Elaborar 4 roteiros para atividades de educação ambiental no PEPS, incluindo trilhas, apresentações, 

dinâmicas e jogos cooperativos para: alunos do ensino primário (1ª a 4ª série), alunos do ensino 

fundamental (5ª a 9ª série), alunos do ensino médio e adultos, conforme sugestão do Quadro 8.5. 

                    AV 06  

EDU. 
03 

Organizar um encontro anual com todos os docentes envolvidos nas atividades de educação 

ambiental do PEPS durante o ano para troca de experiências, apresentação de trabalhos e 

divulgação dos resultados. 

                    SEDE  

EDU. 

04 

Estabelecer e planejar área de recuperação próxima à Sede do PEPS para que os participantes das 
atividades de educação ambiental façam plantios de espécies nativas. 7 

                    AR 03  
EDU. 

05 

Estruturar as trilhas do Bosque do Visconde, Prainha do Vale da Grama e Pedra Selada para 
visitação escolar. (REC.1, REC.7) 

                    
AV 06; AV 07; 

AEE 10  
EDU. 

06 
Elaborar Subprograma de Educação Ambiental para Portadores de Necessidades Especiais.                     NA  

EDU. 

07 

Implantar trilha interpretativa autoguiada no Bosque do Visconde, incluindo atividades sensoriais. 

(REC.1, REC.7) 
                    AV 06  

EDU. 
08 

Identificar e estabelecer parcerias e convênios para aporte técnico para as atividades de educação 
ambiental do PEPS.  

                    REGIÃO  

EDU. 
09 

Divulgar as atividades de educação ambiental formal para todas as escolas e universidades dos 

municípios de Resende e Itatiaia e secretarias de educação das prefeituras municipais de Quatis, 
Porto Real, Barra Mansa e Volta Redonda, e elaborar uma agenda anual de visitações e realizar as 

ações de educação ambiental. 

                    REGIÃO  

EDU.  

10 

Planejar e oferecer cursos em parceria com as prefeituras municipais para formação de professores 

em educação ambiental. (INT. 07) 
                    REGIÃO  

 

                                                

7  Após identificação das espécies, técnicas e locais de plantio, sugere-se que cada escola adote uma espécie nativa, que deverá ser plantada por um representante e identificada com placa com 

nome da escola. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II Promover a educação ambiental não-formal por meio da visitação recreativa no PEPS, guiada ou não. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Visitantes informados e sensibilizados quanto as funções 

ecológicas e a relação homem x natureza e da importância 

do PEPS. 

Número total de visitantes recebidos pelo PEPS para 

atividades de educação ambiental não-formal com adultos 

(maiores de 17 anos). 

Boletins de registro de visitas no Centro de Visitantes do 

PEPS ou nos pontos de controle 
100 100 100 100 100 

Total de localidades de origem dos visitantes (bairro, distrito ou 

município) para atividades de educação ambiental por ano 

Boletins de registro de visitas no Centro de Visitantes do 

PEPS ou nos pontos de controle 
6 10 12 12 12 

Total de trilhas estruturadas para atividades de educação 
ambiental. 

Projetos de trilhas e relatórios de implementação e 

manutenção 

Trilhas estruturadas para atividades de educação ambiental 

1 1 1 0 0 

Total de trilhas interpretativas. 0 1 0 0 0 

Número total de atividades especiais e eventos de educação 
ambiental realizados por ação do PEPS por ano 

Relatório anual de atividades desenvolvidas no PEPS 5 5 5 5 5 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EDU. 

11 

Desenvolver materiais de educação ambiental para compor o Centro de Visitantes, como: banners 

com informações gerais sobre o PEPS, fotos e mapa; vídeos institucionais sobre os recursos naturais 

e informações gerais; exposição de fotografias; entre outros.  

                    SEDE  

EDU. 
12 

Reformular e dar continuidade ao projeto Guarda-Parque Mirim, ampliando a quantidade de crianças 

atendidas por ano e contemplando um número maior de atividades que visem a experiência prática 

com o PEPS. 

                    SEDE  

EDU. 

13 
Preparar roteiro de interpretação ambiental para visitas conduzidas em algumas trilhas do PEPS.                     AV 01 a AV 07  

EDU. 
14 

Capacitar guarda-parques e condutores de visitantes para conduzir a interpretação ambiental nas 
trilhas. 

                    AV 01 a AV 07  

EDU. 

15 

Realizar atividades especiais e eventos de educação ambiental no PEPS em datas comemorativas 

relacionadas ao meio ambiente, como: 22/03 – Dia Mundial da Água; 27/05 – Dia da Mata Atlântica; 

04/07 - Dia de observação de aves no PEPS – Vem passarinhar; 21/09 – Dia da Árvore; 01/12 - Dia 
Estadual de repressão ao tráfico de animais silvestres.  

                    PEPS  

EDU. 

16 

Implantar na Sede Administrativa e futuras instalações o Programa Lixo Mínimo de gestão de 

resíduos e utilizá-lo para informar e sensibilizar os visitantes.  
                    SEDE  

EDU.  

17 

Promover concurso de desenhos sobre o PEPS com alunos que visitaram a UC durante o ano, com 
vencedor eleito por meio de votação em evento de exposição dos melhores desenhos de cada escola 

(pré-seleção, que pode ser por votação também), a ser realizado no PEPS. 

                    SEDE  

EDU. 
18 

Elaborar programação de atividades de educação ambiental com foco no público adulto, 
especialmente de empresas e indústrias da região do entorno da UC. 

                    
SEDE e  

AV 01 a AV 07  

EDU. 

19 

Formalizar parcerias com indústrias, lacticínios e outros empreendimentos de impacto significativo no 

entorno da UC para promover ações socioambientais, implantar medidas de mitigação e 
compensação e realizar atividades de educação ambiental com seus funcionários. (INT. 12) 

                    REGIÃO  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

EDU. 
20 

Organizar oficinas, seminários, exposições, entre outros eventos de educação ambiental na UC 
(cursos, exposições fotográficas, observação de aves, trilhas festivas, bioconstrução, etc.). (INT. 04) 

                    REGIÃO  
EDU. 

21 

Organizar exposições itinerantes sobre a UC em locais e estabelecimentos do entorno, como escolas, 

instituições públicas, universidades, empresas, festas tradicionais, praças, entre outros. (INT. 05) 
                    REGIÃO  

EDU. 

22 

Organizar “ecoblitz” na entrada de Visconde de Mauá nos feriados de grande fluxo turístico, 

divulgando o PEPS e repassando algumas condutas desejadas em ambientes naturais, como o 

descarte de resíduos, os cuidados com fogo, o respeito aos traçados das trilhas, entre outros. (INT. 

06) 

                    REGIÃO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.15 Cronograma do Programa de Fiscalização. 

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir o equilíbrio dos ecossistemas, a manutenção da biodiversidade e a proteção dos recursos naturais da UC. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Impactos de origem antrópica aos recursos naturais do 

PEPS reduzidos 

Ocorrências criminais no PEPS e entorno reduzidas 

Segurança dos visitantes, funcionários e pesquisadores 

ampliada 

Número de rondas de fiscalização anual (1 por semana), 

abrangendo o total do perímetro do PEPS. 
Relatórios de fiscalização  52 52 52 52 52 

Número de operações de fiscalização conjuntas/integradas com 
outros órgãos parceiros realizadas por ano;  

Relatórios de fiscalização conjunta 3 3 4 4 4 

Redução anual de notificações preventivas aplicadas 

Boletins de registro de ocorrência 

-4% -4% -4% -4% -4% 

Redução anual de autuações em relação ao total de 
notificações preventivas aplicadas em 2016. 

-4% -4% -4% -4% -4% 

Redução percentual no total de ocorrências criminais 

vinculadas ao meio ambiente no PEPS e Zona de 

Amortecimento. 

-4% -10% -10% -10% 
-

10% 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FIS. 

01 

Definir os padrões e procedimentos de atuação de fiscalização perante os diferentes tipos de 
ocorrência, como caça, extração ilegal de palmito, ocupação irregular, acesso a áreas proibidas, 

realização de condutas proibidas, presença de animais exóticos, entre outras. 
                    NA  

FIS. 

02 

Definir 3 setores e estabelecer rotinas e padrões de fiscalização abrangendo todo o perímetro do 

PEPS, integrada à escala dos guarda-parques.  
                    PEPS E ZA  

FIS. 
03 

Realizar rondas de fiscalização de acordo com rotinas e padrões pré-estabelecidos.                     PEPS E ZA  

FIS. 

04 

Elaborar um plano de ação para operações integradas com as equipes de fiscalização da APA 
Mantiqueira, Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende, PNI e UPAM, para o 

atendimento de ilícitos em áreas de sobreposição ou de ampla distribuição territorial. 
                    REGIÃO  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FIS. 

05 

Estabelecer parcerias com a Unidade de Policiamento Ambiental do Estado do Rio de Janeiro e a 
Polícia Federal para compartilhamento de dados sobre ocorrências criminais no PEPS e Zona de 

Amortecimento. 
                    PEPS E ZA  

FIS. 

06 

Todas as ocorrências devem ser descritas, georreferenciadas, fotografadas e elaborados relatórios 

com detalhamento da atuação, segundo as orientações do SEGPAR. 
                    PEPS E ZA  

FIS. 
07 

Elaborar quadro estatístico e registrar sistematicamente os resultados das ações, visando promover a 

avaliações trimestrais do sistema de fiscalização da UC com base na análise dos registros de 

ocorrências criminais em geral e ocorrências ambientais registradas na esfera administrativa. 

                    PEPS E ZA  

FIS. 

08 
Viabilizar a implantação de uma unidade da UPAM na região                     ZC 03  

FIS. 
09 

Desenvolver um projeto para a utilização de equipamentos de sobrevoo do tipo drone, para 
monitoramento de áreas de difícil acesso. 

                    PEPS E ZA  
FIS. 

10 

Planejar a abertura de trilhas de uso restrito aos funcionários da UC, para áreas em que o acesso por 

veículo é inviável. 
                    PEPS  

FIS. 

11 

Estabelecer diálogo com a comunidade local sobre as leis ambientais vigentes no território e os 

procedimentos adotados pela UC. 
                    ZA  

FIS. 
12 

Informar a comunidade sobre os avanços na conservação obtidos por meio do cumprimento da 
legislação e os benefícios que isso representa para a população. 

                    ZA  
FIS.  

13 

Identificar áreas de avanço de ocupação urbana, ou áreas de conflito de uso limítrofes ao PEPS, e 

realizar rotinas periódicas de notificações preventivas. 
                    PEPS e ZA  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.16 Cronograma do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios. 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Prevenir e combater os incêndios florestais no PEPS. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Ocorrência de incêndios florestais na UC reduzidas. 

Incêndios florestais, quando ocorrentes, atingindo áreas 
reduzidas 

Brigada de Incêndios treinada e apta a atuar  

Ausência de acidentes graves e mortes de brigadistas e 
moradores do PEPS 

Redução percentual do total de registros de incêndios em 
relação ao ano anterior 

Boletins de ocorrência de incêndios  
-10% -10% -10% -10% -10% 

Redução do percentual da área total da UC atingida por 
incêndios florestais no ano 

Mapeamentos das áreas afetadas por incêndios 
-10% -10% -10% -10% -10% 

Número de treinamentos de brigadistas realizado por ano Relatórios dos treinamentos realizados 

Listas de presença dos treinamentos 
>1 >1 >1 >1 >1 

Número de ações de conscientização e mobilização 
comunitária realizada na ZA por ano 

Relatórios das ações de mobilização realizadas 
>2 >2 >2 >2 >2 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

INC. 
01 

Revisar o Plano Operacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, levando em conta o 
diagnóstico e mapeamentos apresentados neste Plano de Manejo 

                    NA  
INC. 

02 

Identificar e registrar focos e riscos de formação de incêndios, como a queima de lixo e folhagens e 

queimadas, e estabelecer medidas para reduzi-los através de ações educativas. 
                    PEPS E ZA  

INC. 
03 

Manter a parceria com a Brigada de Incêndios do PNI.                     NA  

INC. 

04 

Registrar os relatórios de ocorrência de incêndios no banco de dados da UC, informando, 
minimamente, as áreas e espécies de fauna e flora atingidas e danos causados, e comunicar às 

demais UCs do entorno, ao Inea e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
                    PEPS E ZA  

INC. 

05 

Designar e capacitar funcionário do PEPS para preenchimento de relatórios de incêndios a fim de 
registrar todas as ocorrências e seus principais aspectos, meios de detecção e combate, envolvidos e 

custos, visando subsidiar a definição de estratégias.  
                    NA  

INC. 

06 

Capacitar, ampliar e equipar a brigada de incêndio, além de convidarr proprietários do entorno do 

PEPS para formar/compor apoio na identificação de focos de incêndios para acionar os brigadistas da 

UC. 

                    NA  

INC. 
07 

Realizar treinamentos com simulação de procedimentos com a brigada de incêndio do PEPS.                     NA  
INC. 

08 

Promover capacitações aos proprietários rurais de propriedades limítrofes como agir para contenção 
de fogo aos primeiros sinais. 

                    ZA  
INC. 
09 

Informar aos proprietários inseridos na Zona de Amortecimento, continuadamente, sobre a proibição 
de queimadas. 

                    ZA  
INC. 

10 

Elaborar e instalar placas de sinalização nas áreas de uso público a proibição de fumar, assim como 

de utilizar instrumentos geradores de fogo, como fósforo e isqueiros, e fazer fogueira. 
                    PEPS  

INC. 

11 

Negociar com os proprietários rurais do entorno a abertura e manutenção de aceiros em todo o 

perímetro do PEPS, assim como sua manutenção. 
                    ZA  

INC. 
12 

Realizar campanhas educativas sobre incêndios florestais, priorizando a época que antecede ao 
período crítico de sua ocorrência.  

                    REGIÃO  
INC. 

13 

Na possibilidade de uso de drone, promover sobrevoo sobre as áreas afetadas sempre após as 

queimadas. 
                    PEPS  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 8.17 Cronograma do Programa de Vigilância Patrimonial. 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Proteger instalações e equipamentos e coibir a depredação de bens patrimoniais do PEPS 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Inexistência de roubos e danos ao patrimônio público do 
PEPS. 

Visitantes e funcionários do PEPS seguros.  

Número de registros anuais de furtos e danos ao patrimônio 

público da UC 
Boletins de ocorrências 0 0 0 0 0 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

VIG. 

01 

Manter a vigilância para proteção do patrimônio e para controle de acesso, 24 horas por dia, por meio 
de contratação terceirizada, incluindo o rodízio de seguranças nas guaritas a serem construídas na 

sede, núcleos e áreas estratégicas que possuam infraestruturas e bens materiais do Estado.  
                    SEDE  

VIG. 

02 

Implantar sistema de comunicação e vigilância interna e externa, com a aquisição de equipamentos, 

como rádios comunicadores e câmeras.  
                    PEPS  

VIG. 
03 

Capacitar a equipe de vigilantes com informações básicas sobre a UC.                     SEDE  
Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.18 Cronograma do Programa de Pesquisa. 

PROGRAMA DE PESQUISA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Fomentar a realização de pesquisas na UC, incluindo a integração com outras instituições 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Pesquisas no PEPS realizadas de forma integrada com 

outras instituições  

Número de instituições informadas quanto as linhas de 

pesquisas prioritárias para o PEPS 

Registro das comunicações e reuniões realizadas com 

outras instituições ou seus representantes 
10 20 20 20 20 

Número de pesquisas realizadas em derivação das ações de 
fomento 

Relatórios/produtos das pesquisas realizadas por instituições 
parceiras 

2 4 6 6 6 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

01 
Oficializar anualmente junto ao Inea as linhas de pesquisas prioritárias para o PEPS em cada um dos 

temas Flora, Fauna, Meio Físico e Meio Antrópico. 
                    NA  

PES. 
02 

Divulgar, anualmente, as prioridades de pesquisa do PEPS junto às universidades e demais 

instituições de pesquisa de acordo com as necessidades, interesse, condições de apoio e 

operacionalização da UC. 

                    NA  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

03 

Criar Câmara Técnica-Científica de Pesquisa permanente junto ao Conselho Consultivo e 
interessados para implantar e acompanhar o Programa de Pesquisa do PEPS, procedendo à 

atualização dos dados, verificação das licenças e organização geral das pesquisas junto ao Sepes. 
                    NA  

PES. 

04 

Reunir-se periodicamente com UCs vizinhas para discutir prioridades, resultados e articular pesquisas 

integradas. 
                    NA  

PES. 
05 

Articular apoio junto as Fundações de fomento à pesquisa (FAPERJ, FINEP, CNPq, CAPES), ao 

Fundo de Conservação Ambiental Municipal, Câmara de Compensação Ambiental e Fundo Nacional 

da Mata Atlântica para financiamento dos projetos de interesse da UC. 

                    NA  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Ampliar estudos e pesquisas quanto à prioridades de Flora, Fauna, Meio Físico e Meio Antrópico 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Pesquisas prioritárias sendo realizadas de maneira frequente 

e sistemática no PEPS 

Ecologia de espécies do PEPS conhecida 

Número de pesquisas prioritárias realizadas sobre Flora 

Produtos resultantes das pesquisas realizadas (relatórios, 

publicações, artigos, mapeamentos e bancos de dados) 

disponíveis aos gestores e à sociedade 

2 3 3 4 5 

Número de pesquisas prioritárias realizadas sobre Fauna 2 3 3 4 5 

Número de pesquisas prioritárias realizadas sobre Meio Físico 1 2 2 2 2 

Número de pesquisas prioritárias realizadas sobre Meio 
Antrópico 

1 1 2 2 2 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

06 
Flora – Monitorar os estoques naturais do palmito-juçara Euterpe edulis devido à pressão do 

extrativismo ilegal e monitorar o manejo da espécie para produção de polpa de fruta (açaí de juçara); 
                    NA  

PES. 

07 

Flora - Selecionar matrizes para coleta de sementes visando a produção de mudas para recuperação 

de áreas degradadas, considerando classificação de espécies conforme hábitos e sucessão vegetal;  
                    PEPS E ZA  

PES. 
08 

Flora - Estudar a regeneração natural de população da espécie Araucaria angustifolia nas áreas mais 
altas do PEPS; 

                    
ZP 03; ZC 03; ZC 

04  
PES. 

09 
Flora - Estudar sobre a diversidade florística das espécies nativas dos campos de altitude.                     

ZP 03; ZC 04; ZC 

02  

PES. 
10 

Flora - Desenvolver estudos de ações de controle de espécies exóticas e invasoras para espécies 

onde o controle é pouco ou não conhecido, a fim de subsidiar as técnicas para erradicação destas 

espécies; 

                    PEPS  

PES 

11 

Flora - Estudar dinâmicas de recuperação da cobertura vegetal em áreas impactadas por pastoreio 

com retirada de gado e manutenção de gado;  
                    AUC  

PES 

12 

Flora - Elaborar e implantar projetos de monitoramento da dinâmica de população e ecologia de 
espécie selecionadas (raras, endêmicas, ameaçadas, bioindicadoras, etc.), de modo a orientar ações 

abrangentes ou específicas de manejo de flora; 
                    ZP e ZC  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

13 

Flora - Estudar o uso de enriquecimento com espécies nativas no auxílio dos processos de 
restauração florestal de áreas degradadas que apresentam baixa recuperação natural por sucessão 

não induzida; 
                    AUC; AR  

PES. 

14 

Fauna - Incentivar o desenvolvimento de projetos de levantamento detalhado da fauna, de maneira 

que se ampliem dados sobre as espécies endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras e o estudo da 
ecologia e biologia a médio e longo prazo; 

                    ZP e ZC  

PES. 

15 

Fauna - Monitorar a presença do javali Sus scrofa no território do PEPS e de seus impactos sobre o 

ambiente e a fauna nativa; 
                    REGIÃO  

PES. 

16 

Fauna - Investigar a ocorrência ou não do fungo causador da quitridiomicose (Batrachochytrium 
dendrobatidis) nas populações de anfíbios em diferentes altitudes, como consequência das alterações 

climáticas; 

                    REGIÃO  

PES. 

17 

Fauna - Ampliar as pesquisas sobre herpetofauna em geral a partir de levantamentos de dados 
primários, de forma a aumentar os conhecimentos sobre as populações de répteis e anfíbios no 

PEPS;  
                    ZP e ZC  

PES. 
18 

Fauna - Realizar levantamentos de dados primários e análises para o monitoramento sistemático da 
espécie cascavel Crotalus durissus terrificus, para averiguar sua abundância e distribuição no PEPS;  

                    ZP e ZC  

PES. 

19 

Fauna - Realizar pesquisas confirmatórias quanto a presença de algumas espécies de grande porte 

na área do PEPS, pertencentes ao topo da cadeia alimentar e de importância prioritária para a 

conservação, destacando-se a onça parda, a onça pintada e os grandes primatas;  

                    ZP e ZC  

PES. 

20 

Fauna - Realizar inventários de quirópteros que permitam caracterizar melhor este grupo de 

mamíferos no PEPS e relacionar a ocorrência das espécies de morcegos com a altitude; 
                    ZP e ZC  

PES. 

21 

Fauna - Realizar levantamentos mais extensivos e de longa duração sobre espécies de roedores e 
marsupiais de pequeno porte, especialmente aqueles relacionadosrelacionados a ocorrência das 

espécies e a variação altitudinal;  
                    ZP e ZC  

PES. 

22 

Fauna - Ampliar as pesquisas sobre avifauna e herpetofauna em geral a partir de levantamentos de 
dados primários, de forma a aumentar os conhecimentos sobre as populações de aves, répteis e 

anfíbios no PEPS; 
                    ZP e ZC  

PES. 

23 

Fauna - Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar a prática de reintrodução e 

translocação de espécies silvestres nativas em extinção; 
                    ZP e ZC  

PES. 
24 

Fauna - Elaborar protocolo de soltura e monitoramento de espécimes de origem comprovada na UC, 

de forma a normatizar os procedimentos de reintrodução de espécies capturadas em operações de 

fiscalização; 

                    ZC  

PES. 

25 

Meio Físico - Realizar estudos sobre a geodiversidade do PEPS, considerando a prática do 
geoturismo e o potencial para geoconservação; 

                    ZC  
PES. 

26 

Meio Físico - Determinar o regime hidrológico e da hidrodinâmica da UC, incluindo o mapeamento de 
nascentes.  

                    ZP e ZC  
PES. 

27 
Meio Físico - Realizar estudos químicos e isotópicos sobre as rochas da Suíte Pedra Selada;                      ZP 05; ZC 07  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

28 
Meio Físico - Realizar estudos quantitativos de geomorfologia fluvial                     ZP e ZC  

PES. 

29 

Investigar modelos e práticas rurais produtivas que viabilizem desenvolvimento econômico aliado à 

conservação mais apropriados a região, mediante disponibilidade de órgãos que atuam na área e 

articulação com o sindicato rural local. 

                    ZA  

PES. 

30 

Estudar a viabilidade da implantação de uma Casa do Pesquisador no Sítio Roncador, que possa ser 

implantado em convênio com universidades e institutos de pesquisa. 
                    AEI 05  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III Aplicar os conhecimentos obtidos com pesquisas na gestão do PEPS 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Melhoria da gestão do PEPS, por meio do ajuste de normas, 

ações e atividades em função das recomendações oriundas 

das pesquisas 

Número de alterações de procedimentos de gestão 

realizadas em derivação de pesquisas 

Normas, ações e atividades alteradas ou acrescentadas em 

relação ao previsto neste PM 

Acervo de pesquisas organizado e disponível 

Mapeamentos organizados e disponíveis 

NA NA NA NA NA 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

31 

Acompanhar os pesquisadores em suas atividades no PEPS, bem como fomentar sua integração e 

contribuição específica, induzindo-os a realizar em seu escopo de trabalho, análises que resultem em 
recomendações para a gestão e monitoramento da UC; 

                    NA  

PES. 
32 

Criar e manter acervo de pesquisas realizadas na UC e entorno, organizado com informações 

técnicas, contemplando mapoteca com mapas, cartas e imagens de satélite referentes à UC, zona de 

amortecimento e entorno, e manter o banco de dados geográficos informatizado e atualizado;  

                    SEDE  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV 
Difundir resultados de pesquisas realizadas no PEPS, como forma de ampliar o reconhecimento público quanto a importância para a 

proteção e para o desenvolvimento técnico e científico 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Conhecimento sobre o PEPS sendo gerado e disseminado, 

inclusive sobre técnicas adequadas para seu manejo e 

conservação. 

Número de inserções de resultados de pesquisas realizadas 

no PEPS em revistas, congressos ou outros eventos 

similares. 

Cópias dos papers publicados 

1 1 2 2 3 

Total de edições de informativos do PEPS divulgando 

pesquisas. 

Cópias dos informativos e registro de encaminhamentos 

realizados 
2 2 2 2 2 

Seminário Anual de Pesquisa do PEPS realizado Lista de participantes do Seminário Anual de Pesquisa do 

PEPS 
1 1 1 1 1 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

PES. 

33 

Organizar Seminário Anual de Pesquisas do PEPS, em conjunto com a Câmara Técnica-Científica de 
Pesquisa do Conselho Consultivo e equipe da UC, para discutir a pesquisa científica na UC e sua 

aplicação na gestão, promovendo o intercâmbio e a discussão do conhecimento gerado nas mais 

diversas linhas de pesquisa existentes, além de identificar novos temas e linhas de pesquisa 

prioritárias para a UC; 

                    SEDE  

PES. 

34 
Divulgar no Informativo do PEPS resultados de pesquisas realizadas                      REGIÃO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.19 Cronograma do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – Flora. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FLORA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Manter a integridade da vegetação do PEPS por meio de ações de manejo para preservação e conservação da Flora 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Impactos sobre a flora do PEPS reduzidos. 

Indivíduos de espécies ameaçadas e endêmicas da flora do 

PEPS preservados.  

Ampliação do percentual total de espécies da flora 
registradas na área do PEPS até 2021 

Registros no banco de informações sobre flora do PEPS >0% >2% >4% >6% >10% 

Área total do PEPS com ocorrências de espécies exóticas e/ou 

invasoras reduzida 
Atualização do mapeamento de vegetação do PEPS <5% <10% <20% <35% <50% 

Número de instituições parceiras que trabalham em pesquisas 

e manejo de flora no PEPS. 

Relatórios de pesquisa derivados de acordos com 

instituições parceiras 
1 2 2 2 2 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FLO. 
01 

Incorporar informações adicionais sobre espécies de flora não encontradas no diagnóstico do plano 

de manejo a fim de ampliar os dados das espécies ocorrentes na UC, especialmente nos campos de 

altitude, tendo em vista a grande incidência de espécies endêmicas nesta tipologia florestal 

                    PEPS  

FLO. 

02 

Identificar, monitorar e mapear continuamente indivíduos de espécies ameaçadas e endêmicas da 
flora do PEPS com intuito de elaborar planos de ação específicos para sua proteção. 

                    PEPS  
FLO. 

03 

Identificar, monitorar e mapear continuamente as áreas com ocorrência de espécies exóticas e/ou 
invasoras no PEPS e Zona de Amortecimento. 

                    PEPS E ZA  

FLO. 

04 

Identificar, monitorar e mapear continuamente focos de impacto sobre a flora do PEPS, como 

extração ilegal de palmito e bromélias, presença de gado, alteração de traçados (atalhos) de trilhas, 

entre outros. 

                    ZP e ZC  

FLO. 

05 

Estabelecer parcerias e acordos de cooperação técnica para suporte aos projetos de manejo da flora 

com Universidades, EMBRAPA, ONGs, entre outras instituições. 
                    ESTADO  

FLO. 

06 

Contratar especialistas para elaborar um Plano de Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras 
invasora visando o controle e, quando possível, erradicação de espécies, contendo técnicas a serem 

aplicadas e definição de áreas prioritárias. 

                    AR  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FLO. 
07 

Manejar espécies exóticas e/ou invasoras na UC e Zona de Amortecimento (em áreas imediatamente 
contíguas aos limites da UC). 

                    ZA  
FLO. 

08 

Fomentar e realizar o cercamento do gado em áreas mais críticas, em parceria com os proprietários, 

a fim de eliminar o impacto causado sobre a flora do PEPS.  
                    ZA  

FLO. 

09 

Implantar estruturas de bloqueio da passagem de visitantes em locais onde for identificado impacto 

sobre a flora do PEPS (válido para acessos em áreas não destinadas a visitação regular) 
                    ZP e ZC  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.20 Cronograma do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – Fauna. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FAUNA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Propor e efetivar ações de preservação, conservação e controle de fauna do PEPS. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Fauna nativa do PEPS em bom estado de conservação, 
apresentando aumento populacional e de interações 
ecológicas. 

Espécies da fauna do PEPS ameaçadas e endêmicas 
protegidas.  

Populações de espécies exóticas da fauna do PEPS 

reduzidas ou eliminadas. 

Total anual de campanhas de levantamento primário de 

fauna. (pressuposto campanhas com duração mínima de 5 

dias) 

Relatórios de pesquisa derivados de acordos com 
instituições parceiras 

1 1 1 1 1 

Redução percentual anual do número de indivíduos mortos da 
fauna do PEPS por ano 

Registros de ocorrências do PEPS ou da Polícia Militar 
Ambiental 

Registros de atropelamento da fauna 

Registros de mortes de indivíduos da fauna do PEPS 

5% 5% 5% 5% 5% 

Redução percentual anual do número de casos de caça e 

aprisionamento de animais silvestres no PEPS e entorno. 

Registros de ocorrências do PEPS ou da Polícia Militar 

Ambiental 
10% 10% 10% 10% 10% 

Redução percentual anual de registros da presença de 
espécies exóticas no PEPS. 

Registros de ocorrências do PEPS 10% 10% 10% 10% 10% 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FAU. 

01 

Realizar ou promover campanhas de levantamento primário de fauna (mastofauna, avifauna e 

herpetofauna) e manter banco de dados atualizados, inclusive com registros diários ocasionais de 

visualização ou vestígios de espécies da fauna do PEPS.  

                    ZP e ZC  

FAU. 

02 

Monitorar, sempre que possível, áreas de ocorrência de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna, 

procurando identificar presenças e vestígios. 
                    ZP  

FAU. 

03 

Monitorar as estradas e ruas do interior e entorno do PEPS para prevenir e registrar casos de 
atropelamento de fauna, indicando, minimamente, a espécie e o local. 

                    PEPS  
FAU. 

04 
Monitorar e registrar os casos de morte de animais após ocorrência de fogo.                     PEPS  

FAU. 

05 
Identificar, mapear e monitorar áreas de ocorrência de caça.                     ZP e ZC  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

FAU. 

06 

Identificar, mapear e monitorar continuamente áreas com ocorrência de gado, cães, gatos, entre 
outras espécies exóticas e invasoras no interior do PEPS, identificando áreas prioritárias para adoção 

de medidas para conter sua presença, como ações educativas e cercamento do gado. 
                    PEPS  

FAU. 

07 
Elaborar projetos específicos para prevenir o PEPS da invasão do javali Sus scrofa.                     ZP e ZC  

FAU. 
08 

Identificar, mapear e monitorar continuamente áreas com ocorrência de gado, cães, gatos, entre 

outras espécies exóticas e invasoras no interior do PEPS, identificando áreas prioritárias para adoção 

de medidas para conter sua presença, como ações educativas e cercamento do gado. 

                    PEPS E ZA  

FAU. 

09 

Realizar rotinas de monitoramento da presença de gado em todo o entorno do PEPS e reforçar a 
necessidade de cercamento, especialmente em APPs . 

                    PEPS E ZA  

FAU. 

10 

Realizar campanhas educativas com visitantes do PEPS, moradores e escolas do entorno voltadas à 
proteção das espécies ameaçadas e daquelas que sofrem pressão, incluindo campanhas sobre o 

aprisionamento de animais silvestres e caça 
                    PEPS E ZA  

FAU. 

11 

Elaborar campanhas educativas com proprietários do entorno e visitantes do PEPS para evitar a 

entrada de gado, cães e gatos nos limites da UC. 
                    ZA  

FAU. 

12 

Realizar abordagens e campanhas para alertar os motoristas da atenção necessária para evitar o 

atropelamento da fauna nativa. 
                    PEPS E ZA  

FAU. 

13 

Promover campanhas de sensibilização para a comunidade local para evitar a morte de espécies da 
herpetofauna, especialmente as serpentes e cobras. 

                    PEPS E ZA  

FAU. 

14 

Elaborar campanha educativa para que moradores do entorno e visitantes contribuam com o 
monitoramento da fauna do PEPS, e instalar mural de fotos na Sede do PEPS, identificando nome da 

espécie, local de visualização e nome do fotógrafo. 
                    PEPS E ZA  

FAU. 

15 

Estabelecer rotina padrão para acolhimento e manejo de animais silvestres recebidos de ação 

fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária de particulares, e destiná-los para uma unidade do Centro 

de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, que pode ser de Lorena/SP ou Seropédica/RJ, 
ambas a cerca de 140km de distância do PEPS. 

                    PEPS  

FAU. 

16 

Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar a prática de reintrodução e translocação de 

espécies silvestres nativas em extinção e elaboração de programas de soltura e monitoramento de 

espécimes de origem comprovada na UC, de acordo com normas e procedimentos criados. 

                    ZC  

FAU. 
17 

Capacitar e treinar rotineiramente a equipe do PEPS para o resgate e manejo de indivíduos.                     PEPS  
Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 8.21 Cronograma do Programa de Manejo de Recursos Hídricos. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir a qualidade da água e o equilíbrio do ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas do PEPS e entorno. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Nascentes do PEPS preservadas. 

Recursos hídricos do PEPS em bom estado de conservação, 

boa qualidade da água e vazão. 

Resíduos sólidos depositados e destinados corretamente no 

interior da UC e Zona de Amortecimento do PEPS. 

Percentual de nascentes no PEPS com ausência de 
impactos diretos com relação ao total de nascentes 

identificadas. 

Relatórios de avaliações em campo em relação ao 

mapeamento da UC fornecido pela Detzel Consulting no PM 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Índice de Qualidade da Água (IQA) dos rios Marimbondo, 

Roncador e Pirapitinga, mantido na faixa entre 91 a 100 ao 

longo do tempo. 

Resultados de análises de água  >91 >91 >91 >91 >91 

Redução percentual anual do registro de focos de deposição 
inadequada de resíduos sólidos no interior do PEPS, às 

margens de rios. 
Relatórios de vistorias e monitoramento -10% -10% -10% -10% 

-

10% 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

HID. 
01 Identificar, monitorar e mapear as nascentes e cursos d’água localizadas no interior do PEPS.                     PEPS  

HID. 

02 

Identificar, monitorar e mapear continuamente os focos de impactos e poluição hídrica sobre os 
recursos hídricos do interior e entorno do PEPS. 

                    PEPS E ZA  

HID. 

03 

Identificar e registrar focos de deposição inadequada de resíduos sólidos no interior e Zona de 
Amortecimento do PEPS, e encaminhar ocorrências ao PNI, APA da Mantiqueira e prefeituras 

municipais, quando cabível. 
                    PEPS  

HID. 

04 

Realizar rotinas de abordagem direta aos proprietários do interior do PEPS com situação fundiária 

indefinida e entorno informando sobre a importância do tratamento dos efluentes domésticos para a 

qualidade da água e saúde da população, incluindo a limpeza das fossas sépticas e a manutenção 
dos sistemas de tratamento.  

                    PEPS  

HID. 

05 

Realizar campanha para fiscalização instrutiva e educativa para a instalação e manutenção de 

sistemas de tratamento de efluentes doméstico, preferencialmente com apoio de instituições parceiras 

ao PEPS.  

                    PEPS E ZA  

HID. 
06 

Realizar campanhas educativas sobre resíduos sólidos nas comunidades do entorno do PEPS 

abordando os 3 R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e incluir o tema nos eventos organizados na UC, 

abordando inclusive algumas técnicas para o reaproveitamento de resíduos, como a compostagem. 

                    ZA  

HID. 

07 

Realizar campanhas educativas sobre resíduos sólidos e poluição hídrica em dias de alta visitação 
nos principais atrativos do PEPS. 

                    PEPS E ZA  
HID. 
08 

Organizar oficinas sobre saneamento ecológico, como wetlands, espiral de aguapés, bacia de 
evapotranspiração (círculo de bananeiras), entre outros. 

                    PEPS E ZA  

HID. 

09 

Instalar lixeiras com tampa para proteção da chuva e de animais em todos os atrativos do PEPS e 

realizar rotinas semanais de coleta e destinação dos resíduos, com exceção de épocas de grande 

visitação, quando a coleta deverá ser realizada no mínimo diariamente. 

                    PEPS  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

HID. 

10 
Sinalizar atrativos do PEPS em rios sobre o risco de enxurradas (cabeças d’água).                     PEPS E ZA  

HID. 

11 
Realizar ações de restauração da mata ciliar para reduzir a erosão do solo e o assoreamento dos rios.                     PEPS  

HID. 
12 

Iniciar o monitoramento da qualidade da água e a vazão dos rios Marimbondo, Roncador e 

Pirapitinga, em trechos da parte baixa do PEPS, preferencialmente dentro da UC, sempre que 

possível em parceria com outras instituições. 

                    PEPS E ZA  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.22 Cronograma do Programa de Áreas Degradadas. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Promover a recuperação de ecossistemas degradados das Áreas de Recuperação do PEPS, bem como fomentar a recuperação de matas 
ciliares, APPs e Corredores Ecológicos na ZA. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Projetos específicos para cada uma das áreas degradadas 

integrantes da Área de Recuperação do PEPS elaborados 

Ecossistemas degradados do PEPS em recuperação 

Estudantes das escolas públicas e particulares de Resende 

e Itatiaia contribuindo para a recuperação da AR 03 – 

Bosque do Visconde, mediante agendamento de visitas. 

Área total, em hectares, com ações de recuperação. 
Relatórios de execução de ações de recuperação, incluindo 

informações sobre área trabalhada com remoção de exóticas 
80ha 160ha 240ha 320ha 400ha 

Área total, em m², onde foram realizados plantios de mudas em 

cooperação com estudantes na AR 03 – Bosque do Visconde8 

Relatórios de execução de ações de recuperação, incluindo 

informações sobre área trabalhada e número de mudas 

plantadas 

2820 

m2 

5640 

m2 

8460 

m2 

11280

m2 

14100

m2 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

REC. 
01 

Identificar 4 Áreas de Recuperação prioritárias e elaborar projetos específicos, definindo técnicas, 

equipe e procedimentos, e priorizando, naquelas em que se é aplicável, o plantio de espécies 
florestais nativas ameaçadas e frutíferas, a fim de atrair fauna e aumentar as interações biológicas, e 

a restauração ambiental natural. 

                    AR  

REC. 

02 

Implementar ações de recuperação de áreas afetadas por fogo em caráter prioritário, mediante 

avaliação da área e definição das técnicas e procedimentos mais adequados, conforme apresentado 

no Programa de Combate e Prevenção de Incêndios 

                    AR  

REC. 

03 

Realizar plantios de mudas nativas ameaçadas de extinção na AR 03 – Bosque do Visconde, com 

participação de estudantes das escolas públicas e particulares de Resende e Itatiaia, mediante 

agendamento de visitas, conforme detalhado no Programa de Educação e Interpretação Ambiental. 

                    AR 03  

                                                

8  Pressupõe que a AR 03 – Bosque do Visconde tenha toda a sua área abrangida (14.100 m²) por ações de recuperação até o ano de 2021. 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

REC. 
04 

Implementar ações de recuperação das áreas degradadas da Área de Recuperação, convidando e 
envolvendo, sempre que possível, sindicatos e associações de produtores rurais. 

                    AR  
REC. 

05 

Implementar ações de recuperação e controle de processos erosivos, especialmente em trilhas onde 

há visitação, conforme apresentado no Subprograma de Manejo de Trilhas.  
                    AV 01 a AV 07  

REC. 
06 

Monitorar a evolução dos processos regenerativos na Área de Recuperação do PEPS, caracterizando 

e quantificando o crescimento do estrato arbóreo e da regeneração natural e, quando necessário, 

realizando intervenções com objetivo de corrigir equívocos e solucionar problemas.  

                    AR  

REC. 

07 

Elaborar, atualizar e acompanhar o registro de projetos e ações para a gestão e implementação do 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do PEPS, inclusive a revisão anual da seleção de 

áreas degradadas 
                    AR  

REC. 
08 

Formalizar convênios com coordenadorias de cursos relacionados à área ambiental de universidades 
e faculdades do estado do Rio de Janeiro e EMATER. 

                    ESTADO  
REC. 

09 

Identificar e elaborar cadastro de fornecedores de mudas nativas da região nas proximidades do 

PEPS. 
                    REGIÃO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.23 Cronograma do Programa de Relações Públicas. 

PROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Divulgar a imagem da UC e estabelecer um canal de comunicação com os moradores do entorno. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Consolidar a imagem do PEPS perante a sociedade como 

UC importante no cenário estadual 

Comunidade do entorno bem informada sobre o PEPS, 

reconhecendo e valorizando a presença da UC na região. 

Material de divulgação elaborado e distribuído. 

PEPS sendo divulgado em diversos eventos e atividades na 

região. 

Redução dos conflitos de interesse entre o PEPS e a 

comunidade do entorno. 

Quantidade total de contatos eletrônicos (e-mail) no banco 

de dados, até o ano 2021 
Relatório/lista de contatos 100 250 450 650 850 

Número de folders distribuídos por ano 

Registro de controles de distribuição de materiais 

3000 3000 5000 5000 5000 

Número de informativos distribuídos por ano (500 por 

campanha) 
2000 2000 2000 2000 2000 

Número de notícias sobre o PEPS publicadas por ano em cada 
um dos veículos considerados (rádio, TV e jornal) 

Registro de Clipping de veiculações de matérias 20 20 20 20 20 

Número total de cartilhas distribuídas por ano no entorno do 

PEPS 
Registro de controles de distribuição de materiais 500 500 500 500 500 

Número total de eventos onde houve participação e divulgação 
do PEPS por ano 

Registros de participação, relatórios, fotografias e atas/anais 
de eventos 

2 2 3 3 3 

Redução percentual por ano de registros na ouvidoria com 

manifestação contrária ao PEPS (reclamações)  
Boletins de registro de reclamação do PEPS 10% 10% 10% 10% 10% 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

COM. 

01 

Alimentar constantemente o banco de dados (mailing list) com contatos eletrônicos (e-mail) de 
moradores e lideranças do entorno e visitantes do PEPS para divulgação de informes, atividades e 

notícias sobre o PEPS, especialmente dos proprietários inseridos na Zona de Amortecimento 

                    ZA  

COM. 

02 

Elaborar releases para divulgação do PEPS e de suas atividades desenvolvidas em jornais, rádios, 

TV, sites, redes sociais e blogs. 
                    REGIÃO  

COM. 
03 

Acompanhar, registrar e responder notícias publicadas sobre o PEPS em jornais, rádio, TV e internet.                     REGIÃO  

COM. 

04 

Elaborar e distribuir folders de divulgação do PEPS em estabelecimentos comerciais, hotéis, 
pousadas, restaurantes, agências de turismo, empresas, escolas, instituições públicas e, em especial, 

aos moradores do entorno imediato. O Folder deve conter informações gerais sobre o PEPS, o que é 

uma UC, zoneamento, normas, mapa, fotos, fauna e flora, indicações de atrativos, educação 

ambiental e hábitos e condutas ambientalmente adequadas, inclusive para a visitação. Disponibilizar 

folders na Sede do PEPS. 

                    ZA  

COM. 

05 

Apresentar e distribuir informes sobre o PEPS nas reuniões Conselho Consultivo para serem 

distribuídos para os demais moradores da região, e fixá-los nos murais de cartazes da região. 
                    NA  

COM. 

06 

Elaborar 4 campanhas de distribuição de informativos impressos e digitais sobre as atividades do 
PEPS (eventos, atrativos, trilhas, educação ambiental, pesquisas, reuniões, etc.), por ano, aos 

moradores do entorno contendo, também, informações diversas a cada edição, como: práticas ilegais 

e crimes ambientais, especialmente àqueles ocorrentes na região, como: caça, extração de palmito e 

de plantas ornamentais, aprisionamento de animais silvestres, queimadas, etc. 

                    ZA  

COM. 
07 

Divulgar o PEPS em eventos e festas da região, apresentando banner, distribuindo brindes (adesivos, 
bonés, camisetas, broches, etc.) e o folder, exibindo fotos, com ou sem estande, como o Seminário de 

Turismo de Resende, a Festa do Pinhão, a Abertura da Temporada de Montanhismo, Semana da 

APA da Mantiqueira, Copa ZoAr de Parapente, Expapicor, entre outros. 

                    REGIÃO  

COM. 

08 

Desenvolver uma página eletrônica (website) do PEPS, vinculada ao site oficial do Inea, atualizada 
periodicamente e disponibilizando informações gerais sobre a UC, como mapas, agenda de eventos, 

fotos, normas, zoneamento, planos e programas, pesquisas, entre outras. 
                    NA  

COM. 

09 

Manter a página do Facebook do PEPS atualizada, no mínimo semanalmente, e divulgar informações 

de grande relevância em outras páginas do Facebook que tratam de questões regionais ou de 
assuntos similares. 

                    NA  

COM. 

10 

Identificar oportunidades e divulgar o PEPS em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, 

especialmente na capital. 
                    ESTADO  
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

COM. 

11 

Elaborar os seguintes materiais de comunicação para subsidiar ações dos demais Planos e 

Programas do PEPS: 

• Guia de Aves do PEPS - com informações e fotos das espécies. 

• Cartilha de Agroecologia - com informações gerais sobre os impactos ambientais das 
produções agropecuárias, conservação da natureza, serviços ambientais e técnicas e 
procedimentos da agroecologia. 

• Cartilha de Educação Ambiental para Professores - com informações básicas sobre os 
processos naturais (com destaque para o PEPS), dicas para introduzir a educação 
ambiental de forma transversal nas disciplinas obrigatórias, exemplos de dinâmicas e jogos 
cooperativos, entre outras. 

• Guia de Trilhas – apresentando mapa, fotos e elementos de interpretação ambiental nas 
trilhas do PEPS, conforme modelo elaborado para outras UCs Estaduais. 

Revista Selo Verde – com identificação e caracterização de empreendimentos e serviços sustentáveis 

na região 

                    NA  

COM. 

12 

Realizar rotinas de abordagem direta aos moradores do entorno imediato ao PEPS para divulgação 

de atividades e informações. 
                    ZA  

COM. 

13 

Implantar ouvidoria do PEPS, informando e-mail e telefone em todos os materiais e atividades de 

divulgação e mantendo registro de manifestações dos visitantes e moradores do entorno sobre a 

gestão do PEPS 

                    NA  

COM. 

14 
Analisar e responder os contatos recebidos na ouvidoria, e-mail e Facebook do PEPS.                     NA  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 8.24 Cronograma do Programa de Integração com o Entorno. 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Despertar o interesse pela conservação da natureza nos moradores e turistas do entorno do PEPS por meio da sensibilização e do 

conhecimento 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Integrar o PEPS à sociedade como UC importante no 

cenário estadual, regional e local.  

Promover hábitos e técnicas de menor impacto ambiental e 

respeito à natureza aos turistas e moradores do entorno do 

PEPS. 

Reduzir os impactos ambientais e a pressão de atividades 

realizadas no entorno sobre a UC. 

Ações de educação ambiental voltadas para as comunidades 

do entorno realizadas na Zona de Amortecimento e 

localidades próximas.  

Total de eventos anuais de educação ambiental externos à 

UC organizados pelo PEPS (ex.: exposições itinerantes e 

ecoblitz). Anais/registros dos eventos  

1 1 1 1 1 

Total de eventos por ano externos à UC com participação do 

PEPS. 
2 2 2 2 2 

Quantidade total de cartilhas aos produtores rurais do entorno 
do PEPS distribuídas. 

Cartilhas impressas e distribuídas 600 600 600 600 600 

Quantidade total de cartilhas de educação ambiental para 

professores distribuídas. 
Cartilhas impressas e distribuídas 600 600 600 600 600 
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CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

INT. 
01 

Identificar, mapear e monitorar áreas com ocupação urbana, ou áreas de conflito de uso limítrofes ao 
PEPS, e realizar rotinas periódicas de notificações preventivas. 

                    ZA  

INT. 

02 

Identificar os atores líderes do entorno, com o sentido de estabelecer articulações, nivelamento de 

informações e estabelecimento de estratégias, visando ampliar o potencial de influência positiva 

perante as comunidades em favor da UC 

                    REGIÃO  

INT. 
03 

Identificar e registrar focos e riscos de formação de incêndios, como a queima de lixo e folhagens e 

queimadas, assim como o início de incêndios florestais, tomando as medidas cabíveis de alerta e 

combate. 

                    ZA  

INT. 

04 

Organizar oficinas, seminários, exposições, entre outros eventos de educação ambiental na UC 
(cursos, exposições fotográficas, observação de aves, trilhas festivas, bioconstrução, etc.). (EDU. 20) 

                    ZA  
INT. 
05 

Organizar exposições itinerantes sobre a UC em locais e estabelecimentos do entorno, como escolas, 
instituições públicas, universidades, empresas, festas tradicionais, praças, entre outros. (EDU. 21) 

                    REGIÃO  

INT. 

06 

Organizar “ecoblitz” na entrada de Visconde de Mauá nos feriados de grande fluxo turístico, 

divulgando o PEPS e repassando algumas condutas desejadas em ambientes naturais, como o 

descarte de resíduos, os cuidados com fogo, o respeito aos traçados das trilhas, entre outros. (EDU. 
22) 

                    REGIÃO  

INT. 

07 

Planejar e oferecer cursos em parceria com as prefeituras municipais para formação de professores 

em educação ambiental. 
                    REGIÃO  

INT. 

08 

Elaborar e distribuir cartilhas de educação ambiental para professores das escolas do entorno do 

PEPS com informações básicas sobre os processos naturais (com destaque para o PEPS), dicas 

para introduzir a educação ambiental de forma transversal nas disciplinas obrigatórias, exemplos de 

dinâmicas e jogos cooperativos, entre outras.  

                    ZA  

INT. 

09 

Elaborar e distribuir cartilha aos produtores rurais do entorno da UC com informações sobre práticas e 
técnicas agropecuárias de menor impacto, como a agroecologia, produção orgânica, cercamento do 

gado, manutenção e recuperação da mata ciliar, APPs, CAR, entre outras.  

                    ZA  

INT. 
10 

Incentivar e apoiar (sempre que possível em parceria com outras instituições) a realização do projeto 
Núcleo de Memória de Visconde de Mauá, que tem por objetivo valorizar e resgatar a cultura local, 

com a coleta e disponibilização para o público de depoimentos, fotografias, vídeos e outras mídias 

que remetam a história e cultura locais. 

                    ZA  

INT. 

12 

Formalizar parcerias com indústrias, lacticínios e outros empreendimentos de impacto significativo no 
entorno da UC para promover ações socioambientais, implantar medidas de mitigação e 

compensação e realizar atividades de educação ambiental com seus funcionários. (EDU. 19) 
                    REGIÃO  

INT. 
12 

Identificar, junto ao Inea, propostas e projetos de grandes empreendimentos, programas regionais de 

desenvolvimento, entre outras iniciativas com potencial de alteração nas características 
socioeconômicas e ambientais da região ou de parcerias, bem como se fazer presente em audiências 

públicas e, quando pertinente, intervir para adequar a proposta com os objetivos do PEPS. 

                    REGIÃO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 8.25 Cronograma do Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento. 

PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Promover alternativas de desenvolvimento socioeconômico aos moradores da ZA, que sejam compatíveis com os objetivos de conservação 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE IMPACTO FONTES DE VERIFICAÇÃO 
METAS ANUAIS (ANO) 

1 2 3 4 5 

Impacto ambiental das atividades desenvolvidas na Zona de 

Amortecimento do PEPS reduzidos. 

Empregos gerados para os moradores da região, tendo o 

PEPS como propulsor.  

Total de eventos anuais sobre turismo organizados 

(diretamente ou em parcerias) pelo PEPS 
Anais/registros dos eventos 

Listas de presença dos participantes 

0 1 1 1 1 

Total de eventos sobre agroecologia e tecnologias sociais de 

baixo impacto ambiental organizados (diretamente ou em 

parcerias) pelo PEPS. 

0 1 1 1 1 

Total de prestadores de serviços e atividades comerciais, de 

receptivo ou guia no PEPS 

Registro de atividades comerciais, de receptivo ou guia 

desenvolvidas no PEPS 
2 5 8 10 12 

 

CÓD. ATIVIDADES 
CRONOGRAMA LOCALIZAÇÃO 

ESPECÍFICA 
PRIORIDADE 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

ALT. 

01 

Organizar cursos, palestras e/ou seminários sobre turismo, abordando atividades compatíveis com os 

objetivos do PEPS (ecoturismo, hospedagem rural, turismo de aventura, identificação de 

oportunidades, profissionalização de serviços e produtos, capacitação profissional, guias de turismo, 
manejo de trilhas, salvamento e resgate, etc.) e reunindo diversos setores, órgãos, empresas e 

profissionais para intercâmbio de informações e experiências. 

                    ZA  

ALT. 

02 

Organizar cursos, palestras e/ou seminários sobre agroecologia e tecnologias sociais de baixo 
impacto ambiental (tais como: captação da água da chuva, irrigação por gotejamento, restauração 

florestal, produtividade x preservação ambiental, consórcios de culturas, compostagem, manejo do 

solo), reunindo diversos setores, órgãos, empresas e profissionais para intercâmbio de informações e 

experiências 

                    REGIÃO  

ALT. 

03 

Estabelecer parcerias e convênios com prefeituras, empresas, ONGs e órgãos públicos para aporte 
de recursos humanos e financeiros para as atividades do programa. 

                    REGIÃO  
ALT. 

04 

Estabelecer convênio com a órgãos de extensão rural para pesquisas, treinamentos e assistência 

técnica aos produtores rurais do entorno do PEPS. 
                    REGIÃO  

ALT. 

05 

Participar ativamente do Seminário de Turismo de Resende, propondo, discutindo e conhecendo 

oportunidades para o desenvolvimento do turismo no entorno do PEPS. 
                    REGIÃO  

ALT. 

06 

Fomentar a realização de cursos de formação de condutores e guias de turismo em parceria com as 

prefeituras de Resende e Itatiaia. 
                    REGIÃO  

ALT. 

07 

Credenciar e divulgar informações de contato dos condutores e guias de turismo devidamente 

capacitados como prestadores de serviços aos visitantes do PEPS. 
                    REGIÃO  

ALT. 

08 

Criar e atualizar banco de dados de imagens dos recursos e patrimônios do PEPS (paisagens, fauna 

e flora) e disponibilizá-las gratuitamente aos moradores e comerciantes do entorno para utilização em 

materiais e produtos comerciais. 

                    SEDE  

ALT. 

09 

Planejar a elaboração do “Selo Verde” com objetivo de valorizar estabelecimentos, produtos e 

serviços do entorno do PEPS que apoiam-se nos preceitos da proteção e conservação da natureza, a 
ser materializado em adesivo, publicações digitais e publicação anual em formato revista. 

                    REGIÃO  

Legendas:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta projetos específicos a serem desenvolvidos para a 

implantação do PEPS com o objetivo de “detalhar atividades que envolvam conhecimentos 

que demandam a participação de profissionais mais especializados, como por exemplo, 

arquitetos, educadores, comunicadores, programadores visuais, engenheiros e publicitários, 

dentre outros” (INEA, 2010).  

Os projetos específicos do PEPS foram definidos com base nas demandas e oportunidades 

identificadas no Plano de Manejo, sendo: 

1. Retificação dos limites da UC 

2. Projeto de Demarcação Física e Cercamento dos Limites 

3. Projeto de Sinalização 

4. Projeto de Infraestruturas 
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2 RETIFICAÇÃO DOS LIMITES DO PEPS 

A compreensão da dinâmica territorial se deu através do diagnóstico sócio ambiental realizado 

para o PEPS, o que possibilitou avaliações da equipe técnica, juntamente das considerações 

realizadas nas oficinas participativas, onde notou-se dificuldades da população, tanto a 

inserida na UC como em seu entorno, de notar os limites do Parque. Neste aspecto, são 

apresentados o objetivo, os critérios e proposta da retificação dos limites da UC. 

2.1 OBJETIVOS 

A retificação dos limites visa a melhoria da forma (desenho) da UC, com o intuito de reduzir o 

seu perímetro, ajustando-a as propriedades presentes no PEPS e incluindo áreas vegetadas 

de valor ecológico relevante de forma que mantenha sua área aproximadamente igual ou 

maior. 

2.2 JUSTIFICATIVAS 

A delimitação de traçados para a implantação de unidades de conservação, sejam elas de 

proteção integral ou de uso sustentável, devem seguir parâmetros que direcionem sua ideal 

demarcação. Neste aspecto fatores políticos, institucionais, econômicos e culturais, poderão 

influenciar fortemente este processo, tanto quanto influenciam os fatores ecológicos que 

justificam a criação de UCs, portanto, perguntas como “Quão grande?”; “Como é o arranjo?”; 

e, “Quanto custará?”, são e devem ser amplamente discutidas, em função das questões 

socioambientais que abrangem a região alvo (SOULÉ e SIMERLOFF, 1986), com o maior 

objetivo de resolver futuros problemas pelo desafeto às UCs. 

É recomendável que trabalhos de delimitação sejam iniciados considerando porções de terra 

amplas, para que sejam possíveis ajustes de acordo com a situação real encontrada nas áreas 

abrangidas pela UC que se propõe criar (MILANO, 2000). Neste sentido, ao observarmos a 

abrangência do PEPS, em relação a sua amplitude, o critério é atendido, e, assim, ajustes em 

função do seu traçado poderiam ser executados, de forma a melhorar a preservação 

ambiental almejada, respeitando aspectos institucionais/políticos e sociais/culturais. 

O atual polígono que define o PEPS apresenta um traçado bastante irregular, que é possível 

observar que o balizamento derivou-se das curvas de nível, critério que impossibilita a 

abrangência plena de elementos naturais que são passíveis de abarcar-se nas áreas da UC, 

além da inclusão de áreas muito antropizadas que não justificam sua inserção, uma vez que 

o custo necessário para recuperar a áreas dessa natureza tornam-se elevados demais e 

aliando-se aos recursos escassos para a gestão das UCs no Brasil. 

2.3 ATIVIDADES 

Aqui são sintetizados os passos a serem desenvolvidas de acordo com as recomendações 

técnicas e especificações para a retificação do limite da UC: 

1. Contratação de pessoal técnico especializado para estudos mais aprofundados 
de readequação dos limites da UC; 

2. Plano de trabalho definido e apresentado, com base nas recomendações técnicas 
aqui presentes, aprovadas pelo Inea e gestão da UC; 

3. Levantamentos e atualização dos estudos fundiários; 

4. Complementações dos estudos de socioeconomia da região; 

5. Proposta inicial da redelimitação da UC; 
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6. Validação pelo Inea; 

7. Criação da proposta de alteração do decreto de criação do PEPS 

8. Consultas públicas; 

9. Consolidação do relatório final do projeto de redelimitação da UC e consequente 
validação pelos órgãos envolvidos. 

2.4 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS: PROPOSTA PARA A RETIFICAÇÃO 

DOS LIMITES DO PEPS 

Como premissas para a retificação dos limites do PEPS, os critérios adotados foram: 

• Adequação com os limites das propriedades levantadas nos estudos fundiários; 

• UCs presentes no entorno imediato do PEPS; 

• Uso do solo: 

o Incorporação de áreas de relevante interesse para a conservação ambiental, 

principalmente àquelas áreas com vegetação em bom estado; 

o Áreas de degradas, cujo investimento de recuperação é extremamente alto; 

• Suavização dos limites visando a redução do perímetro. 

As áreas propostas a serem abarcadas pelo PEPS, bem como, as excluídas são apresentadas 

na Figura 2.1 e descritas no Quadro 2.1, abaixo, com as justificativas adotadas nesta análise. 
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Figura 2.1 Localização das áreas propostas para a inclusão e exclusão do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 2.1 Áreas incluidas e excluidas na proposição de retificação dos limites do PEPS. 

# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

Ex01 216,7971 

Localizada ao sul do PEPS, junto ao 
município de Itatiaia, a área encontra-se 
sob forte pressão antrópica, onde há 
pastagens, caça, incêndios florestais, 
além da proximidade com o distrito 
industrial de Itatiaia. 

O elevado custo de recuperação da 
área não justifica a permanência na UC, 
cabendo ao proprietário seguir a 
legislação especifica e mantimento das 
áreas verdes previstas em lei, esta 
exclusão visa, também, facilitar o 
trabalho da gestão mantendo o 
alinhamento com os objetivos do PEPS. 

A redistribuição desta área excluída é 
prevista ao longo da UC. 

 

In01 10,0027 

O ajuste desta área refere-se à 
adequação ao limite da propriedade 
visando também a suavização e refino 
dos limites, além da inserção das áreas 
vegetadas. 

 

Ex02 0,0223 
Exclusão a fim de alinhar-se com os 
limites da propriedade 

In02 8,9886 

A fim de evitar o desmembramento, de 
forma descontínua, a inclusão se 
justifica por este motivo, fazendo a 
inserção destas três pequenas porções 
de terra realizando ajustes em função 
dos limites da propriedade. 

Ex03 4,3843 

Ajuste com o limite da propriedade, 
devido a presença de áreas 
parcialmente degradas, pelo uso de 
pastagens, e também pela transposição 
de áreas em melhor estado de 
conservação descritas no In02. 

In03 3,7140 

Tem o intuito de inserir áreas vegetadas 
de grande importância, além do ajuste 
com os limites encontrados nos estudos 
fundiários, visando o refino dos limites 
da UC. 

 

Ex04 0,2058 

Corresponde a áreas pequenas 
presente em duas propriedades, que 
pela inserção de novas áreas justificam 
suas exclusões principalmente pelo 
alinhamento com os limites destas. 

Ex05 1,5945 
Representa área com presença de 10 
loteamentos, sendo justificável sua 
retirada. 

In04 26,0574 

A fim de evitar a fragmentação da 
propriedade propõe-se a inclusão 
destas áreas, também pela razão do 
PEPS permear quase toda a 
propriedade e a relevância da 
vegetação ali presente. 
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# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

Ex06 5,2198 

Trata-se de uma porção do território 
onde há sobreposições das 
propriedades, sendo assim, as 
exclusões realizadas visam o 
alinhamento com as propriedades onde 
não há sobreposições. 

 

In05 2,2030 

A área corresponde a mesma descrita 
no Ex06, incluindo-se então porções de 
terra para refino e ajustes dos limites do 
PEPS 

In06 3,7521 
Inclusão da área vegetada e hidrografia 
presente neste trecho, pelo ajuste em 
função da propriedade. 

Ex07 8,2169 
Exclusão devido aos ajustes e refino do 
limite da atual do PEPS. 

Ex08 0,6304 
Ajustes em função dos limites da 
propriedade 

In07 7,5064 

Inclusão de áreas vegetadas com o 
objetivo da preservação do rio presente, 
em alinhamento com a delimitação da 
propriedade existente. 

 

Ex09 6,0713 
Exclusão em função dos limites da 
propriedade. 

In08 13,9267 

Inclusão de áreas vegetadas 
importantes visando a integração com 
as RPPNs (Clube do Alambary, Agulhas 
Negras e Dois Peões) presentes. 

In09 33,5686 

Inserção da área como um todo, pela 
razão da grande proporção de 
abrangência da UC dentro da 
propriedade, neste sentido a 
recomendação é acopla-la 
integralmente 

Outra razão, é melhorara ligação das 
áreas vegetadas do PEPS com as 
RPPNs Dois peões e Santo Antônio. 

 



Página 167 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

Ex10 62,2700 
Ajustes na conformação do limite, 
excluindo áreas onde há a pastagem e 
vegetação e estágio inicial conservação. 

 

In10 20,4177 

Inserção de áreas vegetadas 
importantes dentro da propriedade e a 
realização dos ajustes e refino dos 
limites. 

Ex11 1,3944 Idem ao Ex10. 

In11 1,7808 Idem ao In10. 

Ex12 0,0344 
Exclusão para alinhamento com o limite 
da propriedade. 

 

In12 0,0806 
Inclusão em alinhamento com a 
propriedade e a estrada-parque RJ-163. 

In13 9,5253 

Localizada na cumeeira da Serra da 
Pedra Selada, nas margens da RJ-163, 
encontra-se a Rampa de Voo Livre, cuja 
a incorporação no PEPS é 
recomendada pela grande importância 
do atrativo. 

Ex13 0,9986 

Trata-se do lote 10, em Visconde de 
Mauá, cuja Área é ocupada por 
edificações e ruas municipais, presença 
de animais domésticos e forte pressão 
sobre a fauna e flora nativa, não 
justificando sua permanência na UC, 
devido ao grande grau de uso 
conflitante. 
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# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

In14 0,1311 
Ajuste e refino com o limite da 
propriedade abrangida 

 

In15 18,6556 

Área cuja vegetação presente é 
relevante, o que justifica sua inserção 
também em função da suavização dos 
limites. 

In16 11,9880 
Inserção da área relevante, visando 
abarcar área vegetada e a proteção da 
hidrografia. 

Ex14 13,5005 

Exclusão visando a retirada de áreas 
degradadas para transposição em áreas 
em melhor estado, além de 
alinhamentos com os limites das 
propriedades abrangidas. 

Ex15 3,1105 
Área excluída em função da pastagem 
presente. 

 

In17 2,4955 
Refino e ajustes no traçado do PEPS 
além da inclusão de áreas vegetadas. 

Ex16 0,7651 
Exclusão das áreas em função dos 
limites da propriedade abrangida. 

 

In18 0,9188 

Inclusão da área visando retificação dos 
limites e inserção de área vegetada com 
o intuito de evitar a fragmentação da 
propriedade. 

Ex17 2,7896 
Área com presença de pastagens e em 
função de pequena dimensão e 
impactos na vegetação. 

Ex18 3,6777 
Área com presença de pastagem 
passível de exclusão e ajustes dos 
limites. 

In19 3,1222 
Inserção de área vegetada, ajuste com 
os limites das propriedades abrangidas 
e refino dos limites.  

Ex19 2,0315 
Correção em função dos limites da 
propriedade e hidrografia.  

In20 6,6896 

Inclusão da propriedade em função da 
abrangência da UC dentro dela, 
justificando sua integral inserção dentro 
do PEPS. 
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# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

Ex20 6,8368 
Área excluídas em função da 
degradação do pasto ali presente, 
justificando a alteração de área. 

 

In21 17,2873 

Área incluída em compensação do 
pasto presente na mesma propriedade, 
cuja vegetação apresenta bom estado 
de conservação.  

Ex21 5,4969 
Presença de pastagens, sendo 
recomendada a exclusão em função da 
degradação. 

In22 20,9785 

Inserção de área vegetada visando a 
proteção da hidrografia na área e 
ajustando os limites da UC, balizando-
se pelo desenho da propriedade 
abrangida. 

Ex22 7,6599 
Área de pastagens recomendadas para 
exclusão e alinhamentos com os limites 
da propriedade 

In23 60,2172 

O atual traçado abrange das duas 
propriedades abrangidas, permeando 
quase toda a áreas, nesse sentido a 
permanência destas terras após um 
processo de desapropriação, 
inviabilizará as propriedades em função 
do uso do solo. Logo, não é justificável 
que se mantenham nos limites, além 
disso, fazem parte do núcleo central da 
unidade, ou seja, uma área de grande 
relevância para a recuperação posterior. 

 

In24 15,2869 
Inclusão de área vegetada em função 
da hidrografia e compensação de 
pastos retirados. 

Ex23 5,4580 
Retirada de área de pasto presentes no 
interior da UC. 

In25 3,8314 
Inclusão de áreas a fim de alinhar-se a 
hidrografia e vegetação de relevante 
interesse ecológico. 

In26 16,9964 
Inclusão de vegetação importante ao 
PEPS, visando preservação ao fogo 
incidente próxima a estrada RJ-151. 

 

In27 8,5494 
Inclusão de área vegetada e 
alinhamentos com a propriedade 
abrangida pela UC. 
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# 
ÁREA 
(ha) 

JUSTIFICATIVA LOCALIZAÇÃO 

Ex24 0,1436 
Alinhamento com os limites da 
propriedade abrangida. 

 

In28 17,2157 
Inserção de importante área vegetada 
para o domínio do PEPS. 

In29 11,1500 

Inclusão da área em função da 
propriedade abrangida, evitando o 
desmembramento e a inserção de áreas 
vegetadas. 

Ex25 4,6097 
Exclusão da área em função da 
presença de pastagem degradada. 

 

Ex29 3,7639 
Área excluída pelo baixo valor ecológico 
da UC em função de áreas utilizadas 
para o plantio de eucaliptos. 

In30 1,4999 
Inserção da vegetação em alinhamento 
a propriedade abrangida 

In31 3,2678 
Inserção da vegetação e refino dos 
limites da UC 

 

In32 4,5469 Idem ao In31 

Ex26 3,2555 
Exclusão de área para refino e 
alinhamento na delimitação do PEPS 

In33 3,4112 Idem ao In31 

Ex27 7,2474 
Exclusão em função da retificação e 
refino dos limites  

Ex28 0,8817 
Alinhamento com a propriedade 
abrangida pela UC, para evitar 
descontinuidade  

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Como resultado das áreas incluídas para o PEPS e excluídas, apresenta-se abaixo (Tabela 

2.1) a relação percentual em comparação ao limite proposto e ao original, em termos de área 

e perímetro. 
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Tabela 2.1 Variação em função do limite atual e o proposto. 

COMPARAÇÃO ÁREA (ha) PERÍMETRO (KM) 

Limite atual 8035,62 117,293 

Limite proposto 8026,34 168,120 

VARIAÇÃO (%) -0,12% -5,17% 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Embora a redução de área da UC tenha acontecido, sua expressão em comparação ao total 

da área abrangida pelo PEPS é não significativa, ainda, um dos parâmetros que apresentou 

grande redução é o perímetro, cuja importância deve ser bastante considerada a fim de evitar 

efeitos de borda na vegetação em toda a extensão do Parque. 

2.5 CUSTO ESTIMADO 

A seguir apresenta-se a Tabela 2.2, referente ao custo estimado para execução do projeto de 

retificação dos limites: 

Tabela 2.2 Custo estimado para realização do projeto de retificação dos limites. 

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO (R$) 

PROFISSIONAIS   

Advogado especializado na área ambiental 30 h9 3.129,80  

Engenheiro Cartográfico, agrimensores ou profissionais de áreas afins 120 h10 9.305,04  

Profissional de apoio de campo de atualização do cadastro fundiário 240 h11 15.179,04  

Moderador 16 h 4.000,00  

MATERIAIS E PREPARO   

Preparação de consulta pública (considerando o material e aluguel do 

local a ser realizado o evento) 
2 uni. 6.000,00  

Materiais e equipamentos de campo para atualização do cadastro A definir 5.000,00  

Finalização e impressão de relatório e projeto de alteração do Decreto 

Nº 43.640  
2 uni. 1.998,30  

TOTAL R$ 44.612,18  

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

2.6 FONTE DE RECURSOS 

Recursos derivados de compensações ambientais podem ser destinados a realização deste 

projeto específico. 

2.7 INSTITUIÇÕES E PESSOAS ENVOLVIDAS 

Envolve-se neste projeto específico o Instituto Estadual do Ambiente- INEA, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, Sindicato Rural, a gestão do PEPS, conselho consultivo e os 

proprietários cuja nova proposta abrange e a comunidade. 

  

                                                

9  Honorário calculado com base na planilha da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro. 

10  Honorário calculado com base na planilha do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. 

11  Honorário calculado com base na planilha do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. 
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3 PROJETO DE DEMARCAÇÃO FÍSICA E CERCAMENTO DOS 
LIMITES 

O Projeto de Demarcação Física e Cercamento dos Limites trata das especificações técnicas 

e localizações indicadas para instalação de marcos físicos e cercas demarcando os limites da 

UC. 

3.1 OBJETIVO 

Demarcar os limites da UC no terreno com o uso de marcos físicos com precisão topográfica 

centimétrica e o cercamento, para fins de identificação visual e obstrução física de possíveis 

ameaças em áreas sob forte pressão, respectivamente. 

3.2 JUSTIFICATIVA 

Por tratar-se de uma UC relativamente nova, criada em 2012, que abrange uma grande 

diversidade de localidades e ambientes, apresentando traçado irregular, inclusive com áreas 

descontínuas, seus limites ainda são desconhecidos por grande parte da população do 

entorno. Apesar da maior parte do perímetro do PEPS limitar-se com áreas preservadas, em 

alguns locais há presença de pressões e impactos, como: a caça, extração de palmito, 

queimadas, incêndios criminosos, ocupação humana, abertura de trilhas, animais domésticos, 

entre outros. 

Diante destes dois fatores – o desconhecimento dos limites da UC por parte dos moradores e 

a presença de pressões e impactos no entorno imediato – o Projeto Ações Prioritárias para a 

Implantação do PEPS prevê a elaboração de projeto para demarcação física e cercamento 

da UC. 

3.3 MÉTODO 

A seguir, são apresentados os critérios e as definições das áreas prioritárias para implantação 

de marcos físicos e cercamento, detalhamentos das estruturas e mapas ilustrativos que 

compõem o projeto executivo. 

Os levantamentos de campo e os relatórios técnicos realizados durante a etapa de diagnóstico 

do plano de manejo apontaram áreas do PEPS e limítrofes que sofrem constante pressão e 

estão sendo impactadas ou são muito suscetíveis a impactos negativos, como: o avanço da 

urbanização e ocupação irregular, presença de animais domesticados, acessos onde ocorrem 

a extração de palmito, caça e captura da fauna. Em alguns casos, tais impactos podem ser 

amenizados com impedimentos físicos como o cercamento da área, ou apenas com a 

demarcação física que identifica onde é área da UC. 

Dessa forma, com base nos estudos realizados em campo e nas considerações apontadas 

pelos técnicos e pela equipe do PEPS, foram definidos critérios para a seleção de áreas 

prioritárias para o cercamento e demarcação física da UC, sendo eles: 

• Presença da prática de caça, animais domésticos, extração de palmito e focos de 
incêndios criminosos; 

• Densidade da ocupação humana e urbanização muito próxima aos limites da UC, 
representando riscos ou vulnerabilidade ao território da UC; 

• Acesso às propriedades particulares e aos atrativos; 

• Relevo e estágio de regeneração da vegetação. 
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Estes 4 (quatro) critérios foram aplicados ao longo de todo o perímetro do PEPS e, assim, foi 

possível definir os tipos de cercamento e demarcação física que são mais adequados para 

cada área, sendo os três apresentados:  

• Cercamento com fio: instalação de cerca, contendo dois tipos de arames 

(farpado/ovalado). O uso das cercas com arame farpado e ovalado está associado 

às áreas em que ocorrem práticas de bovino cultura e avanço de pastagem sob 

às áreas da UC. 

• Cercamento do tipo alambrado: as cercas do tipo alambrado não possuem 

aberturas e visam evitar a passagem de animais de criação doméstica e a entrada 

dos mesmos nas áreas do PEPS. 

• Marco topográfico: demarcação física que tem a função de identificar o limite da 

UC. Sua instalação será em locais que quase não são frequentados, portanto tem 

pouca visibilidade, mas que há necessidade de definir onde é área do PEPS. 

Dessa forma, as áreas correspondentes aos critérios “a” e “b”, que se tratam de áreas com 

presença de caça, animais domésticos, extração de palmito, focos de incêndios criminosos e 

densidade de ocupação humana e urbanização muito próxima aos limites da UC, foram 

indicadas para a instalação de cercamento. 

O uso de arame farpado e ovalado está associado às práticas de bovinocultura, avanço de 

pastagem e expansão urbana sobre os limites da UC, tendo a função de impedir o avanço do 

gado e, também, o reconhecimento do limite do Parque, mesmo que não indicado (como 

apresenta-se os marcos topográficos). O arame ovalado tem, ainda, a função de não 

machucar a fauna nativa em seu trânsito. Já o alambrado visa cercar a área da sede, além de 

evitar a passagem de animais, tais como, gatos, cães ou outro animal doméstico de criação 

ou estimação. 

Para as áreas que se enquadraram nos critérios c e d, onde há acesso a propriedades 

particulares e atrativos, relevo acidentado ou vegetação densa, indica-se a instalação de 

marcos físicos (marco topográfico). Alguns pontos onde foi notada forte pressão e impacto à 

UC optou-se pela instalação em maior quantidade, reforçando a identificação da área do 

parque. 

A aplicação de identificadores territoriais permitirá que os habitantes, visitantes ou mesmo 

transeuntes, identifiquem que o local tem proteção especial. Além disso, os marcos 

topográficos terão a função de demarcar pontos ou vértices da poligonal de delimitação nas 

áreas relativas ao PEPS e também evidenciar os limites onde a densidade populacional é 

menos elevada e vegetação mais bem preservada, não justificando o uso de cercas (farpadas 

ou alambrada), visto que a passagem de pessoas tende a ser mínima. 

Os estudos para elaboração do projeto de demarcação física e cercamento ocorreram ainda 

concomitantemente aos estudos fundiários e elaboração do projeto de sinalização. Assim foi 

possível identificar algumas limitações à implantação dos marcos físicos e cercas, vinculados 

a potenciais prejuízos ao trânsito, uso e bloqueios de acessos a propriedades particulares. 

Nesse sentido, algumas áreas em que a ocupação é limítrofe a área do PEPS, apesar de 

representarem pressão sob a UC, não foram consideradas prioritárias para cercamento, tendo 

em vista que outras estratégias que demandam menos investimento financeiro e podem ser 

tão eficientes ou mais, como a realização de ações de comunicação e aproximação do PEPS 

com os proprietários. Foi avaliado que em casos como este é mais importante e efetivo a 

identificação e presença do PEPS no local, do que a barreira física. 

Outro critério considerado para implementação das cercas e dos marcos topográficos foram 

os limites do estudo fundiário que balizaram os locais de aplicação destes. O motivo disto é 

pela regularização fundiária necessária para que haja interveniência e autonomia, por parte 

do Inea, dentro das porções de terra relativas à UC. Logo, onde os limites da UC e os das 
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propriedades abrangidas se cruzam há a indicação de instalação que, desta forma, conflitos 

e regulamentações são evitados. 

Com isso, após a identificação das áreas prioritárias, definiram-se as coordenadas 

geográficas indicadas para instalação de cada marco (apendice), resultando na estimativa da 

quantidade total de marcos físicos, bem como os traçados do cercamento. Dessa forma, foram 

estimados o comprimento total de cercas, quantidade de mourões, esticadores, entre outros 

equipamentos e acessórios necessários para a instalação das cercas. A Figura 3.1 mostra a 

indicação dos locais a serem implementados as cercas e marcos topográficos, respeitando os 

limites da UC e propriedade, assim como o mencionado anteriormente. 

Em seguida, definiram-se os detalhamentos executivos de cada uma das estruturas e 

acessórios componentes dos marcos físicos e cercamento, como: materiais, base estrutural, 

distâncias, dimensões, espaçamentos e quantidade de fiadas dos arames, tipos de arames 

para cada fiada, estruturas de travamento, entre outros. 

Por fim, com base nos resultados e detalhamentos executivos, foi elaborado o cronograma 

físico e financeiro para implantação da proposta. 

3.4 ANÁLISE TERRITORIAL DO PEPS 

O território abrangido pelo PEPS possui uma diversidade de situações e características 

socioeconômicas e ambientais que influenciam a proposta de demarcação física e 

cercamento. Sendo assim, a análise destas especificidades locais é fundamental para a 

definição das áreas prioritárias bem como para o detalhamento executivo do projeto. 

3.4.1 ÁREAS PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE CERCAMENTO 

As localidades do PEPS elencadas como prioritárias para demarcação e cercamento foram 

selecionadas a partir de análises locais e contribuições técnicas de diversos profissionais 

conhecedores da dinâmica local. Foram definidos três (03) setores (Figura 3.1), onde foram 

subdivididos em Áreas Prioritárias (Figura 3.2), sendo listadas abaixo, que possuem 

características específicas demandando demarcações diversas, onde são especificadas na 

sequência: 

• Localidade A: Região de Penedo em Itatiaia/RJ; 

• Localidade B: Alto Penedo, Penedo em Itatiaia/RJ; 

• Localidade C: Bosque do Visconde, porção central da UC; 

• Localidade D: Rampa de Voo Livre; 

• Localidades E, F, G e H: Centro e Norte da UC, propriedades rurais com limite 
confrontante ao da UC. 
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Figura 3.1 Identificação das Setores do PEPS para a implantação de cercamento e demarcação física. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 3.2 Identificação das áreas prioritárias do PEPS para a implantação de cercamento. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Região de Penedo (A): O município de Itatiaia/RJ (Figura 3.3) possui uma variedade de 

pequenas propriedades próximas da área do PEPS, algumas inclusive, em áreas irregulares 

com riscos de deslizamento. A população que reside nessas áreas, geralmente apresenta 

características de baixa renda (aglomerados subnormais). Apesar do relevo apresentar alta 

declividade em alguns locais, a área é indicada para instalação de cercas, pois a densidade 

de ocupação é relativamente alta em comparação a outras áreas no entorno do PEPS, ou 

seja, há tendência da ocupação nesta região continuar avançando sobre o limite da UC, o que 

acarreta em prejuízos para o parque, principalmente para a flora, que aos poucos vai sendo 

suprimida em função da ocupação da área. 

Localidade de Alto Penedo (B): A região sul do PEPS (Figura 3.4) apresenta pontos de 

expansão urbana limítrofes a UC, porém, em menor grau quando comparado a localidade A. 

Foi identificado que nessa área a população desconhece os limites do PEPS, portanto, indica-

se o uso de cercas com arame farpado, tanto para coibir o avanço das pessoas sob a área do 

parque, quanto para permitir a passagem da fauna nativa do PEPS, uma vez que o entorno 

apresenta fragmento florestal onde a passagem destes animais é considerada. 

Localidade do Bosque do Visconde (C): Fragmento localizado na porção Central do PEPS, 

entre a vila de Visconde de Mauá e Lote 10, (Figura 3.5), onde se encontra a sede da UC. 

Esta área também sofre com a expansão urbana, onde há densa ocupação residencial e 

abertura de estradas. Por tratar-se de uma área residencial é comum e expressiva a presença 

de animais domesticados próximos a área do parque, o que pode causar danos a fauna e 

flora nativa. Também há presença de pastagem, que permite o avanço do gado para áreas 

florestais. Neste caso, há necessidade de que o cercamento seja realizado de forma a fechar 

um polígono, mantendo 4 pontos de acesso (porteiras), em forma de alambrado. O uso deste 

tipo de cerca se justifica pelos animais domésticos (gatos, cães e galináceos) presentes, o 

que impossibilitará ou dificultará seu acesso. Destaca-se o risco de vandalismo nas cercas 

com intuito de acesso à área da UC para uso trilhas que são atalhos para alguns pontos, caça, 

prática de mountain-bike, entre outros usos praticados atualmente. 

Localidade Rampa de Voo Livre (D): Próximo à rampa de voo livre (Figura 3.6), existem 

pastagens em confronto direto aos limites da UC, permitindo que o gado avance pelas áreas 

montanhosas, onde há presença de solos mais rasos e a compactação se torna acentuada, 

impedindo que a vegetação se mantenha sadia e contribuindo para que as áreas florestais 

sejam degradadas de forma gradual. Desta forma, recomenda-se a instalação de cercas com 

arame farpado para evitar avanço do gado. 

Localidades Centro e Norte da UC (E, F, G, H): Da porção central, ao Norte do Parque 

(Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 e Figura 3.10), estão concentradas em seu entorno muitas 

propriedades rurais de produção leiteira, nas quais é comum a presença de pastagens e gado 

intercalando e margeando áreas florestadas do PEPS. Sendo assim, indica-se o uso de 

cercas com arame farpado para conter a entrada do pastoreio e também para evitar o avanço 

das pastagens, uma vez que os limites do Parque passarão a ser reconhecidos pelos 

proprietários no entorno. 
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Figura 3.3 Área prioritária à implantação de cercamento – Região de 

Penedo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 3.4 Área prioritária à implantação de cercamento – Alto Penedo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 3.5 Área prioritária à implantação de cercamento – Bosque do 

Visconde 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 3.6 Área prioritária à implantação de cercamento – Rampa de Voo 

Livre 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 3.7 Área prioritária à implantação de cercamento – Limite Central – 

E. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 3.8 Área prioritária à implantação de cercamento – Limite Central – 

F. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Figura 3.9 Área prioritária à implantação de cercamento - Limite Central - G. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Figura 3.10 Área prioritária à implantação de cercamento – Limite Norte - H. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.5 ATIVIDADES 

Aqui são sintetizadas as atividades a serem desenvolvidas de acordo com as recomendações 

técnicas e especificações de locais de implementação do cercamento e demarcação física: 

1. Negociar com proprietários o cercamento do gado para impedir o acesso em áreas 
da UC, especialmente as florestadas e com presença de corpos-d’água; 

2. Captação de recursos para execução do Projeto de Demarcação Física e 
Cercamento dos Limites do PEPS; 

3. Revisão do Projeto Executivo de Demarcação Física e Cercamento dos Limites 
do PEPS por parte da equipe de gestão da UC em conjunto com o Conselho 
Consultivo e gerência do Inea; 

4. Apresentação da proposta de demarcação física e cercamento dos limites da UC 
para a comunidade do entorno, a partir de um amplo processo de divulgação com 
informativos digitais, publicação em jornal de circulação local, anúncios em rádio, 
cartazes e abordagem direta; 

5. Adequação do projeto e elaboração de Termo de Referência para contratação de 
serviços de engenharia para instalação de marcos físicos e cercamento do PEPS; 

6. Acompanhar e contribuir com a instalação de marcos físicos e cercamento do 
PEPS por parte da empresa contratada; 

7. Monitorar periodicamente as condições dos marcos físicos e cercamento do 
PEPS, emitir relatório anual de efetividade das instalações e realizar manutenções 
quando cabíveis. 

3.6 RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A seguir são apresentadas as especificações técnicas para a composição das estruturas 

integrantes do cercamento e da demarcação física. 

3.6.1 CERCAMENTO 

Conforme análise ambiental para as regiões da UC onde é prioritário o cercamento, descreve-

se as especificações técnicas; relação de materiais e disposição do layout das cercas. 

3.6.1.1 Detalhamento dos Materiais para Composição das Cercas 

Uma das principais razões que justificam o cercamento no PEPS é a presença da 

bovinocultura. Logo, a construção adequada que venha a conter o avanço do gado sobre a 

vegetação nativa seguirá preceitos clássicos adotados na construção de cercas. Para tal, 

algumas adaptações deverão ser feitas, pelos objetivos da própria UC. Neste sentido, as 

adaptações vêm para contemplar, tanto a questão bovina, quanto a divisão de propriedades, 

que diferem principalmente pelo uso do solo, por exemplo: pelo avanço urbano ou pela 

agricultura e bovinocultura; além de necessitar que a estrutura permita o tráfego da fauna 

silvestre sem que sejam feridas pelas características dos arames farpados. Vale ressaltar que 

a instalação das cercas para o PEPS toma-se como caráter definitivo, logo, sua durabilidade 

deverá seguir ao longo de anos. O tipo de cerca deverá conter os seguintes materiais: 

• Mourões esticadores e de canto de eucalipto tratado (CCA ou similar) de 2,2 m de 

altura, com diâmetros de 16-18 cm e topo afilado; 

• Mourões de eucalipto tratado (CCA ou similar) de 2,2 m de altura, com diâmetros 
de 10-12 cm e topo afilado; 
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• Calços ou dormentes de eucalipto tratado com 0,8 m de comprimento e diâmetro 
de 16-18 cm; 

• Tábua serrada tratado de dimensões de 100 x 10 x 2 cm (para contramestre); 

• Balancins de 1,20 m de comprimento, espessura do fio de 3,4 mm, zincados com 
camada pesada; 

• Grampos galvanizados de dimensões 9x1 (3,75 mm x 25,4 mm); 

• Arame farpado de espessura do fio de 1,6 mm, espaçamento entre farpas de 

125 mm, classe de ruptura de 350 kgf e camada de zinco pesada; 

• Arame ovalado de espessura de 3x2,4 mm (17x25) de carga mínima de ruptura 

de 700 kgf e cobertura de zinco pesada; 

• Alambrado de malha de 80x80 mm e fio 14 com camada pesada; 

• Atilhos com bitola BWG 12 (2,76) mm, galvanizado; 

• Catraca esticadora de arame farpado ou liso,  

• Dobradiças de aço inoxidável de tamanho grande tipo ferradura nº2; 

• Porteiras de 4,00 x 1,50 m de altura e 3,00 x 1,50 m. 

O uso destes materiais justifica-se pela grande durabilidade que se espera ao longo dos anos. 

Nesse sentido, as madeiras tratadas com biopreservadores deverão ter garantia de pelo 

menos 15 anos. Já os materiais metálicos a serem utilizados deverão ser compostos com aço 

resistente, galvanizado, de camada pesada, devido ao fato da exposição das diversas 

condições naturais, e.g. pela alta incidência de corrosão pela água, temperatura e agentes 

oxidantes, logo, justifica-se a necessidade de o material resistir ao máximo contra estas 

adversidades. 

Tipo de Mourões e Fixação no Solo: 

A composição da cerca nas áreas determinadas com auxílio do diagnóstico deverá ser 

estruturada com mourões de canto, esticadores e normais, sendo todos eles fixados a 70 cm 

de profundidade no solo. 

Os mourões de canto são aqueles onde a pressão exercida pelos arames é maior e estão 

nas extremidades ou em ângulos de agudo a reto, sendo necessárias toras de eucalipto com 

diâmetro maior (no caso de 16-18 cm) e, consequentemente, acompanhado de dormentes 

para estabilização estrutural (Figura 3.11). Os dormentes deverão ser fixados com arame liso 

macio BWG 12, em duas voltas. Ainda, os cavaletes que fixam o mourão de canto aos 

contramestres deverão apresentar comprimento de 1 metro, largura de 10 centímetros e 

espessura de 2 cm. Sua colocação deve ser feita de 100 em 100 m, já que o limite do Parque 

se apresenta irregularmente no terreno, gerando muitas curvas ao longo das cercas.  

Os mourões esticadores deverão dar suporte ao cercamento nas áreas onde a pressão é 

maior, mas não tão intensa quanto os mourões de canto. Assim, os esticadores deverão seguir 

distância de 50 em 50 m e em porções onde o relevo da UC é demasiadamente acidentado, 

sendo então, necessário o reforço para variações de altura nos vales que precedem o pico do 

morro e também a tensão do fio. Deverá este ser composto por mourões de diâmetro entre 

14-16 cm e sua estabilização com madeira de eucalipto tratada com dimensões de 2 metros 

de comprimento, 15 cm de largura e 3 cm de espessura (Figura 3.12). 

Já os mourões simples são aqueles que seguem o caminhamento da cerca ao longo de toda 

a extensão, as tensões do arame não são acentuadas e, portanto, necessitará diâmetros 

menores para composição da estrutura, sendo de 12-14 cm. Sua colocação é simples, sendo 

necessário apenas abrir uma cova de 70 cm para sua fixação. 
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Figura 3.11 Representação do mourão de canto na composição estrutural do cercamento do PEPS. 

 
Nota: deverá manter a profundidade de solo, sendo 70 cm para as vigas e dormentes, só no caso do travesseiro 

do mourão de canto que deverá estar fixado a uma profundidade de 30 cm do solo. Fonte: Manual de construção 

de cercas, Morlan, adaptado Detzel Consulting, 2016. 

Figura 3.12 Representação de mourões esticadores na composição estrutural do cercamento do PEPS. 

 
Fonte: Manual de Aplicação de Arames na Pecuária, Belgo. Adaptado por Detzel Consulting, 2015. 

Fieiras: 

As fieiras serão compostas por dois tipos de arames, conforme segue: 

• Arame Liso Ovalado: Este tipo de arame deverá ser utilizado pela grande 
resistência que apresenta e principalmente pela ausência de farpas. Isto deve ser 

considerado na composição principalmente pela passagem da fauna nativa que 

ocorre em toda a área do PEPS, sendo então posicionada na porção inferior da 

cerca para que somente passem por elas animais de pequeno e médio porte; 

• Arame farpado: Este componente é imprescindível para contemplar os objetivos 

que o PEPS apresenta. Sendo assim, o arame farpado é o componente principal 

para evitar que animais de grande porte, como o gado e os cavalos, entrem nas 

áreas pertencentes à UC e impactem a vegetação nativa lá existente, sendo 

aplicado nas três fieiras superiores. 

A composição da cerca corresponde a quatro linhas de arames paralelas ao solo, sendo a 

inferior de arame liso ovalado e as três superiores com o arame farpado, conforme demonstra 
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o Quadro 3.1. Além dos arames farpado e ovalado será necessária a inserção de balancins, 

os quais têm função de manter a fieira retilínea entre os mourões e proporcionar economia na 

construção. Para dar estabilidade nas fieiras, deverão ser colocados de 2 m em 2 m, e deverá 

ter o tamanho de aproximadamente 1,05 m, contemplando todas as quatro linhas. Os 

Balancins deverão apresentar espessura do fio de 3,4 mm, zincados com camada pesada.  

Quadro 3.1 Arranjo das fieiras de acordo com a altura em relação ao solo.  

LINHAS DE ARAMES ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO 

Arame Liso Ovalado (3x2,4 mm, 700 kgf) 30 cm 

Arame Farpado (BWG 12) 65 cm 

Arame Farpado (BWG 12) 100 cm 

Arame Farpado (BWG 12) 135 cm 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A fixação das fieiras nos mourões deverá ser com grampos galvanizados de dimensões 9x1 

(3,75 mm x 25,4 mm), pela característica da madeira do eucalipto, considerada de densidade 

média-alta. A sua prega deverá estar em ângulo próximo ao de 45° com uma pequena folga 

para que a linha de metal trabalhe em sua dilatação, como demonstra a Figura 3.13. 

Figura 3.13 Exemplificação de fixação dos grampos nos mourões. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Layout da Cerca de Arame Farpado: 

A estrutura das cercas que irão compor áreas estratégicas para isolamento do gado e 

expansão urbana deverá apresentar-se conforme demonstra a Figura 3.14.  

Figura 3.14 Representação da estrutura com quatro fieiras para cercamento do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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As fieiras ficarão, então, dispostas de tal maneira que evitará com que o gado atravesse e 

avance sobre a vegetação nativa existente no PEPS, além de manter altura adequada para 

passagem da fauna de pequeno e médio porte sem danos a eles. 

3.6.1.2 Detalhamento da Composição da Cerca de Alambrado 

A proximidade do PEPS com o vilarejo de Visconde de Mauá exclui o trânsito de gado nesta 

porção, em contraponto, há o aumento de animais de estimação, tais como cães e gatos, além 

de criações de galinhas. Isto, atualmente, facilita a entrada destes animais, que apresentam 

potenciais a degradação da flora e fauna nativa. A fim de evitar ou reduzir ao máximo a 

entrada destes animais ao PEPS, recomenda-se o uso de uma tela fechada/alambrado. 

Logo, deverá ser utilizado o alambrado de malha de 80 mm e fio 12 (2,76 mm) com camada 

pesada, pela condição característica da área, em altura de 1,5 m, seguindo o mesmo padrão 

de fixação dos mourões supracitados. 

Estrutura das Fieiras: 

No caso do alambrado, se fará uso apenas do arame liso ovalado (3x2,4 mm, 700 kgf) com o 

intuito de dar suporte a tela que será instalada. Logo, serão utilizados três fios, sendo na base, 

na porção média e no ápice da cerca. O Quadro 3.2 exemplifica a disposição das alturas em 

relação ao solo, e a Figura 3.15 demonstra a configuração final do cercamento com telas. 

Quadro 3.2 Arranjo das fieiras de acordo com a altura em relação ao solo.  

LINHAS DE ARAMES ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO 

Arame Liso Ovalado (3x2,4 mm, 700 kgf) 

15 cm 

75 cm 

150 cm 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 3.15 Representação da estrutura com fechada para cercamento do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Porteiras: 

A região central do PEPS (Figura 3.16), em Visconde de Mauá, sofre pressão pelo avanço da 

ocupação humana e animais domésticos, especialmente no Lote 10, que vem avançando de 
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forma desordenada para dentro da UC. Sendo assim, o fechamento desta área deverá ser em 

estrutura fechada (alambrado). 

Com o intuito de permitir o acesso em locais específicos onde há visitação e áreas de 

recuperação, serão colocadas quatro porteiras (Figura 3.16) próximas à sede do PEPS, sendo 

duas delas com dimensões predefinidas em mercado de comprimento pela altura igual a 

4,00 m x 1,50 m, sendo: 

• Porteira 01: Acesso à trilha da captação; 

• Porteira 02: Fundos da administração, acesso ao Bosque do Visconde;  

Por fim, a outras duas porteiras deverão ter dimensões de comprimento pela altura de 

3,00 m x 1,50 m. 

• Porteira 03: Deve ser instalada ao lado da Escola Estadual Antônio Quirino com 

o intuito de facilitar a educação ambiental dos alunos para com o parque; 

• Porteira 04: Tem como objetivo o acesso dos guarda parques para possível 

ocorrência pelos fundos.  

Figura 3.16 Localização das porteiras de acesso à área central do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

3.6.2 ÁREAS PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MARCOS TOPOGRÁFICOS  

A Figura 3.17 identifica as localidades do PEPS que possuem características para as quais 

são indicados pontos de implantação de marcos topográficos. 
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Figura 3.17 Localização dos marcos topográficos em concordância com os limites das propriedades levantadas. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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A demarcação física ideal é quando todos os pontos de deflexão (alteração do ângulo do 

azimute) são efetivamente materializados, no entanto, os limites do PEPS são 

consideravelmente irregulares e descontínuos, além de ter seu traço baseado em curvas de 

nível da região. Desta forma a aplicação para cada azimute se torna inviável e inexequível, 

além de apresentar propriedades particulares não desapropriadas, logo, a demarcação não 

pode ser feita antes desse processo em porções de terra que cortem a propriedade. 

No entanto, a demarcação física é necessária para que a população local possa reconhecer 

os limites da UC ao passar por rotas normalmente usadas. Os marcos topográficos deverão 

ser inseridos nos limites do Parque, seguindo as seguintes regras para sua instalação: 

(i) deverão ser implementados apenas nos limites da UC; (ii) não poderão ser colocados no 

interior de propriedades ainda não desapropriadas; (iii) propriedades rurais vizinhas e com 

limites confrontes ao da UC, serão implementados marcos; (iv) em áreas que o limite da UC 

e da propriedade rural forem muito extensos, aplicar-se-á um marco a uma distância de 

2.000 m; (v) todos os Marcos devem ser identificados (codificados) e rastreados por 

equipamento GPS. Os setores do PEPS onde se instalarão os marcos topográficos 

encontram-se em Apêndice (Apêndice B; Apêndice C e Apêndice D) deste documento. 

3.6.2.1 Detalhamento dos Materiais e Estrutura do Marco Topográfico 

Está previsto a instalação de 221 (duzentos e vinte e um) marcos topográficos no limite da 

UC. A demarcação física com inserção de marcos topográficos deverá seguir os preceitos 

estipulados pelo INCRA, sendo as características adotadas para a composição dos pontos do 

PEPS: (i) Marco topográfico12 em si; (ii) Alma de ferro, diâmetro de 4,2 mm; (iii) forma de 

tronco piramidal; (iv) dimensões 8x12x60 cm; (v) topo do marco contendo chapa de metal de 

aço inoxidável (55 mm); (vi) Identificados no vértice; (vii) afloramento com cerca de 10 cm do 

solo natural. Referente à identificação de topo, o material utilizado será aço inox, contendo a 

numeração de cada marco materializado ao longo da UC e logomarca do Parque, conforme 

Figura 3.18. 

Figura 3.18 Chapa de metal e estrutura do marco topográfico a ser implementado no PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

                                                

12  Para efeitos de cotação e concorrência, foram considerados marcos de concreto, uma vez que para os marcos sintéticos existe 

apenas uma empresa a produzir, não sendo possível cotar pela concorrência, porém apresentam preços similares. 
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Fixação do marco topográfico: 

De acordo com os pontos pré-definidos, os marcos topográficos serão fixados de maneira 

simples, sendo enterrados a 50 cm de profundidade, deixando emergido à superfície apenas 

10 cm, para possível identificação do marco e identificação da plaqueta relativa ao marco 

implantado. 

Identificação e Rastreio do Marco Topográfico: 

Todos os marcos devem ser identificados com numeração sequencial respeitando sentido 

horário, o marco de número 001 deve ser definido junto ao gestor do Parque. Além da 

identificação numérica sequencial os marcos devem ser rastreados com GPS geodésico 

respeitando a precisão exigida pelas normas do georreferenciamento de imóveis rurais INCRA 

da Lei Federal n°10.267/2001. 

 

 



Página 192 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

3.7 CUSTO ESTIMADO 

As planilhas a seguir apresentam os valores referenciais médios por elemento de custo, tendo por base preços de mercado praticados em 

dezembro de 2015, de acordo com o sistema EMOP. 

ORÇAMENTO GERAL 

Item Código  Descrição Uni Qtd. Preço Unitário Preço Total 

01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

1.1 01.050.0614-A 
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 
h 15 R$ 65,14  R$ 977,10  

1.2 01.050.0300-A 
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 

REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEV 
uni 3 R$ 999,15  R$ 2.997,45  

1.3 01.050.0610-A 
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
h 15 R$ 30,62  R$ 459,30  

1.4 20.004.0125-A ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA m² 11700 R$ 0,16  R$ 1.872,00  

Subtotal R$ 6.305,85  

1.5 01.016.0001-5 DEMARCAÇÃO FÍSICA EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA         

1.5.1 Cotação MARCO TOPOGRAFICO PADRÃO INCRA 8X12X60CM  uni 335 R$ 12,60  R$ 4.221,00  

1.5.2 Cotação PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO MARCO TOPOGRAFICO (55MM) uni 335 R$ 2,17  R$ 725,83  

Subtotal R$ 4.946,83  

03 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 
DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

m³ 49,98 43,49 R$ 2.173,63  

3.2 03.009.0004-0 
ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA 

ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE 

PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA 
m³ 49,98 57,56 R$ 2.876,85  

Subtotal R$ 5.050,48  

04 - TRANSPORTE 

4.1 04.005.0123-1 
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO 

DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H 

,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T 

t x 

km 
10500 0,76 R$ 7.980,00  

4.2 04.006.0008-1 
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(MOURÕES, ARAMES FARPADO E 

LISO),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES 
t 70 21,47 R$ 1.502,90  

Subtotal R$ 9.482,90  
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ORÇAMENTO GERAL 

Item Código  Descrição Uni Qtd. Preço Unitário Preço Total 

11 - ESTRUTURAS 

11.1 11.023.0001-5 CERCA DE ARAME FARPADO         

11.1.1 00293 GRAMPO GALVANIZADO P/ARAME FARPADO, BITOLA BWG 9 kg 20 R$ 4,34  R$ 86,80  

11.1.2 00002 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 2,1MM (BWG N.14) kg 288 R$ 7,11  R$ 2.048,56  

11.1.3 Cotação ARAME LISO GALVANIZADO, 2,76MM (BWG N.12)  kg 29 R$ 9,95  R$ 286,57  

11.1.4 Cotação ARAME LISO OVALADO GALVANIZADO 17X15 (2,4X3,0MM) 700KGF kg 360 R$ 10,47  R$ 3.768,73  

11.1.5 Cotação BALANCIM DE ACO (DISTANCIADOR) 3,0MM, 1,20M (PCT 100 UNI) uni 23 R$ 210,90  R$ 4.850,70  

11.1.6 Cotação CATRACA ESTICADORA DE ARAME FARPADO OU LISO  uni 280 R$ 5,51  R$ 1.542,43  

11.1.7 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 16-18 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 70 R$ 37,97  R$ 2.657,67  

11.1.8 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 14-16 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 100 R$ 29,23  R$ 2.923,33  

11.1.9 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 12-14 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 979 R$ 20,27  R$ 19.832,96  

11.1.10 Cotação DORMENTE TRATADO DIÂMETRO 14-16 CM E 50 CM DE COMPRIMENTO uni 240 R$ 37,97  R$ 9.112,00  

11.1.11 Cotação CAVALETE CONTRAMESTRE TRATADO DIÂM. 14-16 CM E 2M DE COMPRIMENTO (IDEM AO 11.2.7) uni 100 R$ 29,23  R$ 2.923,33  

11.1.12 58.002.0430-1 MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM m 140 R$ 10,80  R$ 1.512,00  

Subtotal R$ 51.545,08  

11.2 11.023.0002-5 CERCA DE ALAMBRADO         

11.2.1 05858 TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº. 14, MALHA LOSANGO DE (8x8)cm m² 5759 R$ 10,81  R$ 62.254,79  

11.2.2 00293 GRAMPO GALVANIZADO P/ARAME FARPADO, BITOLA BWG 9 kg 20 R$ 4,34  R$ 86,80  

11.2.3 Cotação ARAME LISO GALVANIZADO, 2,76MM (BWG N.12)  kg 9 R$ 9,95  R$ 870,90  

11.2.4 Cotação ARAME LISO OVALADO GALVANIZADO 17X15 (2,4X3,0MM) 700KGF kg 88 R$ 10,47  R$ 916,30  

11.2.5 Cotação CATRACA ESTICADORA DE ARAME FARPADO OU LISO  uni 160 R$ 6,00  R$ 960,00  

11.2.6 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 16-18 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 40 R$ 37,97  R$ 1.518,67  

11.2.7 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 14-16 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 80 R$ 29,23  R$ 2.338,67  

11.2.8 Cotação MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO 12-14 CM E 2,2 M DE COMPRIMENTO uni 546 R$ 20,27  R$ 11.063,47  

11.2.9 Cotação DORMENTE TRATADO DIÂMETRO 14-16 CM E 50 CM DE COMPRIMENTO uni 160 R$ 37,97  R$ 6.074,67  

11.2.10 Cotação CAVALETE CONTRAMESTRE TRATADO DIÂM. 14-16 CM E 2M DE COMPRIMENTO (IDEM AO 11.2.7) uni 80 R$ 29,23  R$ 2.338,67  

11.2.11 58.002.0430-1 MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM m 80 R$ 10,80  R$ 864,00  

11.2.12 Cotação PORTEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 4X1,5M  uni 2 R$ 590,00  R$ 1.180,00  

11.2.13 Cotação PORTEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 3X1,5M  uni 2 R$ 461,33  R$ 922,67  

11.2.14 Cotação DOBRADIÇA DE AÇO TIPO FERRADURA Nº 2  uni 16 R$ 9,94  R$ 158,99  

Subtotal R$ 91.548,58  

Total dos Serviços R$ 168.879,72  
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ORÇAMENTO GERAL 

Item Código  Descrição Uni Qtd. Preço Unitário Preço Total 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 

a 05.100.0900-0 

UNIDADE DE REFERENCIA,PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,TAIS COMO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA, ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERA 

DAS. 

UR 360 R$ 21,95  R$ 7.902,00  

b 05.105.0015-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS h 4224 R$ 12,42  R$ 52.462,08  

c 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS h 76 R$ 67,22  R$ 5.108,72  

d 05.105.0027-0 MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS h 528 R$ 23,73  R$ 12.529,44  

e 19.004.0042-4 
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS, 

INCLUSIVE MOTORISTA 
h 264 R$ 21,60  R$ 5.702,40  

f 19.004.0049-E 
CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR DIES EL 2.8,DIRECAO HIDRAULICA TRACAO 
NAS 4 RODAS,INCLUSIVE MOTORISTA 

h 528 R$ 27,37  R$ 14.451,36  

  01.090.0000-5 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA INDIRETA 

(ENGENHEIRO/ARQUITETO, MESTRE, ENCARREGADO/FEITOR DE OBRAS, EQUIPE ADMINISTRATIVA 

E VIGIAS), VEÍCULO E DESPESASDE CANTEIRO, TAIS COMO CONSUMO DE ÁGUA, TELEFONE E 

ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS OPERACIONAIS 

- - - R$ 98.156,00  

Total dos Serviços + ADM R$ 267.035,72  

BDI - 20,00% R$ 320.442,87  

TOTAL GERAL R$ 320.442,87  

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.7.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CERCAMENTO E DEMARCAÇÃO FÍSICA (R$) 

ATIVIDADE 
1°Mês  2°Mês  3°Mês 4°Mês 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

P
L
A

N
E

J
A

M
E

N
T

O
 

Reunião de Alinhamento - Definições Técnicas 
0,13%              

403,32              

Reconhecimento de Campo e elaboração do 
Plano de Trabalho 

0,50%              

1.613,28              

Aquisição Parcial dos Materiais e Mobilização da 
Equipe  

24,16%              

77.404,57              
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CERCAMENTO E DEMARCAÇÃO FÍSICA (R$) 

ATIVIDADE 
1°Mês  2°Mês  3°Mês 4°Mês 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

S
E

T
O

R
 1

 -
 Á

re
a
s
 A

 e
 B

 

Mobilização Organizacional de Material e Equipe 
 1,85%             

 5.921,99             

Limpeza da área - roçada  
 0,20%             

 628,99             

Movimentação de Terra - abertura para 
implementação dos mourões e marcos 
topográficos 

 0,18% 0,18% 0,18%           

 565,65 565,65 565,65           

Implementação do cercamento em arame 
farpado 

 2,71%             

 8.674,60             

Implementação do marco topográfico (101 uni) 
  2,28% 2,28% 2,28%          

  7.298,65 7.298,65 7.298,65          

Acabamentos e Vistoria Final - Ajustes se 
necessários e fiscalização do serviço 

     0,40%         

     1.290,62         

Relatório Parcial 
     0,55%         

     1.773,54         

Aquisição Parcial dos Materiais  
    26,79%          

    85.832,01          
 

S
E

T
O

R
 2

 -
 Á

re
a
s
 C

, 
D

, 
E

, 
F

 e
 G

 

Mobilização e Organização de material e Equipe 
    3,93%          

    12.597,79          

Limpeza da área - roçada  
    0,21% 0,21%         

    673,92 673,92         

Movimentação de Terra - abertura para 
implementação dos mourões e marcos 
topográficos 

     0,38% 0,38% 0,38%       

     1.212,11 1.212,11 1.212,11       

Implementação do cercamento em arame 
farpado 

     1,00% 1,00%        

     3.208,27 3.208,27        

Implementação do cercamento em tela 
      1,96% 1,96%       

      6.288,83 6.288,83       

Colocação das porteiras 
        0,49%      

        1.573,48      

Implementação do marco topográfico (88 uni) 
       2,98% 2,98%      

       9.537,97 9.537,97      

Acabamentos e Vistoria Final - Ajustes, se 
necessários, e fiscalização do serviço 

         0,40%     

         1.290,62     

Relatório Parcial 
         0,55%     

         1.773,54     

Aquisição Final dos Materiais  
        4,50%      

        14.412,02      
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CERCAMENTO E DEMARCAÇÃO FÍSICA (R$) 

ATIVIDADE 
1°Mês  2°Mês  3°Mês 4°Mês 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

S
E

T
O

R
 3

 -
Á

re
a
 H

 

Mobilização Organização de material e Equipe 
         0,81%     

         2.584,09     

Limpeza da área - roçada  
         0,08%     

         269,57     

Movimentação de Terra - abertura para 
implementação dos mourões e marcos 
topográficos 

          0,23%    

          727,27    

Implementação do cercamento em arame 
farpado 

           1,18%   

           3.770,23   

Implementação do marco topográfico (130 uni) 
         2,20% 2,20% 2,20% 2,20%  

         7.047,47 7.047,47 7.047,47 7.047,47  

Acabamentos e Vistoria Final - Ajustes se 
necessários e fiscalização do serviço 

            0,20% 0,20% 

            645,31 645,31 

Relatório Final 
            0,28% 0,28% 

            886,77 886,77 

    24,78% 4,93% 2,45% 2,45% 33,20% 2,55% 3,34% 5,32% 7,97% 4,05% 2,43% 3,38% 2,68% 0,48% 

Total Semanal 79.421,17 15.791,24 7.864,31 7.864,31 106.402,37 8.158,47 10.709,22 17.038,92 25.523,48 12.965,30 7.774,74 10.817,71 8.579,56 1.532,08 

TOTAL GERAL (R$) 320.442,87 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.8 FONTE DE RECURSOS 

As fontes de recursos para a demarcação física e cercamento do PEPS deverão ser oriundas 

do orçamento anual do Inea, incluindo as fontes utilizadas pelo órgão para implantação das 

UCs Estaduais, como: compensação ambiental, Fundo da Mata Atlântica (FMA), entre outras. 

De modo preliminar, sugere-se a negociação com os proprietários para o cercamento do gado. 

3.9 INSTITUIÇÕES E PESSOAS ENVOLVIDAS 

Envolve-se neste projeto específico o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a gestão e o 

Conselho Consultivo do PEPS, as prefeituras municipais de Resende e Itatiaia, o PNI, a APA 

Federal da Mantiqueira e os proprietários dos limites confrontantes onde serão instaladas as 

cercas e a demarcação física. 
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4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

A proposta definitiva de localização e conteúdo das placas do PEPS foi consolidada a partir 

das contribuições dos consultores temáticos, em especial de uso público, e do levantamento 

de campo, o que possibilitou indicações mais precisas, apresentadas nos tópicos a seguir. A 

Figura 4.1 e o Quadro 4.1 apresentam, respectivamente, a localização e relação das 10 placas 

que não foram instaladas no âmbito deste projeto. 

Foram utilizados quatro documentos como referência para elaboração do Projeto Executivo 

de Sinalização do PEPS: 

• Manual de Confecção de Placas para Unidades de Conservação (Inea, 2014); 

• Manual de Sinalização de Parques e Reservas do Rio de Janeiro (Inea, 2009); 

• Manual de Sinalização Rodoviária (DNIT, 2010); 

• Guia Brasileiro de Sinalização Turística (MTur, 2015). 

Figura 4.1 Localização das Placas que compõe o Projeto Executivo de Sinalização do PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.1 Descrição das 10 placas que não instaladas no âmbito do projeto “Ações Prioritárias para a 

Implantação do PEPS”. 

PLACA LOCALIZAÇÃO TEMA MODELO 
TAMANHO 

(mm) 
PROPRIEDADE 

P3 - VIRADOURO 

DA ÁFRICA 2 ZA 

Viradouro da África 2, 

Penedo, Itatiaia/RJ 

Zona de 

Amortecimento 

do PEPS 

Sinalização de 

UC para 

pedestres 

600 x 1.125 

Estrada 

Municipal 

(Itatiaia) 
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PLACA LOCALIZAÇÃO TEMA MODELO 
TAMANHO 

(mm) 
PROPRIEDADE 

P6 – TRILHA DO 

POÇO DO CÉU 

Trilha Poço do Céu, 

Serrinha do Alambari, 

Resende/RJ 

Atrativo em 

Zona de 

Amortecimento 

Sinalização de 

UC para 

pedestres (com 

mapa) 

675 x 675 

Propriedade 

Particular 

(Leoni) 

P7 - RJ-163 

ENTRADA PEPS 

RJ 163, Capelinha, 

Serra da Pedra 

Selada Sentido 

Resende-Mauá 

Limite do PEPS 
Placa de 

estrada 

2.000 x 

1.600 

Estrada 

Estadual (RJ-

163) 

P11 - LIMITE DO 

PEPS 

RJ 163, Visconde de 

Mauá, Resende/RJ 
Limite do PEPS 

Placa de 

estrada 

2.000 x 

1.000 

Estrada 

Estadual (RJ-

163) 

P12 - PRIMEIRO 

ACESSO VALE DA 

GRAMA 

Estrada do Vale da 

Grama, Itatiaia/RJ 

Acesso ao 

atrativo 

Sinalização de 

UC para 

pedestres  

675 x 375 

Estrada 

Municipal 

(Itatiaia/RJ) 

P13 - SEGUNDO 

ACESSO VALE DA 

GRAMA 

Estrada do Vale da 

Grama, Itatiaia/RJ 

Acesso ao 

atrativo 

Sinalização de 

UC para 

pedestres  

450 x 775 
Propriedade 

Particular 

P22 – INDICAÇÕES 

PEPS 2 

RJ-151, Vila de 

Visconde de Mauá, 

Resende/RJ 

Direção atrativos 
Placa de 

estrada 

2.000 x 

1.600 

Estrada 

Estadual (RJ-

151) 

P27 – LIMITE PEPS 

LOTE 10 
Lote 10, Resende/RJ Limite do PEPS 

Placa de 

estrada 

2.000 x 

1.600 
Área do PEPS 

P33 – INDICAÇÃO 

CASCATINHA 

Trilha para Pedra 

Selada – Cachoeira 

de Cima 

Atrativo 

Sinalização de 

UC para 

pedestres  

400 x 775 
Propriedade 

Particular 

P35 – RJ 161 

SERRA DO EME 1 

RJ 161, Serra do 

Eme, Resende/RJ 
Limite do PEPS 

Placa de 

estrada 

2.000 x 

1.600 

Estrada 

Estadual (RJ-

161) 

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

A seguir estão apresentadas todas as caracterizações dos locais e concepções das 10 placas 

não instaladas, como base para a tomada de decisão quanto à instalação posterior.  

4.1 OBJETIVO 

Sinalizar os limites geográficos do PEPS, normas de uso, restrições, acessos, atrativos, ou 

ainda aspectos voltados à conscientização e à educação ambiental, de acordo com as 

especificações apresentadas. 

4.2 JUSTIFICATIVAS 

Para o cumprimento da Meta 4 – Implantar ações preliminares de comunicação e instalação 

de placas de sinalização nos limites do PEPS – referente ao eixo 2 do referido projeto, 

elaborou-se um Projeto Executivo de Sinalização com base nos resultados das oficinas 

participativas e em reuniões com a equipe do PEPS (gestor e guardas-parques), Inea e equipe 

técnica de elaboração do Plano de Manejo, onde foram previstas 39 placas, considerando as 

prioridades da UC e as informações obtidas até o momento pelos diagnósticos temáticos. 

Com o início dos projetos executivos das placas e a visita a cada um dos locais de instalação 

surgiram novos cenários que resultaram na alteração de temas e localização de algumas 

placas. Entre algumas das situações encontradas estão: escopo do projeto, atrativos com 

acesso particular, identificação de novas prioridades, possibilidades de vandalismo, entre 

outras. Neste contexto, foram estabelecidas 29 placas como prioritárias, as quais foram 

devidamente instaladas na UC e em seu entorno. Referente as instaladas foram entregues ao 
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Inea em julho de 2016, logo, as planejadas, porém não instaladas, constam na sequência, a 

fim de complementar a sinalização do PEPS e entorno. 

Com intuito de contribuir para as discussões de eventuais propostas futuras para ampliação 

da sinalização do PEPS o presente documento apresenta o projeto executivo das 10 placas 

que não foram instaladas no âmbito do projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do 

PEPS”. 

4.3 PLACA P3: VIRADOURO DA ÁFRICA 2 ZA 

A placa P3 deverá estar localizada em Penedo, na região denominada Viradouro da África 2, 

em área onde construções irregulares de baixa renda avançam sobre o limite do PEPS. A 

instalação desta placa requer comunicação prévia aos moradores da região e à Prefeitura de 

Itatiaia, esclarecendo a situação da localização das construções próxima ao limite de uma UC 

e informando que o que se espera para este local é que se evitem novas construções, 

especialmente as que avançam sobre a área do PEPS. Nesta aproximação deve-se abordar 

também os riscos de desabamento de terras em áreas de encostas e a importância da 

preservação das florestas e da fauna nativa para a garantia de serviços ambientais 

fundamentais para manutenção da nossa qualidade de vida. Desta forma, espera-se que os 

próprios moradores se tornem fiscais da UC e colaborem com o sucesso de sua gestão. A 

placa P3 irá indicar que o local faz parte da Zona de Amortecimento do PEPS e alertar sobre 

a necessidade de se consultar a Prefeitura de Itatiaia e o Inea antes de comprar terreno ou 

construir nesta área. 

Opta-se por instalar uma placa modelo pedestre com estética convidativa (Figura 4.2) ao invés 

de uma placa intimidante, visando reduzir as chances vandalismo e aproximar os moradores 

da gestão do PEPS, inclusive para parceria no monitoramento de ações irregulares 

(construções, caça, incêndio, coleta de materiais vegetais, etc.). 

A placa deverá ser instalada ao final de uma rua municipal de Itatiaia, onde se inicia uma 

trilha, portanto, será necessário solicitar permissão da Prefeitura (Figura 4.3). 

Quadro 4.2 Dados da placa P3. 

P3 - VIRADOURO DA ÁFRICA 2 ZA 

Local Viradouro da África 2, Penedo, Itatiaia - Via Municipal 

Coordenadas X = 0547362; Y = 7519204 

Tipo da via Pedonal 

Modelo Inea – Sinalização de UC - Pedestres 

Tamanho 600 x 1.125 mm 

Suporte Coluna dupla com travessa 

Nº Faces Uma/Única 

Texto Zona de Amortecimento 

Antes de comprar terreno ou construir, consulte a Prefeitura e o Inea 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações A instalação desta placa necessita de comunicado prévio aos moradores da região 
e solicitação de autorização da Prefeitura de Itatiaia, por tratar-se de rua municipal. 

Indicações para o 
Planejamento da UC 

• Rotinas periódicas de fiscalização para prevenir o avanço de construções 
irregulares sobre a área do PEPS bem como para o repasse de informações e 
normas de conduta; 

• Área prioritária para instalação de marcos físico de limite. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 



Página 202 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

Figura 4.2 Layout da placa P3. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.3 Representação da placa P3 aplicada no local. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.4 PLACA P6: TRILHA DO POÇO DO CÉU 

O Poço do Céu é um atrativo de grande beleza utilizado por moradores locais para banhos de 

rio que se encontra próximo ao limite do PEPS, em propriedade particular (Sr. Leoni), na 

Serrinha do Alambari. A P6 deverá ser instalada no início da trilha que dá acesso ao Poço do 

Céu (Figura 4.4 e Figura 4.5).  

Figura 4.4 Fotos do local de implantação da P6. 

  
Legenda: A – Vista da ida à trilha do Poço do Céu; B – Vista da volta da trilha. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.5 Representação da placa P6 aplicada no local. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A B 
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A instalação de uma placa neste atrativo justifica-se pela sua proximidade com o PEPS, pela 

distância da Serrinha do Alambari da Sede do PEPS, o que fortalece sua imagem institucional 

na região, pelo potencial de uso público e pela ausência de atrativos oficiais do PEPS na 

região. O proprietário não impede o acesso ao atrativo, mas não deseja que comece a receber 

grandes fluxos de visitantes o que, consequentemente, aumentariam os problemas 

relacionados a resíduos, caça, incêndio, entre outros.  

O objetivo da placa P6 é sinalizar para quem já visita o Poço do Céu espontaneamente que o 

atrativo se encontra na Zona de Amortecimento do PEPS (Figura 4.6). A placa não será 

instalada para indicar o acesso, mas ao meio da trilha, evitando, assim, o aumento repentino 

da visitação sem o devido ordenamento. A P6 tem também o objetivo de aumentar a 

visibilidade do PEPS na região e incentivar condutas ambientalmente adequadas no atrativo. 

Figura 4.6 Layout da placa P6. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O uso do atrativo como integrante do PEPS e, consequentemente, sua divulgação e 

ordenamento, depende também de negociação com o proprietário. No entanto, deve-se 

avaliar os riscos de divulgar e ampliar a visitação em um atrativo para o caso de não ser 

possível planejar e ordenar a visitação. No momento, sem as devidas autorizações de acesso, 

o Poço do Céu não será indicado como atrativo para uso público do PEPS, embora seja 

recomendável que se estude a sua oficialização tendo em vista a grande beleza e 

potencialidade de visitação. É necessário que o Inea negocie o uso do atrativo e a instalação 
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da placa com o proprietário para receber autorização e recomendações para a divulgação do 

atrativo nos mapas do PEPS, se for o caso. É interessante que o Inea ofereça contrapartidas 

de acordo com as capacidades do PEPS de modo que o proprietário reconheça os benefícios 

da abertura oficial do atrativo para a visitação. 

Quadro 4.3 Dados da placa P6. 

P6 – TRILHA DO POÇO DO CÉU 

Local Propriedade do Leoni, final da rua que leva ao Camping Clube do Brasil, Serrinha do 
Alambari, Resende/RJ – Propriedade Particular 

Coordenadas X = 0544315; Y = 7524211 

Tipo da via Trilha para pedestres 

Modelo Inea – Sinalização de UC – Pedestres 

Tamanho 675 x 675 mm 

Suporte Coluna dupla com travessa 

Nº Faces Uma/Única 

Texto TRILHA DO POÇO DO CÉU 

Rio Santo Antônio 

Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Selada 

Percurso total: 850 m / Grau de dificuldade: Fácil 

[Mapa do PEPS com destaque para a trilha] 

Ícones: Proibido Lixo / Proibido Coleta de Plantas / Proibido Xampu / Proibido fogo 

Informações: (24) 3387-2318 

Visite também a Sede e outros atrativos do Parque Estadual da Pedra Selada 

Observações Instalar placa ao lado esquerdo do início da trilha, no final da área roçada atrás da 
residência, cerca de 2 metros atrás da caixa d’água. 

Solicitar autorização do proprietário para instalação da placa por tratar-se de 
propriedade particular. 

Indicações para o 
Planejamento da UC 

• Iniciar negociações com o proprietário para regularizar o acesso e a divulgação 
do atrativo; 

• Realizar rotinas periódicas de fiscalização de condutas inadequadas e 
monitoramento da visitação; 

• Área indicada para ampliação da UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.5 PLACA P7: RJ-163 ENTRADA PEPS  

A placa P7 foi planejada com o objetivo de informar ao motorista que sobe a Serra da Pedra 

Selada no sentido Resende – Visconde de Mauá que ele está passando pelo PEPS. Optou-

se por utilizar o termo “passando” a fim de evitar a necessidade de sinalizar as diversas 

entradas e saídas da rodovia na área do PEPS (Figura 4.7 e Figura 4.8).  

Figura 4.7 Representação da placa P7 aplicada no local. 

  
Fonte: Adaptado de Google Street View. Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.8 Layout da placa P7. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.4 Dados da placa P7. 

P7 – RJ-163 ENTRADA PEPS 

Local RJ-163 - Estrada Estadual 

Coordenadas X = 551252.214766; Y = 7528011.68674 

Tipo da via Rodovia 40 km/h 

Tipo Inea – Placa de estrada (fundo azul) 

Tamanho 2.000 x 1.600 mm 

Suporte Coluna dupla 

Nº Faces Uma/Única 

Texto LIMITE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Aproveite e contemple a natureza! 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações Instalar a placa com a face voltada para quem segue de Resende para Visconde de 
Mauá. 

Solicitar autorização do DER/DNIR para instalação da placa. 

Indicações para o 
Planejamento da UC 

- 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.6 PLACA P11: LIMITE DO PEPS 

A placa P11 tem objetivo de informar ao motorista a passagem pelos limites do PEPS para 

quem segue da Vila de Visconde de Mauá para Resende, descendo a Serra da Pedra Selada 

(Figura 4.9). A placa deverá estar próxima da Vila de Visconde de Mauá (Figura 4.10). 
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Figura 4.9 Layout da placa P11. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.10 Fotos e Mapa da P11 aplicada no local. 

  
Fonte: Adaptado de Google Street View. Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.5 Dados da P11. 

P11 – LIMITE DO PEPS 

Local RJ-163, Resende – Estrada Estadual 

Coordenadas X = 0547457; Y = 7529018 

Tipo da via Rodovia estadual – 40 km/h 

Tipo Inea – Placa de estrada (fundo azul) 

Tamanho 2.000 x 1.000 mm 

Suporte Coluna dupla 

Nº Faces Uma/Única 

Texto LIMITE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações Instalar em frente a uma pequena queda d’água (nascente do Sr Carmo), entre duas 
placas de sinalização de curva, lado direito, face voltada para quem sobe. Do outro 
lado da pista há uma placa do DER. 

Solicitar autorização do DER/DNIT para instalação da placa. 

Indicações para o 
Planejamento da UC 

- 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.7 PLACA P12: PRIMEIRO ACESSO VALE DA GRAMA 

Placa não prevista no Plano de Comunicação, indica o primeiro acesso ao atrativo “Prainha 

do Vale da Grama”, no Rio Marimbondo (Figura 4.11), localizado em propriedade particular 

(Miguel Dias) que faz limite imediato com o PEPS (Figura 4.12 e Figura 4.13). 



Página 208 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

O atrativo já é utilizado pela equipe de guardas-parque com autorização do proprietário para 

realização de atividades de educação ambiental tendo em vista a diversidade de atrativos, 

como: banhos de rio, mirante, observação de aves, entre outros. O proprietário não se opõe 

ao uso, mas não deseja que tenha visitação desordenada crescente. Apesar de não impedir 

o acesso a pé instalou um portão para bloquear o acesso por veículos motorizados, com placa 

que indica tratar-se de Zona de Amortecimento do PEPS. 

A estrada de terra que cruza a propriedade particular para dar acesso à “Prainha do Vale da 

Grama” também dá acesso à estrada que inicia no Vale da Grama e termina na Fazenda 

Marimbondo, no Vale do Pavão, embora hoje esteja bloqueada pela vegetação. Recomenda-

se a abertura e regularização do uso desta estrada caso haja uso público na Fazenda 

Marimbondo, tendo em vista suas condições melhores que a estrada do Vale do Pavão. 

Portanto, é necessária negociação prévia com o proprietário para permissão (oficializar) do 

uso da propriedade para visitação e educação ambiental e instalação das placas de 

sinalização do acesso e do atrativo. Solicitar também a retirada da placa “Proibida a Entrada” 

que se encontra no local. 

Figura 4.11 Layout da placa P12. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.12 Local de implantação da placa P12. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.13 Representação da placa P12 aplicada no local.  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.6 Dados da P12. 

P12 – PRIMEIRO ACESSO VALE DA GRAMA 

Local Estrada do Vale do Grama, Itatiaia – Estrada Municipal 

Coordenadas X = 546306.66212; Y = 7528684.02433 

Tipo da via Estrada Municipal 

Modelo Inea – Sinalização de UC – Para pedestres 

Tamanho 675 x 375 mm 

Suporte Coluna dupla com travessa 

Nº Faces Uma/Única 

Texto  Prainha do Vale da Grama 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações A placa deve ser instalada junto as demais placas na bifurcação, próxima ao portão 

de acesso. 

Solicitar autorização da Prefeitura de Itatiaia para instalação da placa, por tratar-se 

de rua municipal. 

Indicações para o 

Planejamento da UC 
• Atrativo destinado à visitação e educação ambiental; 

• Sugere-se realizar negociações com os proprietários para oficializar o uso desta 
área bem como o acesso à Fazenda Marimbondo; 

• No caso da oficialização do atrativo incluir placas de sinalização indicando o 
acesso pela RJ-163. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.8 PLACA P13: SEGUNDO ACESSO VALE DA GRAMA 

Placa não prevista no Plano de Comunicação que indica o segundo acesso ao atrativo 

“Prainha do Vale da Grama” (Figura 4.14), no Rio Marimbondo, localizado em propriedade 

particular que faz limite imediato com o PEPS (Figura 4.15 e Figura 4.16). 

Necessária negociação prévia com o proprietário para permissão (oficializar) do uso da 

propriedade para visitação e educação ambiental e instalação das placas de sinalização do 

acesso e do atrativo.  
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Figura 4.14 Layout da P13. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.15 Fotos do local de implantação da P13. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 



Página 211 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

Figura 4.16 Representação da placa P13 aplicada no local.  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.7 Dados da P13. 

P13 – SEGUNDO ACESSO VALE DA GRAMA 

Local Estrada do Vale do Grama, Itatiaia – Propriedade Particular 

Coordenadas X = 546189.360861; Y = 7527905.82511 

Tipo da via Propriedade Particular / Servidão 

Modelo Inea – Sinalização de UC – Para pedestres 

Tamanho 450 x 775 mm 

Suporte Coluna simples 

Nº Faces Uma/Única 

Texto  Prainha do Vale da Grama 

Distância: 1.200 metros 

Propriedade particular 

Acesso proibido para veículos automotores 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações Instalar a placa próximo à cerca e ao barranco, cerca de 2 metros antes do mourão. 

Solicitar autorização do proprietário para instalação da placa. 

Indicações de 

Planejamento 
• Realizar melhorias no perfil do terreno para estacionamento de veículos; 

• Sugere-se realizar negociações com os proprietários para oficializar o uso desta 
área bem como o acesso à Fazenda Marimbondo. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.9 PLACA P22: INDICAÇÃO PEPS 2 

A placa P22 deverá ser instalada na entrada da Vila de Visconde de Mauá para quem vem de 

Resende subindo a Serra da Pedra Selada, ao lado do campo de futebol, em frente ao posto 

policial, com objetivo de indicar a direção da Sede do PEPS e de seus atrativos a nordeste 

(Bosque do Visconde, Pico da Pedra Selada, Pedra da Boca do Sapo e Pedra do Sabão). 

Quadro 4.8 Dados da P22. 

P22 – INDICAÇÃO PEPS 2 

Local RJ-151, Visconde de Mauá – Estrada Estadual 

Coordenadas X = 547293.318438; Y = 7530324.85673 

Tipo da via Via estadual – 40 km/h 

Modelo Inea – Sinalização de UC – Para pedestres 

Tamanho 2.000 x 1.600 mm 

Suporte Coluna dupla com travessa 
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P22 – INDICAÇÃO PEPS 2 

Nº Faces Uma/Única 

Texto  Vila de Visconde de Mauá 0,2 km 

 Sede do Parque 0,4 km 

 Bosque do Visconde 0,7 km 

 Pico da Pedra Selada 12,5 km  

 Pedra do Sabão 21,7 km 

 Pedra da Boca do Sapo 22,8 km 

Observações A placa deve ser instalada na margem esquerda da pista, ao lado do campo de 
futebol, em frente ao posto policial. 

Solicitar autorização do DER/DNIT para instalação da placa. 

Indicações para o 
Planejamento da UC 

- 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.17 Layout da P22. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.18 Local de implantação da P22. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.19 Representação da placa P22 aplicada no local.  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.10 PLACA P27: LIMITE DO PEPS LOTE 10 

A P27 deverá ser instalada em uma rua municipal que adentra o limite do PEPS na localidade 

do Lote 10 com o objetivo de informar que o local se trata de uma UC, inibindo condutas 

inadequadas e evitando o avanço de construções irregulares. 

Figura 4.20 Layout da P27. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.21 Representação da placa P27 aplicada no local. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 4.9 Dados da P27. 

P27 – LIMITE DO PEPS LOTE 10 

Local Lote 10, Vila de Visconde de Mauá, Resende/RJ – Área do PEPS / Estrada Municipal 

Coordenadas X = 548007.286359; Y = 7530311.59633 

Tipo da via Estrada Municipal 

Modelo Inea – Placa de estrada (fundo azul)  

Tamanho 2.000 x 1.600 mm 

Suporte Coluna dupla 

Nº Faces Uma/Única 

Texto LIMITE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Antes de comprar terreno ou construir consulte a Prefeitura e o Inea. 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações Instalar placa 2m antes do portão de uma das residências. 

Indicações para o 

Planejamento da UC 

• Área indicada para exclusão dos limites do PEPS tendo em vista a existência 
de diversas residências, inclusive de uma rua municipal que entra na UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.11 PLACA P33: INDICAÇÃO CASCATINHA 

A P33 indica o segundo atrativo ao longo da trilha da Pedra Selada, a Cascatinha. A placa 

terá duas faces com objetivo de fornecer informações para quem sobe ou desce a trilha, e 

apresentará, além da indicação da direção do atrativo, a distância restante para o Pico da 

Pedra Selada (ou para o início da trilha) e a altitude na qual o visitante se encontra.  

Quadro 4.10 Dados da P33. 

P33 – INDICAÇÃO CASCATINHA 

Local Trilha para a Pedra Selada / Propriedade Particular 

Coordenadas X = 556400.37383; Y = 7534567.28707 

Tipo da via Trilha para pedestres 

Modelo Inea – Sinalização de UC – Para pedestres 

Tamanho 450 x 775 mm 

Suporte Coluna simples 

Nº Faces Duas 
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P33 – INDICAÇÃO CASCATINHA 

Texto Face voltada para quem sobe: 

 Pico da Pedra Selada – 1.620 metros 

 Cascatinha – 20 metros 

Altitude: 1.261 metros 

 

Face voltada para quem desce: 

 Início da Trilha – 1.020 metros 

 Cascatinha – 20 metros 

Altitude: 1.261 metros 

Observações Local onde existe uma bifurcação entre trilhas que seguem para queda d’água e pico 

sem indicação no local. 

• Indicações para o 
Planejamento da UC 

• Manejo da trilha. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.22 Layout da P33. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.23 Fotos do local de implantação da P33. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.24 Representação da placa P33 aplicada no local.  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

4.12 PLACA P35: RJ-161 SERRA DO EME 1 

Placa localizada na Serra do Eme, onde a RJ-161 entra no PEPS no sentido Capelinha-

Bagagem. A função da P35 é informar o motorista que ele está passando pela área do PEPS 

com objetivo de informar sobre os limites da UC e inibir condutas ambientalmente 

inadequadas, como o descarte de resíduos, caça, incêndio, etc. 

Quadro 4.11 Dados da P35. 

P35 – RJ-161 SERRA DO EME 1 

Local RJ-161, Km 54, Serra do Eme, Resende / Estrada Estadual 

Coordenadas X = 0559809; Y = 7533570 

Tipo da via Estrada Estadual 

Modelo Inea – Placa de estrada (fundo azul)  

Tamanho 2.000 x 1.600 mm 

Suporte Coluna dupla 

Nº Faces Uma/Única 

Texto LIMITE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ajude a protegê-la 

Informações: (24) 3387-2318 

Observações Instalar a placa 11 metros adiante da sinalização de km 54 (RJ 161) com a face 

voltada para quem segue de Resende para Bagagem. 

Tendo em vista oportunidade de instalação de placas pelo DER para o PEPS esta 

placa foi indicada. No entanto, sua real instalação ainda é incerta. 

Indicações para o 

Planejamento da UC 
• Rotinas de monitoramento e campanhas de conscientização sobre a caça e 

incêndios. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 4.25 Layout da placa P35. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 4.26 Representação da placa P35 aplicada no local. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

 

  



Página 218 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

 

 

  



Página 219 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

5 PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS PRIORITÁRIAS PARA 
USO PÚBLICO 

O Projeto de Infraestrutura tem como prioridades as estruturações das áreas da Trilha da 

Pedra Selada (Área de Desenvolvimento – AD 1) e Rampa de Voo Livre (AD 4), mas também 

apresenta propostas para o Sítio Roncador (AD 2) e Fazenda Marimbondo (AD 3), 

apresentadas essas localidades na Figura 5.1. 

Figura 5.1 Localidades de Interesse para Implantação de Infraestrutura no PEPS. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.1 OBJETIVO 

Fornecer subsídios técnicos para a tomada de decisão do Inea quanto aos projetos executivos 

e arquitetônicos de infraestruturas prioritárias à gestão do PEPS e seus respectivos usos. 

5.2 JUSTIFICATIVAS 

Dentre as diversas razões que podem justificar a criação de uma UC, o uso público, em 

especial para a categoria de manejo Parque, é uma das mais importantes, e com potencial de 

posicionar a UC perante a opinião pública, conquistando, inclusive, aliados. Os Parques fazem 

parte do Grupo de Unidades de Conservação de Proteção Integral (art. 7º da Lei 9.985, de 18 

de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). 

Este mesmo artigo preconiza, em seu Parágrafo Primeiro, que: 

§ 1º O objetivo básico das Unidades de Conservação de Proteção Integral 

é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
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Ainda de acordo com a Lei 9.985/2000, em seu art. 11, são definidos 

os objetivos dos Parques: 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 

acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas 

no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 

responsável por sua administração, e àquelas previstas em 

regulamento. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 

previstas em regulamento. 

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou 

Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e 

Parque Natural Municipal. 

A partir destes pressupostos pode-se afirmar que os Parques necessitam, para o pleno 

atendimento de todos os seus objetivos, que estes sejam integrados e funcionem como uma 

“engrenagem”, onde todas as atividades e estruturas sejam compatíveis com a preservação 

do patrimônio natural das UC. A concepção em engrenagem relaciona-se também a 

necessidade de que as estruturas existentes ou a serem implantadas nas UC tenham 

funcionamento integrado, formando um conjunto que estabeleça ganhos para a gestão da 

unidade.  

A implantação de estruturas físicas, necessárias à gestão da unidade, colabora para efetivar 

o ordenamento de todas as ações e, consequentemente, para atingir seus objetivos de 

manejo. 

A necessidade de implantação de estruturas ou mesmo do aproveitamento das estruturas 

existentes deve necessariamente considerar, além do uso que se pretende dar a elas em 

relação ao conjunto de estruturas do PEPS, as possibilidades gerenciais e administrativas da 

equipe, a disponibilidade de recursos para implantação e manutenção das estruturas ao longo 

do tempo, a definição de padrões para a construção e, especialmente, a decisão gerencial 

frente às alternativas elencadas. Portanto, o número e porte das estruturas construídas deve 

ser proporcional à capacidade operacional da UC.  

Neste sentido, o Plano de Manejo realizou análises das estruturas existentes e de outras que 

podem vir a ser construídas com objetivo de identificar as prioridades da UC de modo a 

garantir a sua adequada gestão e manejo. Foram identificadas como áreas prioritárias para 

implantação de infraestruturas prioritárias para uso público na UC: A) Trilha da Pedra Selada; 

B) Rampa de Voo Livre; C) Fazenda Marimbondo; e D) Sítio Roncador. 

A implantação de infraestruturas na Trilha da Pedra Selada se faz necessária para o apoio ao 

visitante do principal atrativo do PEPS e sensibilização quanto aos seus objetivos de 

conservação. Para esta área, o Plano de Manejo identificou necessidades de controle e 

prevenção dos processos erosivos, estruturas de segurança nas trilhas (guarda-corpo, 

escadas, etc.), sinalização e implantação de infraestrutura de apoio na base da trilha. 
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Na Rampa de Voo Livre foi identificado potencial de implantação de infraestrutura de mirante 

devido à sua localização na cumeada da Serra da Pedra Selada, com vista privilegiada de 

uma grande porção do PEPS. A área é administrada pela Associação de Voo Livre Agulhas 

Negras (Zoar), conselheira do PEPS, e suas atividades são compatíveis com os objetivos da 

UC, configurando-se como um potencial parceiro nas atividades de uso público e fiscalização, 

especialmente de focos de incêndio. 

A Fazenda Marimbondo insere-se em uma das porções mais bem preservadas da UC, 

incluindo seu ponto culminante, o Pico do Gorilinha, e uma ampla área com infraestrutura 

construída. A área abriga um complexo de atrativos com alto potencial de lazer e educação 

ambiental, como: o Poço do Marimbondo, o Pico do Gorilinha e a Cachoeira Eldorado. A única 

porção do ecossistema de campos de altitude do PEPS está inserida nesta área, onde 

também foram constadas a presença de diversas espécies de fauna e flora de interesse para 

conservação, incluindo a educação ambiental. 

O Sítio Roncador está localizado em uma área estratégica, nas margens da Rodovia RJ-163 

(Estrada-Parque), com fácil acesso à Sede da UC. A propriedade caracteriza-se pelas suas 

amplas instalações, com diversos cômodos, que podem abrigar infraestruturas destinada à 

gestão da UC, incluindo base para combate à incêndios, como também para um Centro de 

Pesquisadores e/ou Centro de Educação Ambiental. 

Diante de tantas possibilidades e potencialidades da UC em gerar benefícios para sua gestão 

a partir da implantação de infraestruturas, faz-se necessária a elaboração de um Projeto 

Especial, aqui apresentado. 

5.2.1 ANÁLISE TÉCNICA DAS PRIORIDADES DO PEPS 

A avaliação das características, condições, potencialidades de usos e necessidade de 

reformas e construções para implantação de infraestrutura em cada localidade foi realizada 

por meio de visitas técnicas. De setembro de 2014 a maio de 2015 realizaram-se diversas 

visitas técnicas na região e reuniões com a CTAA na sede do Inea para entendimentos sobre 

a proposta, reconhecimento de campo, avaliação das condições estruturais e características 

das infraestruturas bem como avaliação das potencialidades de uso público de cada 

localidade. Nestas visitas estiveram presentes arquitetos, especialistas de uso público, técnico 

de edificações, coordenadores do projeto, gestor da UC, guarda-parques e membros da 

CTAA. 

As Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo, realizadas em dezembro de 2014, também 

foram utilizadas para avaliação das prioridades do PEPS, potencialidades de uso das 

infraestruturas, entraves fundiários, entre outras questões fundamentais para a elaboração 

deste documento. 

A definição de prioridades estruturais para a gestão do PEPS foi realizada utilizando-se de 

uma análise SWOT seguida de uma matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência). 

A análise SWOT é uma ferramenta de análise de cenários baseada na identificação de fatores 

positivos e negativos, internos e externos. A matriz GUT é uma ferramenta para análise de 

prioridades a partir do cruzamento de notas de 1 a 5 determinadas para gravidade, urgência 

e tendência de cada opção selecionada. Gravidade diz respeito ao impacto que um problema 

causará caso não seja resolvido. Urgência diz respeito ao prazo disponível para resolução de 

determinado problema. Tendência diz respeito ao potencial de agravamento do problema com 

o tempo, caso não seja solucionado. A prioridade é obtida pela multiplicação das notas, 

obtendo-se o grau crítico. 

As informações e critérios utilizados na análise SWOT e na matriz GUT tem por base: TdR; 

considerações da equipe técnica; resultados das oficinas de DRP; gestor e guarda-parques 

da UC; e Comissão Técnica para Acompanhamento e Avaliação (CTAA) do Inea.  



Página 222 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

Os fatores positivos (forças e oportunidades) e negativos (fraquezas e ameaças) do PEPS 

estão identificados na Matriz de Análise SWOT apresentada no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 Matriz de Análise SWOT do PEPS 

 FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

F
A

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Atrativos naturais conhecidos; 

Visitação pública regular; 

Presença e atuação da equipe do PEPS; 

Plano de Manejo em elaboração; 

Conselho formado, representativo e atuante; 

Existência de sede/auditório/centro de exposição e 
educação ambiental; 

Atividades de educação ambiental; 

Veículo; 

Infraestrutura construída em propriedades incorporadas 
ao PEPS; 

Negociações para regularização fundiária de parte da 
área do PEPS em andamento. 

Atrativos naturais com acesso precário para veículos; 

Falta de infraestrutura para uso público (adequação de 
trilhas, sinalização, corrimãos, visitas guiadas, controle de 
visitantes, etc.); 

Falta de infraestrutura para pesquisa e alojamento de 
pesquisadores; 

Ausência de cercamento; 

Acesso a determinadas regiões da UC por vias e/ou 
propriedades particulares; 

Falta de regularização fundiária. 

F
A

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Representatividade do turismo na região; 

Disponibilidade de hospedagens e restaurantes; 

Presença de agência de turismo e ecoturismo; 

Presença de outras UC na região, inclusive do Mosaico 
Mantiqueira; 

Existência de trilhas de travessia de montanhas; 

Parcerias com grupos, instituições e associações locais. 

Incêndio florestal; 

Caça de animais silvestres e corte de palmito juçara; 

Grupos contrários à existência do PEPS; 

Vandalismo; 

Turismo desordenado. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Com base nos resultados da Análise SWOT, objetivos da categoria Parque (de acordo com o 

SNUC) e objetivos do PEPS foram pré-determinados 5 possíveis e necessários usos para 

infraestruturas na UC: Uso Público, Centro de Pesquisa, Posto de Fiscalização e Apoio, 

Centro de Educação Ambiental e Subsede Administrativa. Para definição das prioridades de 

infraestrutura para o PEPS realizou-se uma análise utilizando-se da Matriz GUT, apresentada 

no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 Matriz GUT para infraestruturas do PEPS 

PRIORIDADE INFRAESTRUTURA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 
GRAU 

CRÍTICO 

1 Uso Público 4 4 5 80 

2 Centro de Pesquisa 4 4 4 64 

3 Posto de Fiscalização e Apoio 5 4 3 60 

4 Centro de Educação Ambiental 4 3 4 48 

5 Subsede Administrativa 3 2 4 24 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As infraestruturas de uso público no PEPS receberam nota 4 em gravidade, pois suas 

ausências representam um grande risco para a conservação da natureza e para a segurança 

dos visitantes. Em urgência, recebeu também nota 4, pois já tem atrativos turísticos 

consagrados com fluxo constante de visitantes. A tendência do agravamento do problema foi 

considerada alta e recebeu nota 5, pois a região já tem uma grande procura turística, presença 

de outras UC e por considerar também as reais possibilidades de aumento do fluxo de 

visitantes com a implantação e divulgação do PEPS. 

O centro de pesquisa recebeu nota 4 em gravidade por considerar que a produção de 

conhecimento sobre o PEPS é fundamental para o alcance dos seus objetivos. A urgência 

recebeu nota 4 por conta da ausência de qualquer infraestrutura com este objetivo no PEPS. 
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A tendência também recebeu nota 4, pois a falta de pesquisas pode limitar e/ou prejudicar o 

desenvolvimento das ações de gestão do PEPS. 

A ausência de posto de fiscalização e apoio recebeu nota de gravidade 5 considerando os 

impactos à UC causados pela caça, extração de palmito e incêndios. Recebeu nota 4 em 

urgência, pois os impactos citados já ocorrem com frequência no PEPS e, além disso, 

existem grupos e moradores locais contrários ao PEPS. A tendência recebeu nota 3, pois é 

provável que as ações de planejamento e gestão previstas no Plano de Manejo que está em 

elaboração reduzam as pressões exercidas sobre a UC. 

O centro de educação ambiental recebeu nota 4 em gravidade por considerar que sua 

ausência prejudicaria consideravelmente o alcance dos objetivos do PEPS. Em urgência 

recebeu nota 3, pois, apesar de pequena, já existe uma infraestrutura prevista para as ações 

de educação ambiental na sede do PEPS. Em tendência recebeu nota 4, considerando o 

aumento do fluxo de visitantes em uma região altamente turística. 

A ausência de uma subsede administrativa não representa um grande impacto à gestão do 

PEPS, portanto, a gravidade recebeu nota 3. Como a sede do PEPS foi recém-inaugurada e 

o seu plano de manejo elaborado, a implantação de uma subsede administrativa neste 

momento traria prejuízos à gestão do PEPS pela diluição dos recursos humanos. Entretanto, 

como existem localidades onde alguns moradores são contrários à criação do PEPS, uma 

subsede administrativa poderia fortalecer os laços entre UC e comunidade, portanto, optou-

se por considerar urgência igual a 2. Considerando a localização em região montanhosa, o 

que dificulta a locomoção, e a abrangência de distritos com características distintas, a 

ausência de uma subsede administrativa em um médio prazo pode trazer impactos na gestão 

do PEPS, por este motivo considerou-se a tendência igual a 4. 

5.3 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS PRIORITÁRIAS NO PEPS 

Para a definição dos usos recomendados em cada local analisado, foram integrados diversos 

fatores (logística, pessoal, recursos financeiros necessários, prioridades e objetivos do PEPS, 

entre outros). Sendo assim, considerou-se que: 

• O PEPS, por estar na categoria Parque, tem os seguintes objetivos de manejo: 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica; realização de pesquisas científicas; desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental; desenvolvimento de atividades de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico; 

• Já existe uma estrutura que abrigará a sede do PEPS na vila de Visconde Mauá, 
ponto de partida para os visitantes que procuram os atrativos da região; 

• Algumas estruturas verificadas nesta análise situam-se próximas à sede do PEPS; 

• A concentração de atividades em um número adequado de estruturas otimiza o 

uso dos recursos humanos e financeiros; 

• A pulverização de estruturas para atender diversas frentes necessita de um 

contingente maior de funcionários e mais recursos para implementá-los; 

• Após a análise das estruturas, tem-se a indicação de diferentes graus de 
recuperação, revitalização e/ou reforma, conforme a situação de cada uma das 

estruturas; 

• Os custos para efetivar a recuperação destas estruturas devem ser otimizados, 

tornando viáveis as soluções apresentadas, ou indicando prazos e etapas a serem 

cumprida; 
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• A presença institucional dos guarda-parques e administração do PEPS são 
elementos de minimização e controle de impactos negativos; 

• O Parque pode ser planejado, do ponto de vista do uso público, em diversas ADs, 

com diferentes características e atrativos; 

• Os impactos negativos a que o PEPS está sujeito são diferentes para cada AD; 

• A capacidade de fiscalização atual não comporta grande número de frentes de 
trabalho, já que tanto os guarda-parques como o gestor da UC estão envolvidos 

em diversas outras atividades de interesse para o manejo e gestão do PEPS. 

5.4 FAZENDA MARIMBONDO (AD 1) 

As Fazendas Marimbondo e Eldorado são contíguas e, segundo registro no INCRA, 

pertencem ao mesmo proprietário. Para este estudo, a área que abrange ambas as fazendas 

serão tratadas como Fazenda Marimbondo. Localizam-se entre os Vales do Pavão e da 

Grama. A sede das fazendas fica a 12 km da sede do PEPS, no ponto de coordenadas 

22°21'46.46"S e 44°35'24.51"O. 

5.4.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DISPONÍVEL 

A propriedade da Fazenda Marimbondo possui área de 562,42 ha e a Fazenda Eldorado 

772,11 ha conforme medições em poligonal de limites fornecido pelo Inea. Em registro de 

matrícula as Fazendas têm 484 ha e 710 ha, respectivamente (Figura 5.2).  

Figura 5.2 Acessos e Estruturas da Fazenda Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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O acesso se dá pela Fazenda Marimbondo, sendo que em uma porção do terreno situam-se 

quatro edificações, correspondentes a sede, casa principal, depósito e galpão. Em área 

contígua, porém pertencentes a Fazenda Eldorado, estão situadas ainda 6 chalés. Todas as 

edificações estão situadas em terreno firme, com escoamento de água pluvial ao redor, sem 

problemas visíveis de danos à fundação (Figura 5.3). 

A construção principal com área total construída de 135,80m², é composta por dois grupos de 

cômodos, espelhados entre si, com pé direito de 2,80m. Cada grupo possui uma varanda, 

uma sala, uma copa/cozinha, um quarto, um banheiro e uma escadaria que dá acesso a um 

mezanino, com apenas um dormitório. As paredes externas apresentam-se bem conservadas, 

com exceção da parede dos fundos que, por estar sujeita à ação de intempéries (chuva e 

umidade), tem a camada de emboço desgastada. As paredes internas não possuem sinais de 

umidade ou infiltração. Esta edificação possui piso de concreto na varanda, cimento queimado 

alisado nos cômodos internos e cerâmicos nos banheiros. O telhado de duas águas tem 

madeiramento bem conservado e cobertura de telha de amianto (Figura 5.4). 

Figura 5.3 Fundação presente nas casas da Fazenda Marimbondo 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.4 Construção principal da Fazenda Marimbondo 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Outras duas edificações distintas têm, cada uma, área total construída de 57,85m² e um pé 

direito de 2,50 m. Cada casa possui uma varanda, um banheiro, uma cozinha, uma sala e três 

quartos de tamanhos distintos. As paredes, confeccionadas em bloco de concreto, estão com 

emboço desgastado por ação de intempéries, porém sem sinais de danos significativos de 

resistência. A varanda possui pavimentação de concreto e contra piso grosso e toda parte 

interna das casas possui piso de cimento queimado alisado. O telhado é de uma água, com 

madeiramento bem conservado e cobertura de telha de amianto. 

As seis edificações restantes dividem-se em dois grupos de três estruturas com formato e 

disposição dos cômodos iguais (Figura 5.5). Três estruturas possuem área total construída de 

50,57m², cada uma, e outras três 41,30 m², cada uma. Em geral, as paredes estão bem 

conservadas, apresentando danos em alguns pontos, em que será necessária a reconstrução. 
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O piso é de cimento queimado alisado, inclusive nos banheiros e nas varandas. O telhado de 

duas águas apresenta danos em parte de algumas estruturas, sendo necessária uma reforma, 

e apresenta cobertura de telha de amianto. O pé direito é de 2,55 m. As casas da Fazenda 

Marimbondo somam, aproximadamente, uma área total construída de 530 m². 

Figura 5.5 Casa tipo chalé existentes em porção de terreno da Fazenda Eldorado 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.4.2 ACESSOS 

O acesso até a porteira da Fazenda Marimbondo pode ser realizado por duas vias: a primeira 

utilizando o Vale do Pavão e a segunda alternativa pelo Vale da Grama (Figura 5.6).  

Figura 5.6 Acessos para Fazenda Marimbondo. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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O principal acesso à Fazenda Marimbondo, pelo Vale do Pavão, é realizado por uma via de 

terra bastante precária, com extensão de aproximadamente 6,5 km a partir da RJ-151, com 

trechos esburacados e pedregosos vencidos apenas por carros 4x4, os quais são muito 

exigidos durante este deslocamento. Além da conservação precária, a estrada é muito 

estreita, comportando a passagem de apenas um veículo em quase sua totalidade (Figura 

5.7). A fazenda possui uma entrada secundária pela estrada principal do Vale da Grama. 

Entretanto, esta estrada também se encontra em condições inadequadas para utilização por 

veículos sem tração 4x4 (Figura 5.8). Ressalta-se que esta estrada está em melhores 

condições do que o acesso via Vale do Pavão, mas em um ponto específico de seu traçado 

ocorreu um desmoronamento que permite apenas a passagem de motos e pedestres. 

Figura 5.7 Estrada de acesso à Fazenda Marimbondo e ao Poço do Marimbondo pelo Vale do Pavão. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.8 Estrada de acesso à Fazenda Marimbondo pelo Vale da Grama. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.4.3 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

Água: A água é coletada da nascente do afluente do rio Marimbondo, existente na 

propriedade, e distribuída para as edificações. O local não possui outorga para uso dos 

recursos hídricos no Inea. 

Esgoto: O tratamento do esgoto, a nível primário, é realizado através de fossa séptica. Não 

há rede de coleta de esgotos na região. 
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Resíduos Sólidos: Não há coleta de lixo na Fazenda Marimbondo. Segundo os guarda-

parques, mesmo sendo proibido é feita a queima dos resíduos sólidos gerados na 

propriedade. 

Energia: Todas as edificações possuem energia elétrica, sendo a AMPLA S.A. a 

concessionária responsável pelo fornecimento em toda região. 

Comunicação: Nesta área, não há rede telefônica, sinal de celular e Internet. 

5.4.4 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Segundo o memorial descritivo feito pelo engenheiro agrônomo Luis Alberto Moreira Armondi, 

a área a ser desapropriada da Fazenda Marimbondo pelo PEPS corresponde a 128,173ha 

(Figura 5.9) (não há indicativos de desapropriações a serem realizadas na Fazenda Eldorado). 

Atualmente, a propriedade pertence à Agropecuária Santa Fé Ltda, cuja representante é Sra. 

Nadir Chagas Pinto. O proprietário já abriu um processo de desapropriação amigável da área 

junto ao Inea, em nome da Fazenda Marimbondo, que se encontra atualmente no Serviço de 

Regularização Fundiária sob registro E-07/002.2964/2014. 

Figura 5.9 Área da Fazenda Marimbondo a ser desapropriada pelo PEPS. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.4.5 TOPOGRAFIA 

O terreno possui grandes desníveis, sendo plano somente onde foram feitos cortes e aterros 

para implantar as edificações (Figura 5.10). 
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Figura 5.10 Imagens dos desníveis do terreno da Fazenda Eldorado 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.4.6 PERFIL DO VISITANTE DO POÇO DO MARIMBONDO 

Com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes do Poço Marimbondo e avaliar a satisfação, 

foram aplicados questionários junto ao atrativo nos dias 01, 02 e 03 de maio de 2015, feriado 

nacional e período de alto fluxo turístico na região. Foram aplicados 30 questionários no 

momento em que os visitantes retornavam da visita ao atrativo. 

Os resultados apontam que 93% dos visitantes são turistas, 50% tem entre 25 e 39 anos e 

40% entre 40 a 59 anos. Quanto ao grau de escolaridade 90% possuem ensino superior 

completo. A média salarial de 63% dos entrevistados está na faixa de 3 a 9 salários mínimos 

e 30% acima de 09 salários mínimos. 

A pesquisa mostra heterogeneidade entre os visitantes do local. O baixo grau de dificuldade 

da trilha e o poço natural atraem uma faixa etária variada. Possuem um bom poder aquisitivo 

e alto grau de instrução. Apenas 3% estavam visitando o local sozinho, a preferência se dá 

por visitar o atrativo em grupos com destaque para casais que contemplam 60% da parcela, 

refletindo o perfil dos frequentadores de Visconde de Mauá.  

Do total de entrevistados 80% não conheciam o PEPS, nem sabiam que estavam na área do 

parque, 100% dos entrevistados afirmaram que a visita atendeu suas expectativas, 97% 

indicariam o PEPS para outras pessoas e 97% voltariam em outra oportunidade.  

Quanto à utilização de serviços turísticos os entrevistados revelaram que 57% utilizaram 

algum tipo de serviço e 43% não utilizaram. Entre os serviços mais utilizados estão a 

contratação de passeio em agências (64%), a contratação de um guia (14%), o aluguel de 

equipamentos esportivos (14%) e 7% na categoria outros (aluguel de motos). 
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Em uma classificação de itens avaliados durante a visitação, foi solicitado que os 

entrevistados dessem um conceito entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Pode-se 

destacar positivamente que os atrativos receberam 77% de avaliações na categoria ótimo, e 

a conservação dos recursos naturais tiveram 60% de avaliações na categoria bom. No 

aspecto negativo foram destacados os itens sinalização local, com 43% de avaliação na 

categoria “péssimo”, o acesso pela estrada, com 20% de avaliação na categoria “péssimo” e 

a segurança, apontada por 20% dos entrevistados como “ruim”. 

De forma geral, considerando as condições e estruturas atuais, as avaliações foram positivas. 

Ficou evidente a necessidade da implantação de sinalização no local que deverá demarcar 

oficialmente a entrada da trilha, oferecendo informações a respeito do traçado, grau de 

dificuldade, tempo de deslocamento (ida e volta) e principalmente informar que é área do 

PEPS.  

Alguns visitantes relataram ter buscado o Poço do Marimbondo por ser menos frequentado 

que outros poços e cachoeiras mais conhecidos. Avalia-se que a dificuldade de acesso ainda 

seja o principal limitador de fluxo para a região do atrativo. De acordo com algumas contagens 

realizadas pelos guarda-parques, atualmente o Poço do Marimbondo chega a receber em 

média 50 visitantes por dia em alguns finais de semana. Ainda segundo relato dos guardas, 

atualmente a visitação diminuiu devido às condições da estrada. Em 2014, o fluxo era muito 

maior, pois a estrada estava em melhores condições e possibilitava o acesso de veículos sem 

tração. 

5.4.7 POTENCIAL DE USOS 

As Fazendas Marimbondo/Eldorado estão localizadas em uma área de interesse turístico 

entre o Vale da Grama e o Vale do Pavão. O acesso principal é feito via estrada do Vale do 

Pavão que, apesar do precário estado devido à falta de conservação, possui pousadas e 

restaurantes ao longo de 6,5 km, até chegar à Fazenda Marimbondo, cuja entrada é 

posicionada no final da estrada. Trata-se de uma propriedade particular, atualmente 

administrada pelo caseiro Flávio, que reside no local. A fazenda não está aberta formalmente 

a visitação e nem explora qualquer tipo de atividade econômica no seu interior. 

As Fazendas Marimbondo e Eldorado possuem grande beleza cênica. Cercadas por 

montanhas e recortadas por riachos cristalinos, tem ainda em sua paisagem bosques de 

araucárias e áreas de floresta em avançado estágio de regeneração. Os cursos d’água 

possuem poços naturais, algumas cachoeiras. A Fazenda Marimbondo abriga a nascente do 

Rio Marimbondo e, atualmente, a poligonal da fazenda constitui divisa entre o PEPS e o PNI.  

Seguindo pelo acesso interno à Fazenda Marimbondo, já na área do PEPS, tem-se o início 

da trilha para o Poço do Marimbondo (que se situa nos limites entre a Fazenda Marimbondo 

e Fazenda Eldorado). O local é bastante conhecido e compõe os atrativos turísticos da região, 

muito frequentados desde antes da criação do PEPS.  

Com extensão de aproximadamente 200m, a trilha de acesso ao poço conta com algumas 

estruturas de apoio ao visitante que foram colocadas pela gestão do PEPS como medida 

emergencial, como sinalização do sentido a percorrer, degraus em alguns trechos e um 

guarda-corpo em um pequeno segmento para aumentar a segurança dos visitantes. Mesmo 

sendo uma trilha relativamente curta, sua declividade está acima do recomendado e um 

estudo para definir novo traçado em alguns trechos será de grande valia para obter resultados 

ainda maiores de satisfação e segurança dos visitantes (Figura 5.11). 

Apesar do potencial turístico natural que o local apresenta, nunca foi explorado 

comercialmente para o turismo, portanto, os atrativos não são bem definidos, tampouco 

estruturados. Também não se tem conhecimento de estudos ou referências que tratem do 

potencial turístico do local. Recentemente, os guarda-parques do PEPS têm recolhido 

informações da comunidade, de antigos moradores e do atual caseiro e explorado a área da 
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fazenda em busca de atrativos. Foram identificados alguns poços naturais e cachoeiras, todos 

com acesso por pequenas trilhas que partem da estrada interna da propriedade, mas 

nenhuma das trilhas está estruturada (Figura 5.12). 

Figura 5.11 Trilha para o Poço do Marimbondo 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.12  Mapa das trilhas e cachoeiras. 
 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

É evidente que a possibilidade de diferentes pontos para banho destaca o potencial aquático 

da localidade. Contudo, é o potencial para a prática do montanhismo com trilhas de diferentes 
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extensões que atrai os poucos visitantes que se aventuram entrar na propriedade, mesmo 

sem autorização ou qualquer tipo de estrutura. São encontrados na internet registros de 

montanhistas que entraram na Fazenda para acessar os picos do Gorilinha, Gorila, 

localizados no território do PNI, mas que o acesso se dá pelo PEPS na Fazenda Marimbondo.  

A partir do acesso aos picos do Gorilinha e Gorila, há indícios e relatos de que existe a 

possibilidade de acesso a outras áreas no PNI. Contudo, atualmente não há caminhos 

marcados e a hipótese de interligar com as trilhas do PEPS não está sendo considerada 

devido à distância necessária para acessá-las e ao zoneamento do PNI, que restringe à 

visitação nessas áreas. Apesar disso, o contato com a administração do PNI se faz necessário 

para alinhar futuras possibilidades de integração das trilhas das duas unidades de 

conservação, caso seja de interesse de ambos os Parques. 

Outro ponto com potencial para visitação é a estrada interna que liga o Vale da Grama ao 

Vale do Pavão. A estrada, não pavimentada atualmente, encontra-se em condições ruins para 

o uso de veículos, porém, com manejo adequado, representa uma boa opção para a prática 

de moutain bike, caminhadas de contemplação da paisagem e para a observação de aves. A 

estrada e alguns trechos de trilhas, outrora impactados por usos da fazenda, representam 

uma boa alternativa para a realização de corridas de montanha, corridas de orientação, 

trekking e atividades similares, práticas estas que vêm crescendo na Região de Visconde de 

Mauá e a cada nova edição encontra dificuldades na falta de oferta de locais adequados. Além 

do potencial recreativo para a visitação e prática de esportes, a área da Fazenda Marimbondo 

também se mostra como uma boa opção para práticas educativas, como estudo do meio, 

cursos com foco em aulas de campo e o desenvolvimento de pesquisas científicas.  

Ao analisar os pontos positivos e negativos da AD1 (Quadro 5.3), observa-se que as 

potencialidades sobressaem sobre os pontos negativos identificados. Atualmente, a péssima 

condição da Estrada do Pavão é o principal limitador do desenvolvimento de atividades de 

uso público na Fazenda Marimbondo. Até o ponto em que estão localizados os restaurantes 

e pousadas, é possível o acesso por veículos comuns. Em determinado trecho existe um 

desmoronamento na estrada e uma piora considerável no terreno, o que dificulta o tráfego de 

veículos comuns, exigindo veículos 4x4. Deste trecho em diante, não há empreendimentos 

turísticos, apenas sítios, o Poço do Marimbondo e a Fazenda Marimbondo. Os que seguem 

de 4x4 têm a opção de estacionar na entrada da trilha. É comum que visitantes deixem o carro 

e sigam a pé até o atrativo. Outros optam por incrementar o passeio alugando quadriciclos ou 

contratando guias. 

Quadro 5.3 Pontos positivos e negativos para implantação de infraestruturas na Fazenda Marimbondo 

(AD 1). 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

▪ Diversidade de atrativos (beleza cênica, água, trilhas e fauna); 

▪ As estruturas existentes, após uma reforma, poderão cumprir com 
os objetivos propostos sem grandes custos; 

▪ Existência de diversas pousadas e restaurantes no acesso via 
Vale do Pavão, que podem se beneficiar do interesse dos 
visitantes em conhecerem o Poço do Marimbondo e sistema de 
trilhas do PEPS. 

▪ Estrada de acesso em condições 
precárias; 

▪ Uma reforma básica das edificações 
que não descaracterizem o aspecto 
rústico que se pretende para um 
possível abrigo de montanha se faz 
necessária. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Considerando todo o potencial que a Fazenda Marimbondo apresenta, aponta-se a 

possibilidade de que as edificações do tipo chalé (06 construções em dois modelos) sejam 

utilizadas como abrigo de montanha mediante pagamento de uma diária. Os abrigos de 

montanha são bastante comuns entre montanhistas e ecoturistas. São locais de estrutura 

simples, ambientalmente adequados e com mínimo de conforto para pernoite. Não exigem 

serviços de governança, sendo os próprios hóspedes os responsáveis pela manutenção do 

local. Geralmente, são utilizados como ponto de apoio para pernoite em caminhadas de longo 
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percurso, mas também vêm sendo utilizados em locais com variedade de atrativos, que 

possibilita a permanência do visitante por mais de um dia. Os abrigos podem ser utilizados 

também por pesquisadores ou grupos de estudantes para cursos de pequena duração.  

5.5 SÍTIO RONCADOR (AD 2) 

Está localizado dentro dos limites do PEPS, às margens da RJ-163, a 7,5 km da sede, entre 

a vila de Visconde de Mauá e a Serrinha do Alambari (Figura 5.13), sendo localizado nas 

coordenadas 22°20'42.55"S; 44°30'46.70"O. 

Figura 5.13 Acessos e Estruturas do Sítio Roncador. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.5.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DISPONÍVEL 

De acordo com informações disponibilizadas pelo Inea, o Sítio Roncador apresenta uma área 

de 314,60ha. A propriedade conta com uma edificação principal de dois pavimentos  

(Figura 5.14), uma área de lazer com piscina, banheiro, sauna e estrutura de churrasqueira 

(Figura 5.15), uma quadra de tênis (38x19m) e duas casas menores (estrutura para caseiro). 



Página 234 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

Figura 5.14 Edificação principal do Sítio Roncador 

  

  
Legenda: A – Frente da casa principal; B – Lateral da casa principal; C – Fundos da casa principal; D- lateral da 

casa principal. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.15 Área de lazer do Sítio Roncador. 

  

  
Legenda: A – Churrasqueira e piscina; B – Condições da área da churrasqueira; C – Quadra de Tênis; D – Casa 

do Caseiro. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A B 
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O pavimento térreo da edificação principal possui pé direito de 3,07m e é composto por uma 

varanda, uma sala com lareira, duas suítes, cinco banheiros, uma cozinha, uma copa e uma 

despensa, somando área útil de 101,92m² (Figura 5.16). As paredes internas apresentam-se 

em bom estado de conservação. Externamente, o emboço está desgastado devido à ação da 

chuva e da umidade, porém sem danos de resistência. As paredes da cozinha e dos banheiros 

são revestidas com ladrilho. O piso dos ambientes encontra-se bem conservado. 

Figura 5.16 Ambientes do pavimento térreo da edificação principal do Sítio Roncador. 

    
Legenda: A – Copa; B – Sala; C – Banheiro; D - Quarto. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

No segundo pavimento, com pé direito de 2,97 m, estão o salão de jogos com um varandão, 

três quartos com sacada, três banheiros e uma varanda com deck, somando área útil de 

145,50 m² (Figura 5.17). Em geral, as paredes estão bem conservadas, sem avarias 

aparentes. Em alguns pontos, o emboço interno apresenta desgaste devido a vazamentos no 

telhado, porém sem avarias de resistência. Assim como no piso térreo, as paredes dos 

banheiros são revestidas com ladrilho. 

Figura 5.17 Ambientes do segundo pavimento da edificação principal do Sítio Roncador 

    
Legenda: A – Copa; B – Sala; C – Banheiro; D - Quarto. Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A estrutura do telhado está em bom estado de conservação, apresentando desgaste devido 

a intempéries provocado por algumas telhas quebradas (Figura 5.18). A cobertura é feita com 

telha tipo colonial. 

Figura 5.18 Situação do telhado e do deck de madeira do Sítio Roncador 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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A casa principal do Sítio Roncador soma uma área construída total de, aproximadamente, 

345,30m². 

5.5.2 ACESSO 

O acesso até a entrada do sítio é feito diretamente pela RJ-163, via pavimentada em boas 

condições. Dentro da propriedade, a via de 440m que dá acesso às edificações é de terra e 

bastante pedregosa. O transporte público passa em frente ao portão da propriedade, embora 

não exista um ponto de ônibus. Caso seja solicitado, o motorista para no local. As linhas 

partem de Resende, na Rodoviária Velha, e de Visconde de Mauá. São operadas pelas 

empresas Resendense e São Miguel, de segunda a domingo, em horários variados. 

5.5.3 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

Água: A água é coletada da nascente do afluente do rio Roncador, existente na propriedade. 

Não há rede de fornecimento de água. O local não possui outorga para uso dos recursos 

hídricos no Inea. 

Esgoto: O tratamento do esgoto, a nível primário, é realizado através de fossa séptica. Não 

há rede de coleta de esgotos. 

Resíduos Sólidos: Dispõe de coleta de lixo realizada duas vezes por semana, realizada pela 

Prefeitura Municipal de Resende.  

Energia: Todas as edificações possuem energia elétrica, sendo a AMPLA S.A. a 

concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em toda região. 

Comunicação: A comunicação pode ser realizada por telefone, celular e rádio. Há sinal de 

celular e internet móvel das operadoras Claro, Vivo e Tim. A possibilidade de instalação de 

internet precisa ser consultada por meio de visita técnica das empresas Superonda e 

Hotwave. 

5.5.4 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

A propriedade do Sítio Roncador pertence à Erevan Engenharia S/A e encontra-se em 

processo de desapropriação no Serviço de Regularização Fundiária, sob registro E 

07002.10018/2013; com anuência do proprietário, que negociou apenas a permissão de cortar 

e vender os exemplares de pinheiro Pinus elliottii (exótica) existentes em uma área da 

propriedade. 

De acordo com as informações repassadas pelo Inea de levantamentos fundiários realizados 

pelo proprietário, uma pequena parcela do Sítio Roncador encontra-se em sobreposição à, 

aparentemente, mais da metade da área do vizinho Sítio Palmital. Como se observa na Figura 

5.19, apenas uma pequena parcela da área total do Sítio Roncador ficou fora dos limites do 

PEPS, correspondente ao local onde se encontra a Rampa de Salto de Voo Livre locada pela 

Associação de Voo Livre Agulhas Negras (ZoAr). Há conflito de propriedade no ponto onde 

se situa a rampa propriamente dita, considerando indicação da Associação ZoAr de que 

mantém contrato de sessão de uso da área para manter a rampa, estabelecido com o Sr. José 

Mauro, proprietário confrontante com o sítio Roncador. Sendo assim, é notável que há 

conflitos fundiários nesta região com sobreposição de, pelo menos, 3 propriedades (Sítio 

Roncador, Sítio Palmital e Sr. José Mauro) e, ainda, os limites do PEPS, configurando-se 

como um elemento que, possivelmente, representará algum nível de dificuldade para a 

regularização. 



Página 237 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Módulo 5 – Projetos Específicos 

Figura 5.19 Sobreposição das propriedades Sítio Palmital e Sítio Roncador no PEPS 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.5.5 TOPOGRAFIA 

O terreno apresenta desníveis consideráveis, sendo plano somente nas áreas em que se 

encontram as edificações. 

5.5.6 POTENCIAL DE USO  

O Sítio Roncador, apesar de estar as margens da RJ-163, reflete-se em um local isolado das 

áreas turísticas. O local oferece uma bela visão da paisagem, mas não possui atrativos, 

portanto não se indica que seja uma estrutura aberta à visitação. Sua ampla estrutura e 

capacidade de alojamento indica potencialidade para abrigar infraestruturas de apoio à 

gestão, como centro de pesquisas, treinamentos do Inea, alojamento, entre outros usos que 

necessitam de ampla edificação. 

A equipe da UC relatou ainda uma outra demanda, que é o estabelecimento de uma base da 

UPAm – Unidade de Policiamento Ambiental nas proximidades do parque. Atualmente, a UC 

é atendida por policiais do Rio de Janeiro que se deslocam até a região de Visconde de Mauá 

quando recebem denúncias ou são planejadas ações conjuntas com a UC. O tempo de 

deslocamento e a falta de uma estrutura adequada para a permanência dos policias 

representa um grande entrave para as ações de fiscalização. A localização do Sítio Roncador 

e a facilidade de acesso representam boas condições para a instalação da unidade de 

policiamento ambiental. Considerando que a UPAm tem um efetivo pequeno que trabalha em 

escala, avalia-se que poderiam ser aproveitadas as duas casas menores, desde que 

adequadas para cumprir tal função.  
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Quadro 5.4 Pontos positivos e negativos para implantação de infraestruturas no Sítio Roncador (AD 2) 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

▪ Ampla estrutura com possibilidade de múltiplos 
usos; 

▪ Próximo da sede do PEPS, mas com autonomia 
para atender o público alvo formado por 
pesquisadores sem interferência do público em 
geral; 

▪ Fornecer subsídios, mediante o desenvolvimento de 
pesquisas, para melhorar o manejo da UC; 

▪ Local de fácil acesso com via pavimentada (RJ-
163); 

▪ Possui infraestruturas básicas como: energia 
elétrica, coleta de água em nascentes da 
propriedade, tratamento primário de esgoto e sinal 
de telefone. 

▪ Necessidade de uma ampla reforma; 

▪ Ponto de acesso na RJ-163 muito perigoso devido à 
pouca visibilidade em curva acentuada; 

▪ Conflitos fundiários; 

▪ Distanciamento dos núcleos turístico e isolamento 
dos atrativos; 

▪ Custos para manutenção e operação. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.6 TRILHA PARA PEDRA SELADA (AD 3) 

Atualmente, a principal trilha para a Pedra Selada se inicia em propriedade particular. A 

fazenda situa-se a, aproximadamente, 15 km da Sede do PEPS (Figura 5.20), sendo que as 

coordenadas geográficas do ponto inicial da trilha correspondem a 22°17'15.03"S; 

44°27'18.17"O. 

Figura 5.20 Estruturas e Acessos da Trilha da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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5.6.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DISPONÍVEL 

A propriedade, cujo dono atende por Sr. Alcibem Moreira, possui uma área relativamente 

plana onde há estruturas construídas, que serve de estacionamento e camping aos visitantes 

que desejam subir a trilha da Pedra Selada. Próximas ao estacionamento estão localizadas a 

casa do Sr. Alcibem Moreira e outra edificação que, atualmente, serve de apoio aos visitantes, 

com uma lanchonete (aparentemente desativada) e um banheiro (Figura 5.21 e Figura 5.22). 

Mais adiante, a poucos metros do início da trilha, há outra construção, mais simples, 

atualmente não utilizada, com dimensões pequenas. Possui telhado de duas águas coberto 

com telhas de cerâmica. Encontra-se em condições precárias, sendo necessária uma reforma 

geral das paredes, esquadrias e cobertura (Figura 5.23).  

Figura 5.21 Área de estacionamento e de camping no início da trilha para a Pedra Selada 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.22 Edificação que, atualmente, serve de apoio aos visitantes da Pedra Selada 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.23 Construção no início da trilha para a Pedra Selada 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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5.6.2 ACESSO 

O acesso é realizado pela RJ-151, pavimentada recentemente até um ponto distante 3 km da 

propriedade do Sr. Alcibem Moreira, a partir do qual a via segue em terra com boas condições 

de trafegabilidade. Para chegar ao estacionamento na propriedade do Sr. Alcibem Moreira é 

necessário seguir por uma via de terra pedregosa por, aproximadamente, 1 km, atualmente 

em condições precárias (Figura 5.24). 

Figura 5.24 Estrada de terra que dá acesso ao estacionamento na propriedade do Sr. Alcibem Moreira. 

 
Fonte: Guarda-parques PEPS, 2015. 

O transporte público coletivo tem duas linhas disponíveis que passam em frente à entrada de 

acesso a propriedade. Atualmente, as linhas são operadas pela empresa São Miguel e partem 

de Resende (Rodoviária Velha) sentido Visconde de Mauá, via RJ-163, e a outra parte do 

mesmo local sentido Visconde de Mauá, via RJ-161. 

5.6.3 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

Água: As edificações principais são servidas com água coletada da nascente do córrego da 

Pedra Selada existente na propriedade. Não há rede pública de abastecimento de água. A 

construção situada no início da trilha para a Pedra Selada não é abastecida de água. 

Esgoto: As edificações principais possuem tratamento de esgoto a nível primário com fossa 

séptica. A construção mais simples não possui qualquer tipo de tratamento de esgoto. Não há 

rede pública de coleta e tratamento de esgoto. 

Resíduos Sólidos: Dispõe de coleta de lixo realizada duas vezes por semana, sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Resende 

Energia: Há energia elétrica somente nas edificações principais, sendo a CERES - 

Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, a concessionária responsável. 

Comunicação: Não há rede de telefonia nem de internet. Em alguns pontos da propriedade 

e dependendo das condições do tempo no dia, há sinal de celular da operadora VIVO. 

5.6.4 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

De acordo com informações de proprietário vizinho, a propriedade do Sr. Alcibem Moreira 

encontra-se em situação de espólio. Apenas uma parcela, nas áreas mais altas do terreno, 

está dentro dos limites do PEPS (Figura 5.25). 
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Figura 5.25 Área da propriedade do Sr. Alcibem Moreira. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.6.5 TOPOGRAFIA 

Nas partes onde estão localizadas as edificações principais o terreno apresenta pouco 

desnível. Já a área onde está implantada a construção mais simples é mais acidentada. De 

um lado desta construção, a aproximadamente 1,50m, há uma vala; do outro lado o terreno 

apresenta uma grande diferença de nível devido à presença do córrego da Pedra Selada, 

como se observa na Figura 5.26. 

Figura 5.26 Diferença de nível no terreno ao lado da construção mais simples da trilha para a Pedra 

Selada. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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5.6.6 PERFIL DO VISITANTE DA TRILHA DA PEDRA SELADA 

Para identificar o perfil e satisfação dos visitantes foram aplicados questionários aos visitantes 

do atrativo, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2015, período considerado de alta temporada 

na região. 

A amostra de 35 entrevistados revelou que mais de 60% dos visitantes tem entre 25 e 39 

anos, 89% possuem ensino superior completo, sendo que 86% visitaram o local em grupos. 

Em relação à média salarial 51% dos entrevistados ganham de 3 a 9 salários mínimos e 17% 

acima de 09 salários mínimos. Dos 35 entrevistados, 69% nunca tinham ouvido falar no PEPS, 

nem sabiam que estavam na área do parque. E 63% visitavam o atrativo pela primeira vez. 

A pesquisa mostra que os visitantes do local são em sua maioria jovens com alto nível de 

instrução e poder de consumo. A preferência se dá por visitar o atrativo em grupos que 

variaram de 02 a 12 pessoas. Mesmo com a presença de uma placa bastante chamativa com 

informações sobre o parque e suas restrições, 69% dos visitantes declararam que nunca 

tinham ouvido falar do PEPS e que não sabiam que estavam na área da UC.  

Quanto a satisfação em relação à visita, 97% dos entrevistados declararam que tiveram suas 

expectativas atendidas. Sobre a infraestrutura disponível, 86% entre boa e ótima, somente 

09% regular e 06% ruim. Apesar da boa avaliação, muitos visitantes sugeriram a implantação 

de banheiros e restaurante ou lanchonete. A opinião quanto às condições da trilha ficou 

dividida sendo 17% consideraram ótima, 69% bom e 11% regular, contudo 98% dos 

entrevistados sugeriram melhorias na trilha, na segurança, instalação de mais bancos e de 

sinalização.  

As opiniões também ficaram divididas quando foram perguntados sobre o atendimento e 

recebimento de informações sobre o local, conforme mostra a Figura 5.27 e Quadro 5.5. Neste 

item, após informados de que o local se tratava de um atrativo do PEPS, metade dos visitantes 

manifestaram a necessidade de ter alguém para fazer o atendimento e fornecer informações 

sobre a trilha e o parque.  

Figura 5.27 Opinião dos entrevistados sobre o atendimento e recebimento de informações sobre a trilha 

da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

De forma geral, considerando as condições e estruturas atuais, as avaliações foram positivas, 

mas demonstraram a necessidade da implantação de infraestrutura no local que deverá 

demarcar oficialmente a entrada da trilha, realizando o controle de entrada de visitantes e 

oferecendo informações a respeito do traçado, grau de dificuldade da trilha, tempo de 

deslocamento (ida e volta), informações sobre o PEPS e seus outros atrativos. 
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5.6.7 POTENCIAL DE USO  

A Pedra Selada é considerada o principal atrativo do PEPS, por ser um marco de destaque 

na paisagem que dá nome à UC. É conhecida por moradores e turistas que visitam a região, 

tendo muitas informações disseminadas na internet (Figura 5.28). Com cerca de 2,5 km de 

trilha e forte aclive, a Pedra Selada proporciona um visual de 360º dos maciços das Agulhas 

Negras, Vale do Paraíba, entre outras paisagens da região que divide os estados do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Apesar de o principal atrativo ser o cume da Pedra Selada, há outros 

pontos de interesse durante o percurso, como duas pequenas quedas d’água que possibilitam 

banho. Na Pedra Selada há 08 vias de escalada. 

Figura 5.28 Início da trilha para a Pedra Selada, na propriedade do Sr. Alcibem Moreira (esq.), e Pedra 

Selada (dir.) 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Atualmente é cobrada uma taxa de R$ 8,00 por pessoa, para uso da trilha e do 

estacionamento. Os proprietários justificam que a taxa é para a manutenção da trilha, contudo, 

nota-se que o investimento não é suficiente para a manutenção da trilha em boas condições. 

O traçado é mantido minimamente com roçadas esporádicas e parte dela se mantém por ser 

caminho de passagem de bovinos.  

Em dois pontos de forte aclive, são encontrados bancos para apoio ao visitante e alguns 

totens, que indicam a distância em metros até o cume. Há, ainda, diversos pontos em 

condições críticas de erosão, que colocam em risco à segurança dos visitantes. No cume, o 

visitante registra sua visita no livro de cume, que atualmente é mantido pelo PEPS, mas 

começou com a iniciativa de grupos excursionistas, em especial o Grupo Excursionista 

Agulhas Negras (GEAN). 

Ao acessar a trilha, o visitante recebe atendimento dos proprietários com informações básicas 

de percurso, mas somente em dias de alta visitação. Em dias de semana ou baixa temporada 

não há qualquer tipo de atendimento. Não há permanência da equipe do PEPS no local. Há 

placas indicando o acesso à Trilha da Pedra Selada na Rodovia RJ-151 (Figura 5.29) e uma 

placa que foi colocada pela equipe do PEPS na área próxima ao estacionamento, com as 

restrições de uso. Também não é feito o controle em relação ao horário de entrada e saída 

da trilha ou do fluxo de visitantes.  

Os registros do livro de cume são as únicas referências que se têm sobre a quantidade e 

procedência das visitas. Foram identificadas 2.137 assinaturas em 2014 e 211 até fevereiro 

de 2015, segundo tabulação realizada pelos guarda-parques. De acordo a contagem de 

visitantes realizada pela equipe da Detzel no feriado de alta temporada, a Pedra Selada chega 

a receber em torno 100 pessoas em dias de grande visitação. 
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Figura 5.29 Placa de sinalização de acesso para a Trilha da Pedra Selada 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 5.5 Análise dos pontos positivos e negativos para implantação de infraestrutura na Trilha 

principal de acesso à Pedra Selada 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

▪ Historicamente é o ponto utilizado para acessar a 
trilha, de amplo conhecimento de turistas e 
moradores, inclusive com informações disseminadas 
na internet; 

▪ Traçado da trilha consolidado; 

▪ Possui local para estacionar os carros; 

▪ Possui lanchonete e banheiro; 

▪ Possui infraestruturas básicas como água captada 
na propriedade, energia elétrica e tratamento 
primário de esgoto (fossa séptica). 

▪ Acesso ao atrativo em propriedade privada em 
situação de espólio; 

▪ Relação turbulenta entre o proprietário da área e a 
equipe de gestão do PEPS; 

▪ O trecho inicial da trilha está localizado em área de 
pasto, o que em dias de sol é muito desgastante 
para os visitantes; 

▪ Falta de cercamento no trecho da trilha dentro da 
propriedade faz com que os visitantes dividam 
espaço com gados; 

▪ Trecho final (1km) de acesso a propriedade em vias 
de condições precárias; 

▪ Ausência de soluções para os críticos processos 
erosivos existentes na trilha. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Tendo em vista o número expressivo de visitas ao atrativo e os apontamentos coletados na 

pesquisa de satisfação, sugere-se a instalação de uma estrutura que seja utilizada para o 

controle e atendimento de visitantes, com o preenchimento de cadastro das pessoas que 

buscam este atrativo para caminhadas ou escaladas. Devido ao grau de exposição dos 

visitantes a riscos durante as atividades realizadas no local, o cadastramento assume 

importância ainda maior, para que os funcionários do PEPS saibam quantas pessoas estão 

na trilha e quais os horários previstos para retorno, diminuindo a possibilidade de acidentes 

que afetem a integridade física dos mesmos. 

A prioridade para esta área é a construção de uma edificação de, no máximo, 30 m², para 

abrigar uma sala de atendimento aos visitantes, uma cozinha, banheiros e um almoxarifado 

para equipamentos de combate a incêndio, manutenção de trilha e materiais de primeiros 

socorros, além de uma cobertura para estacionar veículos do PEPS e para o abrigo do sol 

para os visitantes, com mesas e cadeiras. 
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Entretanto, por tratar-se de propriedade particular, a equipe de gestão do PEPS não tem 

possibilidades de estabelecer ações mais intensivas sobre o uso e manejo da área da trilha 

da Pedra Selada. Apesar da prioridade 1 para implantação desta infraestrutura, tal fato 

representa um entrave para o desenvolvimento do uso público na localidade, considerada o 

principal atrativo da UC. 

5.7 RAMPA DE VOO LIVRE (AD 4) 

A Rampa de Voo Livre é uma área localizada na cumeada da Serra da Pedra Selada 

administrada pela Associação de Voo Livre Agulhas Negras (ZoAr) para realizar saltos de voo 

livre. A área possui uma bela vista cênica para ambas as vertentes da Serra da Pedra Selada, 

tanto para o vale do rio Preto quanto para o vale do rio Paraíba, além de permitir a visualização 

de uma grande porção da área do PEPS. 

5.7.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DISPONÍVEL 

A Rampa de Voo Livre está em propriedade do Sr. José Mauro, locada e administrada pela 

ZoAr. Há um estacionamento com capacidade para 15 a 20 carros (Figura 5.30). Após o 

portão localizado no estacionamento, há uma pequena trilha de nível fácil que leva até a 

rampa de salto (Figura 5.31), onde há uma pequena cobertura para abrigo do sol e chuva e 

uma estrutura simples de banheiro (Figura 5.32). O pouso oficial do voo livre é feito na 

localidade de Capelinha, ao lado do sítio da Dona Maura, em local gramado e amplo. 

Figura 5.30 Acesso e estacionamento para visitantes da rampa de salto de voo livre 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.31 Trilha de acesso à rampa de voo livre 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Figura 5.32 Rampa de decolagem para voo livre 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.7.2 ACESSO 

A rampa de voo livre está localizada nas margens da RJ-163, a 5 km da sede do PEPS por 

via pavimentada. O acesso entre a RJ-163 e o estacionamento, de cerca de 200m, foi 

recentemente asfaltado com recursos da própria ZoAr. No estacionamento há uma placa junto 

ao portão que indica que a área é administrada pela ZoAr e informa: “entrada com veículos 

somente para sócios” (Figura 5.33), o acesso se faz por uma trilha de aproximadamente 

500 m, até o ponto em que se tem uma vista tanto da Serra do Mar como da Serra da 

Mantiqueira. 

Figura 5.33 Portão de acesso à Rampa de Voo Livre. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

O local também pode ser acessado por transporte público coletivo. As linhas que são 

operadas pelas empresas Resendense e São Miguel partem da rodoviária velha de Resende 

com destino a Visconde de Mauá. Apesar de não ter um ponto de ônibus na entrada que dá 

acesso à rampa de voo livre, quando solicitado o ônibus para no local. 
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Outra maneira de acessar este local é via trilha que sai da sede do PEPS e pode ser interligada 

com o futuro mirante, mas são necessários ajustes e manutenções. 

5.7.3 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

Água: Não há rede de abastecimento de água nesta localidade. 

Esgoto: Há um banheiro simples com fossa séptica, alimentado por água bombeada da 

vertente do vale do rio Preto. 

Resíduos Sólidos: Não há coleta de lixo na localidade. Cada visitante fica responsável por 

destinar corretamente os resíduos sólidos gerados durante a permanência na rampa de salto 

de voo livre. 

Energia: Não há rede de energia elétrica nesta localidade. 

Comunicação: Não há rede de telefonia e internet na localidade. A comunicação pode ser 

realizada por sinal de celular e de rádio. 

5.7.4 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

A Rampa de Voo Livre está fora da área do PEPS, fazendo limite imediato. De acordo com 

dados repassados pelo Inea, o estacionamento e parte da via de acesso a rampa de voo livre 

estão dentro dos limites do Sítio Roncador. No entanto, a rampa de decolagem e o banheiro 

estão em área locada pela ZoAr junto ao proprietário Sr. José Mauro (Figura 5.34). 

Figura 5.34 Localização da rampa de voo livre em relação aos limites do PEPS  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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5.7.5 TOPOGRAFIA 

O terreno da rampa de salto de voo livre é um topo de morro, ou seja, há trechos planos e 

outros com alta declividade, além da presença de algumas pedras. Qualquer infraestrutura 

pensada nesta área necessitará de ajustes no terreno ou implantação de decks elevados. 

5.7.6 POTENCIAL DE USO  

Desde 2006, o número de visitantes, tanto brasileiros como estrangeiros, vem aumentando, 

principalmente pelo clima e topografia favoráveis à prática do voo livre. Atualmente com 82 

associados, a ZoAr realiza, uma vez por ano, a Copa ZoAr de Parapente. Na última edição, o 

evento reuniu, aproximadamente, 100 saltadores13 vindos de várias partes do Brasil. Segundo 

a reportagem de 2013 do Globo Esporte14, além do público trazido pelos eventos realizados 

pela ZoAr, a prática do voo livre traz, aproximadamente, 50 pilotos para a região a cada fim 

de semana. O local é uma grande atração também pela paisagem que se tem: de um lado 

Visconde de Mauá e o rio Preto, que divide os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 

do outro a APA Municipal da Serrinha do Alambari, grande parte de uma das vertentes do 

PEPS, com o vale da Capelinha em primeiro plano e vertentes do PNI a oeste (Figura 5.35). 

Figura 5.35 Vista de ambas as vertentes da rampa de voo livre. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A área que se tem vista de ambos os lados está situada na rampa principal, fora do PEPS. A 

área do PEPS permite apenas a vista do vale do rio Preto. O potencial de uso público da 

rampa de voo livre está relacionado, principalmente, à visitação estimulada por parte dos 

saltadores e respectivos amigos e familiares, que acaba atraindo a curiosidade e atenção de 

moradores e turistas interessados na bela paisagem que se tem da região e em observar a 

prática do esporte (Quadro 5.6). 

Considerando os pontos apresentados no Quadro 5.6, sugere-se que este local seja utilizado 

como mirante para observação da paisagem, com estrutura integrada à paisagem local 

(Figura 5.36). Sugere-se também a utilização de equipamentos de educação ambiental, como 

placas e painéis. A localização privilegiada permite, além da visão panorâmica e da beleza 

cênica, que se constitui em importante atrativo para os visitantes da região, a fiscalização para 

identificar possíveis focos de incêndios, já que possibilita a visualização de boa parte da área 

do próprio PEPS. 

                                                

13  Disponível em: http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/08/mesmo-com-ceu-nublado-5-copa-zoar-
de-parapente-e-realizada.html. Acesso em maio de 2015. 

14  Disponível em: http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2013/06/praticantes-de-voo-livre-decoram-ceu-
de-visconde-de-maua-no-rj.html. Acesso em maio de 2015. 

http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/08/mesmo-com-ceu-nublado-5-copa-zoar-de-parapente-e-realizada.html
http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/08/mesmo-com-ceu-nublado-5-copa-zoar-de-parapente-e-realizada.html
http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2013/06/praticantes-de-voo-livre-decoram-ceu-de-visconde-de-maua-no-rj.html
http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2013/06/praticantes-de-voo-livre-decoram-ceu-de-visconde-de-maua-no-rj.html
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Quadro 5.6 Análise dos pontos positivos e negativos para implantação de infraestrutura na Rampa de 

Voo Livre. 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

▪ Local já visitado; 

▪ Presença da ZOAR, membro do Conselho 
Consultivo do PEPS; 

▪ Beleza cênica do local; 

▪ Possibilidade de exercer atividades de fiscalização 
para identificação de focos de incêndios devido à 
visualização de uma boa área do PEPS; 

▪ Acesso fácil, a partir da RJ-163; 

▪ Possibilidade de desenvolver atividade de educação 
e interpretação ambiental; 

▪ Proximidade com o centro de Visconde de Mauá e 
com a sede do PEPS. 

▪ Acesso a área do PEPS por área particular; 

▪ Controle rigoroso da visitação para não prejudicar os 
saltadores nem colocar os visitantes em risco; 

▪ No caso de instalação de mirante na área do PEPS 
há obstrução de parte da vista para o lado da 
Serrinha do Alambari; 

▪ Ausência de serviços básicos como: rede elétrica, 
água e tratamento de esgoto. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 5.36 Proposta para Mirante na Rampa de Voo Livre. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.8 ATIVIDADES 

As atividades do Projeto de Infraestruturas Prioritárias do PEPS estão apresentadas a seguir 

separadas para cada AD. Desta forma, possibilita-se a execução dos projetos executivos e 

arquitetônicos de acordo com as prioridades e condições da UC e a disponibilidade de 

recursos. 
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5.8.1 AD 1 – FAZENDA MARIMBONDO 

1. Negociar com as prefeituras dos municípios de Itatiaia e Resende a melhoria das 
estradas de acesso, incluindo a regularização da pista e abertura de áreas de 
manobra; 

2. Negociar com o proprietário o uso preliminar da área de interesse até que a 
situação fundiária seja regularizada; 

3. Realizar a abertura e o manejo da estrada de acesso via Vale da Grama para 
veículos e a abertura e manejo da trilha da Cascata Eldorado para visitação; 

4. Estruturar área de estacionamento junto à Fazenda Marimbondo para os visitantes 
do Poço do Marimbondo; 

5. Manifestar ao PNI o interesse do PEPS em abrir a visitação para a trilha do 
Gorilinha, localizada nos limites do UC, mas em área limítrofe ao PNI, e, se for 
decidido implementá-la, elaborar projeto executivo para sua adequação; 

6. Regularização fundiária; 

7. Organizar reuniões entre a equipe do PEPS, o Conselho Consultivo e a gerência 
do Inea para definir as intenções de uso desta área para a UC, incluindo as 
possibilidades de concessões de serviços e parcerias público-privada (PPP), após 
a regularização fundiária das propriedades abrangidas pelo PEPS; 

8. Garantir efetivo suficiente para a administração das infraestruturas planejadas 
para a Fazenda Marimbondo; 

9. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável pela 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto Arquitetônico e Projeto 
Executivo das infraestruturas da Fazenda Marimbondo, incluindo a aquisição dos 
equipamentos e a sinalização; 

10. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto Arquitetônico e Projeto 
Executivo das infraestruturas da Fazenda Marimbondo; 

11. Contribuir com e monitorar a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto 
Arquitetônico e Projeto Executivo das infraestruturas da Fazenda Marimbondo por 
parte da consultoria contratada; 

12. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável 
implantação das infraestruturas da Fazenda Marimbondo, incluindo a aquisição 
dos equipamentos e a sinalização; 

13. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
implantação das infraestruturas da Fazenda Marimbondo; 

14. Contribuir com e monitorar a implantação das infraestruturas da Fazenda 
Marimbondo por parte da consultoria contratada. 

15. Equipar, ocupar e iniciar o uso e as atividades planejadas para a Fazenda 
Marimbondo. 

5.8.2 AD 2 – SÍTIO RONCADOR 

1. Negociar com o proprietário o uso preliminar da área de interesse como 
alojamento de pesquisadores e equipe da UC até que a situação fundiária seja 
regularizada; 

2. Organizar reuniões entre a equipe do PEPS, o Conselho Consultivo, a Gerência 
de Unidades de Conservação (GEUC) e a Gerência de Sustentabilidade (GES) do 
Inea para definir as intenções de uso desta área para a UC; 
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3. Garantir efetivo suficiente para a administração das infraestruturas planejadas 
para o Sítio Roncador; 

4. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável pela 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto Arquitetônico e Projeto 
Executivo das infraestruturas do Sítio Roncador, incluindo a aquisição dos 
equipamentos e a sinalização; 

5. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto Arquitetônico e Projeto 
Executivo das infraestruturas do Sítio Roncador; 

6. Contribuir com e monitorar a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto 
Arquitetônico e Projeto Executivo das infraestruturas do Sítio Roncador por parte 
da consultoria contratada; 

7. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável 
implantação das infraestruturas do Sítio Roncador, incluindo a aquisição dos 
equipamentos e a sinalização; 

8. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
implantação das infraestruturas do Sítio Roncador; 

9. Contribuir com e monitorar a implantação das infraestruturas do Sítio Roncador 
por parte da consultoria contratada. 

10. Equipar, ocupar e iniciar o uso e as atividades planejadas para o Sítio Roncador; 

11. Negociar com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) a implantação 
de infraestrutura e sinalização de rotatória, retorno ou outra alternativa para 
garantir o acesso seguro ao Sítio Roncador a partir da Rodovia RJ-161 (Estrada-
Parque). 

5.8.3 AD 3 - TRILHA PARA PEDRA SELADA 

1. Negociar com o proprietário o uso preliminar da área de interesse para 
estruturação e manejo da trilha até que a situação fundiária seja regularizada; 

2. Organizar reuniões entre a equipe do PEPS, o Conselho Consultivo, a Gerência 
de Unidades de Conservação (GEUC) e a Gerência de Sustentabilidade (GES) do 
Inea para definir as intenções de uso desta área para a UC, incluindo a 
possibilidade de alteração do traçado da trilha, passando pela propriedade do Sr. 
Rudolf Buhler; 

3. Garantir efetivo suficiente para a administração das infraestruturas planejadas 
para a Trilha da Pedra Selada; 

4. Adequar, em conjunto com o proprietário da área, o Estudo de Viabilidade 
Técnica, Projeto Arquitetônico e Projeto Executivo das infraestruturas de apoio 
para a Trilha da Pedra Selada elaborados no âmbito do Projeto “Ações Prioritárias 
para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada”, incluindo a aquisição 
dos equipamentos e a sinalização; 

5. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável 
implantação das infraestruturas de apoio para a Trilha da Pedra Selada, incluindo 
a aquisição dos equipamentos e a sinalização; 

6. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
implantação das infraestruturas; 

7. Contribuir com e monitorar a implantação das infraestruturas por parte da 
consultoria contratada; 
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8. Equipar, ocupar e iniciar o uso e as atividades planejadas para a base de apoio 
na Trilha da Pedra Selada. 

5.8.4 AD 4 - RAMPA DE VOO LIVRE 

1. Negociar com a ZoAr e proprietário da área o planejamento e uso preliminar da 
Rampa de Voo Livre para visitação e atividades de educação ambiental do PEPS; 

2. Organizar reuniões entre a equipe do PEPS, o Conselho Consultivo, a gerência 
do Inea e a ZoAr para definir as intenções de uso desta área para a UC, incluindo 
a definição do local de implantação das infraestruturas (na Rampa de Voo Livre 
ou na área interna à UC); 

3. Garantir efetivo suficiente para a administração das infraestruturas planejadas 
para a Rampa de Voo Livre; 

4. Adequar, em conjunto com a ZoAr, o Estudo de Viabilidade Técnica, Projeto 
Arquitetônico e Projeto Executivo das infraestruturas de mirante na Rampa de Voo 
Livre elaborados no âmbito do Projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do 
Parque Estadual da Pedra Selada”, incluindo as possibilidades de concessão, 
PPP ou administração da área pela ZoAr, bem como as definições de 
responsabilidades na administração da infraestrutura; 

5. Elaborar Termo de Referência para contratação de consultoria responsável 
implantação das infraestruturas de mirante na Rampa de Voo Livre; 

6. Abrir processo licitatório para contratação de consultoria responsável pela 
implantação das infraestruturas; 

7. Contribuir com e monitorar a implantação das infraestruturas por parte da 
consultoria contratada; 

8. Equipar, ocupar e iniciar o uso e as atividades planejadas para o mirante da 
Rampa de Voo Livre. 

5.9 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

Conforme mencionado anteriormente, todas as áreas planejadas para implantação de 

infraestruturas no PEPS encontram-se em propriedades particulares. Sendo assim, o 

envolvimento dos proprietários é fundamental para a efetivação deste projeto, otimizando 

recursos e o cronograma. Considerando as prioridades da UC, é desejável que haja 

articulação com os proprietários para iniciar o uso destas áreas antes mesmo da 

desapropriação legal e da implantação das infraestruturas. Estas áreas são consideradas 

prioritárias para regularização fundiária, especialmente a Trilha da Pedra Selada. 

O aproveitamento de infraestruturas já estabelecidas na UC é desejável, uma vez que são 

justificadas pelo princípio da economicidade. No entanto, pode requerer ajustes não 

compatíveis com determinados objetivos e metas de uma UC e nem tampouco adaptados às 

possibilidades de financiamento e administração que o Inea dispõe. Incorporar infraestrutura 

pelo simples aproveitamento de edificações já existentes, derivará necessariamente na 

ampliação de funcionários e custos de manutenção.  

A Trilha da Pedra Selada (AD 3) é considerada área prioritária para implantação de 

infraestrutura, seguida da Rampa de Voo Livre (AD 4), da Fazenda Marimbondo (AD 1) e do 

Sítio Roncador (AD 2), consequentemente. Tendo em vista os trabalhos realizados no âmbito 

do Projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada”, as 

recomendações técnicas apresentadas a seguir possuem maior detalhamento nas duas 

infraestruturas consideradas prioritárias para o PEPS, a Trilha da Pedra Selada (AD 3) e a 

Rampa de Voo Livre (AD 4), mas também incluem propostas para as outras duas 

infraestruturas. Considerando as condicionantes ambientais – topografia do local, clima, 
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regime de chuvas, entre outros – como a premissa básica para o desenvolvimento do projeto 

de arquitetura, foram estabelecidos alguns conceitos e diretrizes metodológicas para o 

planejamento da infraestrutura, descritas a seguir:  

• Construção solta do terreno: A decisão por elevar toda a construção do terreno 

surgiu a partir da necessidade de ventilar as edificações. Através de um sistema 

de vigas e pequenos pilares, é possível posicionar toda a obra solta do chão, 

criando um platô aéreo e permitindo uma ventilação por baixo das edificações, 

com a mínima interferência na topografia original. Este tipo de solução construtiva 

viabiliza condições de conforto térmico e corrige possíveis problemas com a 

umidade na base da construção. 

• Ventilação cruzada acima do forro: A mesma ideia de soltar a edificação do 
chão é utilizada para a cobertura. Assim, o projeto permite que, entre o forro dos 

ambientes edificados e o telhado da cobertura, exista um espaço que se mantém 

com uma constante troca de ar, proporcionando conforto térmico e acústico às 

construções. 

• Grandes beirais em telhados altos: Por se tratar de um clima com verões 

quentes e chuvosos e invernos frios e secos, foram pensados em grandes beirais 

em ambos os lados das edificações. Os beirais mais extensos protegem as 

paredes das chuvas e do sol de verão (mais alto), porém possibilitando, ao mesmo 

tempo, a incidência dos raios solares no inverno, quando o sol está mais baixo, 

combinado com a altura maior prevista para os telhados; 

• Acessos com rampas: Todos os acessos são feitos por rampas, que amenizam 

a inclinação da topografia, além de ser acessível a todos os visitantes. 

• Sistema de construção “seco” e com itens pré-fabricados: Por fazer parte de 
uma região de acesso restrito, é importante que os materiais sejam de fácil 

transporte e montagem, assim como de longa durabilidade e de fácil manutenção. 

Para tal, o sistema pré-fabricado e o conceito de obra seca são os mais indicados 

para a execução desta obra, evitando a utilização da água em excesso e o 

desperdício de materiais.  

• Coleta e aproveitamento das águas pluviais: A coleta e o aproveitamento da 
água da chuva serão aplicados ao sistema construtivo da obra, que será 

apresentada aos usuários como uma forma educacional ou de conscientização. 

Serão privilegiados sistemas e estruturas para uso das águas pluviais observando 

técnicas que permitam reduzir o consumo de recursos naturais incluindo sistemas 

hidráulicos que utilizem as águas pluviais nos vasos sanitários, bem como para 

higienização de calçadas, ferramentas e materiais de campo. A ideia é fortalecer 

o conceito sobre o uso consciente da água, evitando desperdícios, através da 

própria edificação do Posto de Fiscalização Avançado da Pedra Selada. Mesmo 

considerando a inexistência de água encanada na localidade e a abundância de 

água em cursos naturais, o conceito deve ser aplicado à infraestrutura 

considerando o seu potencial de replicação em outras localidades;  

• Tratamento de efluentes sanitários: a implantação de sistemas “herméticos” de 
tratamento terciário de efluentes sanitários tem caráter prioritário, como alternativa 

a instalação da chamada “fossa negra”. Os sistemas modulares disponíveis 

permitem tratamento e cloração final dos efluentes, reduzindo em muito a 

disposição na natureza. O efeito também pode ser relacionado a conscientização 

ambiental; 
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• Geração alternativa de energia: Mesmo considerando a disponibilidade de linhas 
de energia, propõe-se que as obras sejam dotadas de painéis solares (para 

aquecimento de água e fotovoltaicos) ou, ainda, pequenos geradores eólicos com 

o objetivo de estabelecer geração de energia propriamente dita, mas também com 

o sentido de propiciar mínimo impacto e efeito educativo para as comunidades;  

• Paisagismo: O paisagismo propõe unir a edificação ao ambiente em questão. 

Atualmente, o espaço é uma grande área de pasto/campo. A proposta é recuperar 

a área, com o objetivo de integração com a edificação, sem criar jardins de caráter 

urbano e decorativos. O uso de espécies nativas será priorizado, dentro de 

limitações vinculadas as características e disponibilidade de vegetais associada a 

necessidade e efeito desejável ao paisagismo. 

As escolhas do tipo de construção e dos materiais, apresentadas a seguir, foram 

determinadas tanto pela viabilidade e durabilidade quanto pelo baixo impacto ambiental. 

5.9.1 TIPO DOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.9.1.1 Estrutura Metálica 

A construção com estrutura metálica está proposta para a obra toda, cujas estacas, pilares e 

vigas são pré-definidos, usinados e transportados até a obra, prontos para sua montagem. 

Sistemas construtivos com estrutura metálica consistem na utilização de perfis pré-fabricados 

de aço para compor o esqueleto de sustentação do edifício. A substituição de elementos 

convencionais, como o concreto, por aço vem aumentando no Brasil, já que estruturas 

metálicas permitem uma redução do tempo de construção, da perda de materiais no canteiro 

de obras, já que as peças vêm prontas de fábrica para serem montadas no local da 

construção, além de aumentar a produtividade. 

Segundo o gerente executivo do Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), a 

construção com aço pode reduzir em até 40% o tempo da obra, se comparado com obras que 

utilizam sistemas convencionais. A fabricação da estrutura pode ser feita em paralelo às 

fundações e sua montagem não é afetada pela ocorrência de chuvas, como acontece com a 

concretagem. A norma brasileira que regulamenta projetos de estruturas de aço e estruturas 

mistas de aço e concreto para edifícios é a NBR 8800:2008. Nela estão especificadas todas 

as exigências que garantem a vida útil prevista da estrutura projetada para o ambiente 

existente. Portanto, a durabilidade das estruturas de aço depende do cuidado com os detalhes 

tanto de projeto quanto de execução da obra, principalmente com relação à exposição da 

estrutura e sua proteção adequada às intempéries do local. 

Além das vantagens de redução de custo e tempo de obra, as estruturas metálicas permitem 

projetos mais flexíveis e com elevada resistência mecânica (vãos livres maiores com 

elementos estruturais menores) e precisão em milímetros, obtida graças a pré-fabricação.  

Obras feitas em aço também causam menor impacto ambiental, uma vez que consomem 

menos energia, geram menor quantidade de resíduos, poeira e ruídos sonoros, utilizam 

menos água e são 100% recicláveis. O Quadro 5.7 apresenta as vantagens e desvantagens 

das construções em aço. 

Quadro 5.7 Vantagens e desvantagens das construções com aço. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

▪ Estrutura leve; 

▪ Vãos livres maiores utilizando peças menores; 

▪ Redução do tempo de obra; 

▪ Precisão milimétrica e consequente redução nos 
erros de execução e dos desperdícios na obra; 

▪ Facilidade no transporte e montagem; 

▪ Exige mão de obra especializada; 

▪ Custo total mais alto se comparado à estrutura de 
concreto; 

▪ Mais investimento na proteção da estrutura contra o 
fogo; 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 

▪ Redução nos custos das fundações; 

▪ Racionalização do uso de materiais e mão de obra 
por ser industrializada; 

▪ 100% reciclável; 

▪ Menos ruídos e poeira; 

▪ Menor quantidade de resíduos gerados no canteiro 
de obras. 

▪ Necessidade de tratamento superficial das peças 
contra oxidação. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.9.1.2 Steel Frame 

A tecnologia steel frame é proposta para as paredes das edificações. Neste sistema, as 

paredes são estruturadas com perfis de aço galvanizado leves, preenchidas com isolamento 

térmico e acústico (lã de vidro, rocha ou PET) e fechadas com placas de OSB. Na face 

externa, são fixadas placas cimentícias e, sobre elas, qualquer tipo de revestimento (pintura, 

textura, cerâmicas, etc), enquanto na face interna, as placas de OSB são revestidas com 

placas de gesso acartonado, conforme Figura 5.37. 

Figura 5.37 Estruturação das paredes externas (A) e internas (B) em steel frame. 

  
Fonte: Fastcon Construção Sustentável, 2016. 

5.9.1.3 Estrutura de Madeira 

Somente o telhado da obra será feito em estrutura de madeira. Além de ser a opção mais 

econômica, a escolha pela madeira foi devido ao seu caráter estético final. 

A norma brasileira que regulamenta projetos de construções em madeira é a NBR 7190/1997. 

Esta aborda tópicos relacionados a durabilidade da madeira, cuidados na execução das 

estruturas, dimensões mínimas dos elementos estruturais e dos conectores, e características 

do próprio projeto estrutural. 

Para manter o desempenho adequado, as estruturas de madeira necessitam de alguns 

cuidados como o tratamento contra fungos e cupins e, em algumas situações, a aplicação de 

substâncias que retardam a propagação do fogo em caso de incêndio. 

Bambu: 

O bambu foi o material escolhido para compor os elementos de acabamento das edificações 

e painéis divisores de espaços e elementos com caráter estético/não estrutural, como forros, 

divisores de ambientes, decorações, painéis, entre outros. 

A escolha pelo bambu justifica-se por ser um material natural, autorrenovável e de rápido 

crescimento (atinge 18 metros de comprimento em 60 dias e em 3 anos atinge seu 

amadurecimento, podendo ser cortado); existem cerca de 1.300 espécies de bambu 

espalhadas pelo mundo, sendo 400 encontradas no Brasil; pode ser utilizado em sua forma 

A B 
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natural ou em chapas laminadas coladas; e é um produto resistente, mais denso que os 

laminados de madeira. 

Além dos fatores citados acima, existe ainda a vantagem de Visconde de Mauá possuir uma 

Escola de Bioarquitetura e Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu, a 

EBIOBAMBU, fundada em 2002 pela arquiteta Celina Llerena. A sede da escola localiza-se 

na Fazenda São João do Vale da Grama. 

A presença da EBIOBAMBU em Visconde de Mauá não somente facilita a utilização do bambu 

em painéis e revestimentos, como ajuda a divulgar o trabalho desenvolvido pela escola e 

promove a integração com a sociedade local.  

Além disso, as edificações podem vir a servir a atividades de educação ambiental. 

5.9.2 POSTO AVANÇADO DE APOIO AO VISITANTE DA TRILHA DA PEDRA 

SELADA 

Para a Trilha da Pedra Selada recomenda-se a implantação de um posto avançado de apoio 

ao visitante, incluindo área de estacionamento e paisagismo, considerando os seguintes 

aspectos: 

• Estacionamento para carros, ônibus e bicicletas, com vagas demarcadas, e 

delimitado por uma barreira vegetal e por cerca viva (quaresmeirinha Tibouchina 

clinopodifolia), cujo objetivo é evitar o cruzamento dos visitantes em área 

particular; 

• Trilha que conduz o visitante do estacionamento até a edificação de apoio; 

• Sala de recepção e administração, onde será feito o registro de entrada dos 
visitantes e o repasse de informações sobre o PEPS, normas de conduta e de 

segurança na trilha; 

• Deck coberto com bancos e mesas, que servirá como área de convivência para 

os visitantes e preparo para a subida da trilha; 

• Instalação sanitária, feminina e masculina, dimensionada e equipada com itens 
básicos de acessibilidade; 

• Garagem coberta, de uso exclusivo de veículos do PEPS; 

• Depósito para equipamentos e ferramentas; 

• Alojamento privado do guarda-parque, com quarto, vestiário, banheiro, copa e 

cozinha. 

Os materiais recomendados são as estruturas metálicas e de madeira, além do bambu e steel 

frame. No Apêndice E são apresentados os detalhamentos (plantas, cortes, elevações e 

perspectivas) das infraestruturas previstas para a Trilha da Pedra Selada, constituindo-se de 

edificações (253,65 m²), acessos e trilhas (93,78 m²) e estacionamento (419,72 m²), que 

totalizam uma área de 767,15 m². 

5.9.3 MIRANTE DA RAMPA DE VOO LIVRE 

Para a área da rampa de voo livre propõe-se a implantação de infraestruturas de apoio 

contendo receptivo com estrutura modular passível de instalação em locais diversos e dois 

mirantes, sendo um na área administrada pela ZoAr (fora da UC), com vista para o vale do rio 

Paraíba do Sul, e outro na área interna à UC, com vista para o vale do rio Preto, incluindo a 

estruturação de estacionamento, banheiro, trilha e paisagismo. 
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Para esta área, é fundamental que haja participação integral da ZoAr no projeto, garantindo 

as necessidades e desejos da associação para o uso da área, assim como a segurança dos 

voadores e dos visitantes. 

A proposta para a infraestrutura na rampa de voo livre prevê espaços e ambientes necessários 

à recepção adequada dos visitantes e a permanência de um guarda-parque na área. Assim, 

o programa de necessidades contempla os seguintes espaços: 

• Estacionamento para carros destinado aos visitantes; 

• Estacionamento para carros de uso exclusivo de sócios da ZoAr; 

• Receptivo de visitantes, com uma guarita e um banheiro completo; 

• Ponto de apoio de fiscalização, com um quarto, um banheiro completo, uma 
copa/cozinha e um escritório; 

• Trilha que conduz o visitante do ponto de apoio aos mirantes; 

• Dois mirantes. 

Na impossibilidade de implantação de um dos mirantes na área externa à UC deve-se priorizar 

a criação de uma servidão para acessar o mirante localizado dentro do PEPS. Recomenda-

se a utilização de estruturas metálicas e estruturas de madeira. No Apêndice F, são 

apresentados os detalhamentos (plantas, cortes, elevações e perspectivas) das 

infraestruturas previstas para a Rampa de Voo Livre, constituindo-se de apoio/guarita (45,76 

m²), mirante 01 (18,30 m²), mirante 02 (18,30 m²), instalações sanitárias (12,0 m²), acessos e 

trilhas (140,24 m²) e estacionamento (488,70 m²), totalizando uma área de 723,30 m², sendo 

94,36 m² de áreas construídas. 

5.9.4 ABRIGO DE MONTANHA NA FAZENDA MARIMBONDO 

Para a Fazenda Marimbondo recomenda-se a implantação de um abrigo de montanha, 

atrelado à uma diversidade de infraestruturas de apoio à visitação, considerando os potenciais 

atrativos. 

A construção principal da Fazenda Marimbondo pode ser adaptada para ser um espaço de 

convivência de uso coletivo da cozinha/copa e sala. O espaço de convivência é ideal para a 

integração das pessoas e refúgio em dias de chuva, tendo capacidade para atendimento 

simultâneo de 10 a 15 pessoas por dia, dentro da edificação, sem contar o espaço disponível 

na varanda. Deve-se lembrar que este número pode variar em função de uma possível 

reforma do espaço interno da casa. 

As outras duas edificações podem ser adequadas como base para os funcionários da UC. Por 

mais que a utilização de abrigos de montanhas não exija o controle constante por funcionários, 

em épocas de maior fluxo e para outras atividades na área, é ideal que se tenha uma base 

para a equipe. Também poderá alojar equipamentos de manutenção de trilha. Os valores 

arrecadados podem ser utilizados na manutenção desta estrutura.  

A estrada do Vale do Pavão encontra-se sob domínio da Prefeitura Municipal de Itatiaia. Para 

conseguir minimizar a condição de precariedade do acesso à Fazenda Marimbondo pelo Vale 

do Pavão, seria necessário, além da recuperação do leito carroçável, com a adição de 

substrato e compactação, construir remansos nos locais mais críticos, permitindo assim que 

dois carros possam se cruzar. Já o acesso pelo Vale da Grama é de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Resende, porém os piores trechos que exigem veículo 4x4 estão 

dentro da área da fazenda. Para a utilização de carros na via de acesso pelo Vale da Grama, 

faz-se necessária uma intervenção no ponto em que há o desmoronamento, com a 

recuperação do leito carroçável e adição de substrato. É recomendável ainda que os dois 

acessos sejam sinalizados indicando a existência de estruturas do PEPS. A área interna da 
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fazenda também deve receber sinalização identificando os caminhos, atrativos, estruturas e 

restrições. 

Dentre as necessidades emergenciais da estrutura estão: 

• Melhoria do acesso; 

• Reforma completa da edificação, que não apresenta riscos estruturais aparentes; 

• Pintura do piso de cimento queimado com tinta apropriada, tornando-o mais 
resistente ao atrito e facilitando a limpeza. A aplicação de impermeabilizante 

também ajuda na manutenção; 

• Pintura interna e externa; 

• Substituição de portas, fechaduras, janelas e vidros; 

• Reforma de telhados (recomenda-se a substituição das telhas de amianto por 

telhas cerâmicas, já que as primeiras oferecem menor conforto térmico e 

acumulam umidade, facilitando o desenvolvimento de fungos. Caso haja oferta de 

telhas ecológicas na região, estas seriam mais recomendadas); 

• Substituição da fiação elétrica; 

• Manutenção hidráulica;  

• Manutenção nas fossas sépticas, adequando-as à nova demanda voltada para 

abrigo de montanha;  

• Aquisição de mobiliário;  

• Aquisição de colchões e roupas de cama;  

• Reforma dos fogões construídos em alvenaria;  

• Isolamento térmico nos telhados para aumentar o conforto dos visitantes no 

período de inverno; 

• Reforma em todas as áreas molhadas (cozinha, banheiro, lavanderia) das 

edificações, incluindo colocação de revestimento cerâmico e vasos sanitários com 

caixa acoplada, que reduzem o consumo de água, e a substituição de chuveiros 

e torneiras. 

5.9.5 CENTRO DE PESQUISAS NO SÍTIO RONCADOR 

Considerando a prioridade 2 para o Centro de Pesquisa, conforme análise realizada neste 

trabalho, sugere-se que o Sítio Roncador seja implementado para este fim, incluindo 

biblioteca, alojamentos, cozinha, auditório e banheiros e/ou Centro de Treinamento com foco 

na utilização interna do Inea para reuniões, capacitações e outros que exijam a concentração 

e permanência no local. 

A opção para um Centro de Pesquisas foi indicada devido à edificação possuir atributos para 

atender este tipo de demanda: área (345m²) compatível com as atividades previstas; 

existência de cômodos que podem ser adaptados facilmente a este uso; fácil acesso (via RJ-

163, nas coordenadas UTM 23 K 548.700 e 7.529.210); localização isolada da cidade, porém 

próxima da sede do PEPS (não sofrem interferências mútuas, mas os funcionários podem se 

deslocar facilmente de uma edificação para outra, quando necessário). 

A possibilidade de uma base de apoio para a permanência de animais resgatados na área 

externa, ainda que seja uma demanda da UC, uma necessidade da região e uma oportunidade 

de desenvolvimento de ações de educação ambiental, precisa ser mais bem estudada devido 

às dificuldades de operacionalização.  
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Dentre as necessidades emergenciais para a estrutura do Sítio Roncador estão: 

• Adaptações no acesso do sítio junto à RJ-163 com intuito de dar maior segurança 

aos veículos; 

• Melhoria das condições das vias internas para circulação de veículos. 

• Reforma completa da edificação, que não apresenta riscos estruturais aparentes; 

• Substituição de portas, fechaduras, janelas e vidros; 

• Pintura externa e interna; 

• Reforma de telhados (telhas e estrutura); 

• Adequação e ampliação da rede elétrica e implantação de rede lógica 
(dependente da definição de uso a ser realizada pelo Inea);  

• Manutenção hidráulica;  

• Manutenção e ampliação do sistema de tratamento de esgoto, adequando à nova 

demanda voltada para centro de pesquisas e alojamento de pesquisadores;  

• Aquisição de mobiliários e equipamentos;  

• Instalação de mecanismos de comunicação (telefone, rádio, internet); 

• Substituição de chuveiros, torneiras e vasos sanitários. 

5.10 CUSTO ESTIMADO 

Tendo em vista a otimização dos custos e dos esforços para a implantação do PEPS, os 

custos estimados para as infraestruturas planejadas para a UC consideram as duas áreas 

prioritárias: Trilha da Pedra Selada e Rampa de Voo Livre.  

Os custos para implantação das infraestruturas do PEPS foram estimados com base nos 

valores fornecidos pela tabela CUB/m², elaborada pelo Sinduscon-Rio. O CUB é um índice de 

referência que estabelece valores por tipo de acabamento para uma obra nova a partir de um 

terreno limpo. 

As infraestruturas previstas para a Trilha da Pedra Selada e Rampa de Voo Livre foram 

consideradas com padrão de acabamento normal. Apesar de não apresentar detalhes 

complexos, os projetos precisarão ser adaptados ao terreno declivoso e em topo de montanha 

e exigirão acabamentos especiais por tratarem-se de áreas de visitação. De acordo com a 

tabela CUB/m², para uma estrutura com padrão de acabamento normal o valor estimado da 

obra é de R$ 1.569,88 por metro quadrado. O custo total previsto para cada infraestrutura 

prioritária do PEPS está apresentado no  

Quadro 5.8 Custo Estimado para as Infraestruturas Prioritárias do PEPS. 

INFRAESTRUTURA 
PADRÃO DE 

ACABAMENTO 
TABELA CUB 

ÁREA 
EDIFICADA 

VALOR TOTAL 

TRILHA DA PEDRA 
SELADA 

Normal R$ 1.569,88 / m² 253,65 m² R$ 398.200,06 

RAMPA DE VOO LIVRE Normal R$ 1.569,88 / m² 94,36 m² R$ 148.133,88 

Fonte: Tabela CUB/m² Sinduscon-Rio. Adaptado por Detzel Consulting, 2016. 

É importante salientar, devido à localização e ao acesso de algumas estruturas do PEPS, o 

custo de transporte dos materiais poderá ter um acréscimo no valor final. Além disso, segundo 

o Sinduscon-Rio: 
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Na formação destes Custos Unitários Básicos não foram considerados os seguintes itens, que 

devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, 

de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso 

particular: a) fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de 

lençol freático; b) elevador(es); c) equipamentos e instalações, tais como fogões, 

aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação, 

exaustão e outros; d) playground (quando não classificado como área construída); e) obras e 

serviços complementares, tais como urbanização, recreação (piscinas e campos de esporte), 

ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; f) outros serviços; g) impostos, 

taxas e emolumentos cartoriais; h) projetos arquitetônicos, projetos estruturais, projetos de 

instalação e projetos especiais; i) remuneração do construtor; j) remuneração do incorporador. 

Desta forma, os valores acima não podem ser considerados como preços e tão somente como 

valores de referência.  

5.11 FONTE DE RECURSOS 

As fontes de recursos para a implantação das infraestruturas prioritárias do PEPS deverão 

ser oriundas do orçamento anual do Inea, incluindo as fontes utilizadas pelo órgão para 

implantação das UCs Estaduais, como: compensação ambiental, Fundo da Mata Atlântica 

(FMA), entre outras. 

5.12 INSTITUIÇÕES E PESSOAS ENVOLVIDAS 

A implantação de infraestruturas no PEPS constitui-se uma tarefa complexa, uma vez que a 

totalidade da sua área ainda não tem regularização fundiária. Sendo assim, a gestão e, 

principalmente, a implantação de infraestruturas na UC depende da negociação com os 

proprietários das áreas de interesse. Ainda assim, as burocracias na implantação de obras 

públicas em propriedades privadas podem impossibilitar o alcance dos objetivos desejados. 

Todo os projetos de infraestrutura do PEPS devem contar com o envolvimento dos 

proprietários desde sua concepção inicial.  

Além dos proprietários das áreas de interesse, as instituições que devem se articular para a 

implantação de infraestruturas no PEPS são: Inea, Conselho Consultivo, equipe de gestão da 

UC, ZoAr, prefeituras municipais de Resende e Itatiaia, GEAN, clubes de escaladores da 

região, Mauatur e guias de turismo. 
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Módulo 6 – Monitoramento e Avaliação 

1 INTRODUÇÃO AO MÓDULO 6 

O planejamento da UC não deve representar um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para 

a sua gestão. Sendo assim, para garantir a efetividade do ciclo de gestão da UC, o Plano de 

Manejo deve ser implementado, monitorado e corrigido. 

O monitoramento e avaliação da implementação do Plano de Manejo, se incorporadas às 

rotinas de gestão da UC, constituem importantes instrumentos para assegurar a interação 

entre o planejamento e a execução. 

O monitoramento é o processo contínuo de coleta e registro dos dados e ações realizadas 

pela UC, enquanto a avaliação é a interpretação e análise destes resultados visando à tomada 

de decisões. 

Para o monitoramento e avaliação do Plano de Manejo é fundamental que todas as atividades, 

entraves e situações específicas ocorridas na rotina da UC sejam registradas. O registro deve 

ser inserido em um Banco de Dados da UC, sempre que possível com fotos, listas de 

presença, mapas, mensuração de áreas, coordenadas geográficas e outras informações que 

se mostrarem necessárias para a compreensão integral da atividade realizada. 

A seguir são apresentadas as metodologias para o monitoramento e avaliação da 

implementação do Plano de Manejo do PEPS. 
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2 MONITORAMENTO DO PLANO DE MANEJO 

O monitoramento pressupõe o acompanhamento diário das ações realizadas pela UC, com 

devidos registros e organização em um banco de dados, incluindo Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). 

A seguir são apresentadas as premissas do monitoramento do Plano de Manejo do PEPS: 

• A equipe da UC deverá ser organizada em Grupos de Trabalho (GT) com 
respectivos coordenadores; 

• Cada membro da equipe da UC deverá elaborar relatórios mensais individuais, e 

o coordenador de cada GT deverá elaborar o relatório do GT; 

• Deverão ser realizadas reuniões mensais de equipe; 

• A atualização do banco de dados da UC deverá ser realizada, preferencialmente, 
pelos coordenadores de cada GT, que deverão acompanhar e registrar os dados 

referente às suas responsabilidades, devidamente acordadas nas reuniões 

mensais da equipe; 

• A organização e atualização do banco de dados deverá ser incorporada na rotina 

de gestão da UC; 

• Os dados referentes às ações realizadas pela UC serão registrados nos relatórios 

de cada GT e no banco de dados da UC; 

• O monitoramento deverá ter em vista os estágios de implementação das 

atividades e os indicadores, que serão utilizados para a avaliação; 

• Fotografias, relatórios, mapas, coordenadas, entre outros arquivos relacionados 

às atividades realizadas pela UC deverão estar organizados no banco de dados, 

que deverá ser do conhecimento e estar disponível para toda equipe. 
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3 AVALIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

A avaliação da implementação do Plano de Manejo tem como objetivo analisar 

periodicamente o alcance dos resultados obtidos pela gestão da UC para realização dos 

ajustes que se mostrarem necessários. 

A base para as avaliações serão os relatórios mensais de GT, que deverão ser elaborados 

pelos seus respectivos coordenadores a partir dos relatórios mensais individuais da equipe, e 

o banco de dados da UC. As avaliações deverão ocorrer em 3 (três) níveis: 

1. Avaliações Trimestrais – focadas na avaliação dos estágios de 
implementação das atividades (realizada, parcialmente realizada ou não 
realizada), incluindo justificativas, responsabilidade, cronograma, método e 
custos, com objetivo de realizar os devidos ajustes e correções necessárias no 
curto prazo; 

2. Avaliações Anuais – focadas nos indicadores com objetivo de avaliar o 
alcance das metas dos objetivos estratégicos dos programas da UC; 

3. Avaliação do Ciclo de Gestão – focada nos objetivos, missão, visão, valores 
e zoneamento da UC, deverá ocorrer em conjunto com uma avaliação anual. 

3.1 AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS 

A seguir são apresentadas as planilhas que serão utilizadas para as avaliações trimestrais 

dos Planos e Programas do PEPS, as quais deverão ocorrer com base nos dados e 

informações registradas no monitoramento das ações realizadas pela UC. 

As planilhas das avaliações trimestrais deverão ser preenchidas, primeiramente, com as 

atividades previstas no Planejamento Operacional Anual (POA) da UC, apresentando também 

seu cronograma, responsabilidades, método e custos previstos. Nas reuniões de avaliações 

trimestrais deverão ser revistos os estágios de implementação das atividades, classificando-

as em Realizada (R), Parcialmente Realizada (PR) ou Não Realizada (NR), incluindo suas 

justificativas e reajustes necessários para sua efetivação, assim como os custos realizados.  

A cada nova avaliação trimestral deverá ser utilizada como base para verificação do avanço 

das ações as planilhas da avaliação trimestral anterior. As atividades que permanecerem com 

restrições ou impasses para sua efetivação deverão ser reajustadas em caráter prioritário, 

procurando identificar e eliminar as causas. 
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3.1.1 PLANO SETORIAL DE GESTÃO 

Quadro 3.1 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Administração. 

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas necessárias para a gestão do PEPS. 

ADM. 

01  

Promover os esforços necessários para garantir a equipe mínima 
composta por: Gestor (1), Analista ambiental/técnico para uso 

público e educação ambiental (1), analista ambiental / técnico para 

proteção, pesquisa e manejo (1), guarda-parques (10), auxiliar 

administrativo (1) e auxiliar de serviços gerais (4). 

                     

ADM. 

02  
Estabelecer os Grupos de Trabalho (GTs) existentes – Proteção, 
Educação Ambiental e Uso Público – e criar o GT de Manejo 

Ambiental 

                     

ADM. 

03  

Definir coordenadores para cada GT e estabelecer as seguintes 

responsabilidades para a realização, acompanhamento e 

monitoramento das atividades: 

• GT de Proteção: Plano Setorial de Proteção Ambiental 

• GT de Educação Ambiental: Plano Setorial de Visitação – 
Programa de Educação e Interpretação Ambiental; Plano 
Setorial de Integração com o Entorno 

• GT de Uso Público: Plano Setorial de Visitação – Programa de 
Recreação e Programa de Gestão da Visitação 

• Gestor do PEPS: Plano Setorial de Gestão. 
GT de Manejo Ambiental: Plano Setorial de Conhecimento; Plano 

Setorial de Manejo dos Recursos Naturais. 

                     

ADM. 

04  

Definir e disponibilizar em local de fácil visualização organograma 

de atribuições e funções da equipe e Grupos de Trabalho (GTs), 

jornada de trabalho, procedimentos operacionais básicos, normas 

e requisitos para utilização dos equipamentos e das estruturas 

existentes, bem como os procedimentos para garantir a 

manutenção destes equipamentos.  

                     

ADM. 

05  
Providenciar e assegurar a identificação dos funcionários da UC 
por meio do uso de uniforme padronizado de acordo com as 

atividades realizadas e crachá, de uso obrigatório durante 

expediente administrativo e em atividades externas. 

                     

ADM. 

06  
Promover treinamentos para a equipe do PEPS minimamente nos 
seguintes temas: Planejamento e Gestão de Unidades de 

Conservação, Manejo de Trilhas, Educação Ambiental, 

Geoprocessamento e Comunicação. 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

ADM. 

07  

Realizar capacitações com toda a equipe sobre o Plano de Manejo 
do PEPS, abordando cada etapa, normas, zoneamento, planos e 

programas, inclusive as atividades e o cronograma, de modo a 

consolidar o entendimento entre toda a equipe da UC para a sua 

efetiva implementação, identificando, também, a necessidade de 

treinamentos complementares, contratação de funcionários e 

consultorias e formação de parcerias. 

                     

ADM. 

08  
Promover treinamentos de todos os funcionários para prestar 

primeiros socorros e para atendimento público/relações com a 

comunidade. 

                     

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Definir e implementar procedimentos e rotinas de gestão 

ADM. 

09  
Elaborar e revisar anualmente o Planejamento Operacional Anual - 
POA (Físico-Financeiro) do PEPS, com caráter de detalhamento 

das ações previstas no PM e de acordo com as atividades 

previstas e executadas no ano anterior. 

                     

ADM. 

10  
Realizar reuniões de nivelamento e avaliação da implementação 
do Planejamento Operacional Anual - POA (Físico-Financeiro) a 

cada trimestre, reprogramando atividades e corrigindo rumos das 

ações quando necessário. 

                     

ADM. 

12  
Definir modelo padrão e determinar a elaboração de relatórios 

mensais das atividades realizadas para cada funcionário do PEPS 

(individuais) e para o GT, a ser elaborado pelo seu coordenador, a 

serem apresentados na reunião mensal da equipe. 

                     

ADM. 

13  

Definir critérios e criar cadastro de fornecedores de serviços 

terceirizados, se cabível, visando a contratação para elaboração 

de tarefas específicas, tais como: vigilância patrimonial, limpeza, 

manutenções prediais, construção de infraestrutura tais como 

cercas, aceiros, entre outros. 

                     

ADM. 

14  

Criar uma ouvidoria do PEPS para receber sugestões e 
reclamações, divulgando amplamente o e-mail e telefone e 

padronizando e registrando as contribuições, inclusive as 

presenciais, para que sejam avaliadas nas reuniões mensais e 

revisões do Planejamento Físico-Financeiro e Operacional da UC. 

                     

ADM. 

15  
Criar um protocolo através de Ordem de Serviço para a 

participação da equipe do PEPS nas reuniões ordinárias 

trimestrais do Conselho Consultivo.  

                     

ADM. 

16  
Estabelecer parcerias com Universidades e entidades gestoras de 

estágios para contratação de estagiários de acordo com as 

necessidades identificadas. 

                     

ADM. 

17  
Estabelecer parcerias com as Prefeituras e outras instituições 
passíveis de realizar iniciativas consoantes com as ações previstas 

no PM da UC 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.2 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Infraestrutura e Equipamentos. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas necessárias para a gestão do PEPS. 

EST. 
01  

Realizar as adaptações estruturais necessárias e previstas para a 

Sede do PEPS para que as necessidades operacionais da equipe 

sejam atendidas, como instalação dos mezaninos, adequação do 

alojamento de guarda-parque, paisagismo, distribuição e 

instalação do mobiliário e outros. 

                     

EST. 

02  
Implantar estrutura de apoio com recepção e cadastro de visitantes 
e depósito de equipamentos na Trilha da Pedra Selada, conforme 

projetos definidos no Módulo V deste PM. 

                     

EST. 

03  Implantar infraestrutura de mirante na Rampa de Voo Livre, 

conforme projetos definidos no Módulo V deste PM. 
                     

EST. 

06  Elaborar projetos executivos e implantar infraestrutura e melhorias 

das trilhas e atrativos do PEPS. 
                     

EST. 

08  
Criar e equipar o Centro Visitantes com exposição permanente 
sobre o PEPS junto ao Espaço de Turismo e Meio Ambiente e 

Sede Administrativa. 
                     

EST. 

09  Implantar o projeto de cercamento e demarcação física em áreas 

prioritárias da UC. 
                     

EST. 
10  Priorizar a regularização fundiária das áreas onde há usos 

potenciais, trilhas e atrativos do PEPS. 
                     

EST. 

11  

Priorizar as regularizações fundiárias da Fazenda Marimbondo e 

Trilha da Pedra Selada tendo em vista suas potencialidades para 

visitação, educação ambiental, fiscalização e pesquisa, e realizar 

adequações necessárias para estes fins, especialmente nas 

estradas de acesso. 

                     

OBJETIVO ESTRATÉGICO II 
Garantir a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários ao atendimento das atividades de gestão e funcionamento pleno 

da UC. 

EST. 
12  

Priorizar a regularização fundiária da Fazenda Marimbondo tendo 
em vista suas potencialidades para visitação, educação ambiental, 

fiscalização e pesquisa, e realizar adequações necessárias para 

estes fins, especialmente nas estradas de acesso. 

                     

EST.  
13  

Realizar as adaptações estruturais necessárias e previstas para a 

Sede do PEPS para que as necessidades operacionais da equipe 

sejam atendidas, como instalação dos mezaninos, adequação do 

alojamento de guarda-parque, paisagismo, distribuição e 

instalação do mobiliário e outros. 

                     

EST.  

14  
Adquirir equipamentos visando complementar as condições de 

trabalho da equipe de gestão (ver sugestão de equipamentos 

mínimos no Quadro 8.4). 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

EST.  

15  
Manter as infraestruturas existentes em condições adequadas para 

a atuação dos funcionários do PEPS, inclusive de equipamentos, 

limpeza, água, energia e internet. 

                     

EST.  
16  

Prover os materiais de expediente, combustível e equipamentos 

necessários à execução das atividades gerenciais e 

administrativas previstas neste Plano de Manejo. 

                     

EST.  
17  

Implantar um sistema de gestão ambiental na sede administrativa 

que vise melhorar o aproveitamento de energia e água, o 

armazenamento e destinação dos resíduos sólidos e o tratamento 

de efluentes, sempre que possível utilizando modelos com forte 

apelo educativo para ser utilizado como material pedagógico, como 

sistemas de captação de chuva, wetlands, etc. 

                     

EST. 
18  Aplicar adesivos em todos os vidros da sede, para evitar a colisão 

de aves. 
                     

EST. 
19  

Aplicar película nos vidros e/ou instalar cortinas tipo black-out no 
auditório para evitar a claridade que prejudica a exibição de 

apresentações audiovisuais e a visão de fora para dentro, 

principalmente nas salas administrativas.  

                     

EST.  
20  Instalar lixeiras com tampa para proteção da chuva e de animais 

em todos os atrativos do PEPS. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.3 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Cooperação Institucional. 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Estreitar as relações entre o PEPS e instituições públicas, privadas e terceiro setor a fim de elaborar e executar ações conjuntas que 

resultem em benefícios mútuos. 

COO. 

01  
Identificar, continuamente, as possibilidades de cooperação e 

convênios para implantação das ações previstas neste plano de 

manejo. 

                     

COO. 
02  

Estreitar relações com o município de Itatiaia para resolução de 

conflitos referentes ao uso e ocupação do solo e recuperação de 

áreas degradadas no entorno imediato e interior do PEPS. 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

COO. 

03  

Estabelecer cooperação técnica com EMATER, universidade, 

comitês de bacias hidrográficas, ONGs, prefeituras e demais 

instituições para promoção da agroecologia por meio de 

assistência técnica rural para pequenos produtores do entorno do 

PEPS. 

                     

COO. 
04  

Estabelecer parcerias com universidades, docentes, ONGs, 

comitês de bacias hidrográficas e prefeituras para as ações de 

comunicação e educação ambiental. 

                     

COO. 

05  
Estabelecer parcerias com UCs do entorno do PEPS para 
realização de ações conjuntas, inclusive para o Programa de 

Voluntariado por meio de intercâmbio. 
                     

COO. 

06  Estabelecer parcerias com universidades para o Programa de 

Pesquisa do PEPS. 
                     

COO. 

07  
Estabelecer parcerias com as prefeituras municipais de Itatiaia e 

Resende para promoção de ações de educação ambiental e 

capacitação de professores. 

                     

COO. 

08  
Estabelecer parcerias com a Polícia Militar Ambiental e Guardas 

Municipais de Resende e Itatiaia para ações de fiscalização no 

PEPS e entorno. 
                     

COO. 

09  
Estabelecer parcerias com guias e condutores ambientais, 

agências de turismo, locadoras de veículos e demais prestadores 

de serviços turísticos para divulgação e realização de atividades de 

visitação de baixo impacto no PEPS. 

                     

COO. 
10  

Propor a veículos de comunicação da região (jornal, rádio, TV, 
sites, etc.) a veiculação de notícias relacionadas à questão 

ambiental, com destaque para o PEPS, bem como a criação de 

programas e campanhas. 

                     

COO. 

11  
Firmar convênio com SENAI para capacitação de moradores do 

entorno do PEPS em atividades relacionadas ao ecoturismo, 

turismo sustentável, turismo de aventura, entre outras modalidades 

compatíveis com os objetivos da UC. 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.4 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Sustentabilidade Econômica. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Dotar o PEPS de alternativas de sustentabilidade econômica para a sua manutenção e consolidação 

SUS. 
04  

Buscar financiamentos externos nas indústrias e empresas da 

região para apoio aos projetos do PEPS, de forma que haja 

financiamento indireto 

                     

SUS. 
05  Buscar apoio do Conselho para captação de recursos humanos e 

de apoio as iniciativas do PEPS. 
                     

SUS. 

06  
Buscar junto as prefeituras de Resende e Itatiaia recursos 

advindos do ICMS Ecológico para o financiamento de projetos, 

ações ou apoios estruturais.  

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.5 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Voluntariado. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Incentivar, organizar e valorizar a atuação voluntária de pessoas interessadas em contribuir com a gestão e manejo do PEPS, 

estimulando a interação da sociedade com a UC. 

VOL. 

01  
Identificar as demandas da UC e elaborar um plano anual com 

diversidade de oportunidades de voluntariado, atividades e carga 

horária necessária. 

                     

VOL. 

02  
Publicar chamadas de voluntariado para ações contínuas e 

pontuais em diversos veículos de comunicação, impressos e 

digitais, procurando atingir públicos de diversas regiões do estado 

do Rio de Janeiro e do Brasil.  

                     

VOL. 

03  Divulgar o programa de voluntariado em instituições de ensino, 

associações, clubes e outras organizações da região. 
                     

VOL. 
04  Organizar e manter um registro de voluntários por área de 

interesse e disponibilidade de contribuição. 
                     

VOL. 
05  

Preparar uma capacitação rápida para nivelamento do voluntário, a 

ser ministrada pelos guarda-parques, e direcionar a atuação dos 

voluntários para áreas de seu domínio técnico e/ou interesse. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
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S 
CR (R$) 

VOL. 

06  
Estabelecer grupos de voluntariados por ações e definir guarda-

parques coordenadores de cada grupo para acompanhamento dos 

trabalhos. 

                     

VOL. 

07  Promover o intercâmbio de experiência com Programas de 

Voluntariado de outras UCs. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.6 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Fortalecimento do Conselho Consultivo. 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Promover a gestão participativa do PEPS por meio do seu Conselho Consultivo da UC, o exercício de sua função de forma 

qualificada, continuada e participativa. 

CON. 
01  

Implantar ações de capacitação aos conselheiros, especialmente 
abordando os seguintes temas: O que é um Conselho Consultivo; 

Quais são as Funções do Conselho Consultivo e de seus 

Conselheiros; A importância do Conselho Consultivo na Gestão da 

UC; Formas de atuação de Conselhos Consultivos – estudos de 

caso de boas práticas. As capacitações aos conselheiros deverão 

ser realizadas sempre que houver a troca de representações por 

intermédio da eleição de um novo corpo de conselheiros; 

                     

CON. 

02  

Capacitar os membros do Conselho Consultivo do PEPS em 

conhecimentos vinculados a existência, manejo e gestão de UC, 

especialmente abordando os seguintes temas: O que é uma UC? 

Categorias de Manejo de UCs; Legislação vinculada ao tema UCs 

– a Lei do SNUC; Funções das UCs de Proteção Integral; Desafios 

de implementação e gestão de UCs; entre outros aspectos 

relevantes para o conhecimento dos Conselheiros sobre o tema. 

                     

CON. 

03  
Implantar ações de reciclagem com os membros do Conselho 

Consultivo, ao longo do tempo, promovendo pelo menos uma vez 

ao ano um encontro objetivando revisão de ações e funções.  

                     

CON. 
04  

Elaborar de maneira participativa com os membros do Conselho 
um Plano de Ações Anual para o Conselho Consultivo, definindo 

em conjunto as diretrizes de atuação e metas a cumprir ao longo 

do tempo, bem como indicadores da atuação do Conselho. 

                     

CON. 

05  Estabelecer avaliações e revisões periódicas (recomendado 

semestralmente) do Plano de Ações do Conselho Consultivo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

CON. 

06  
Realizar oficinas que foquem o estímulo a ações cooperativas e 

fortalecimento das relações entre os Conselheiros e entre estes e 

seus respectivos pares de representação. 

                     

CON. 

07  
Incentivar a formação e atuação das câmaras técnicas temáticas 

de maneira a potencializar análises de temas relevantes 

submetidos ao Conselho e minimizar o tempo necessário para 

validações e referendos. 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.1.2 PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO 

Quadro 3.7 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Visitação e Recreação. 

PROGRAMA DE VISITAÇÃO E RECREAÇÃO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Estruturar e equipar as trilhas de visitação e atrativos do PEPS 

VIS. 

01  

Trilhas - Elaborar projetos executivos visando estruturar as trilhas 

prioritárias - Pedra Selada, Prainha do Vale da Grama, Bosque do 

Visconde, Cascata Eldorado, Trilha do Gorilinha e Estrada Vale da 

Grama-Vale do Pavão - de maneira a torná-las adequadas ao uso 

com segurança e informação aos visitantes, com mínimo impacto 

ambiental. 15 

                     

VIS. 

02  
Trilhas - Redefinir traçado para a Trilha do Gorilinha, negociar uso 
com proprietário, definir procedimentos específicos de uso e 

implantar a trilha como atrativo oficial do PEPS;  
                     

VIS. 

03  
Trilhas - Alterar/adequar traçado para a Trilha da Pedra Selada e 

definir procedimentos específicos de uso. Concomitantemente, 

implantar bloqueios e sinalizar o trajeto antigo informando 

alteração da trilha. 

                     

                                                

15 Os projetos executivos deverão abordar, no mínimo: projeção de correção de traçados (se aplicável), ajustes estruturais de leito (drenagem, nivelamento, degraus), estruturas de segurança (guarda-

corpo, cabos/correntes guia, e similares), sinalização complementar (interpretativa e de orientação), equipamentos mobiliários de apoio ao usuário (bancos, coberturas, passarelas, pontilhões, 

entre outros), além das definições de desenhos, materiais, procedimentos construtivos e volumetrias, entre outros). 
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S 
CR (R$) 

VIS. 

04  

Trilhas – Dar manutenção e sinalizar a trilha do Poço do 

Marimbondo, de forma a torná-la apta ao uso mais frequente e 

seguro ao usuário (pressupõe desbaste/manutenção de 

vegetação, manutenção de escadas e contenções, eliminação de 

pontos de erosão e nivelamento de piso) 

                     

VIS.  
05  

Trilhas – Adequar e sinalizar área de estacionamento para 

visitantes do Poço do Marimbondo, de forma a instruir o usuário 

quanto as características e restrições do percurso 

                     

VIS. 
07  

Trilhas - Elaborar projeto e implementar trilha adaptada para 
pessoas com deficiência no Bosque do Visconde, incluindo 

atividades sensoriais, sinalização e equipamentos mobiliários de 

apoio 

                     

VIS. 

08  
Trilhas - Articular com proprietários de RPPNs localizadas na 

Serrinha do Alambari, PNI e Secretaria de Turismo de Resende a 

implantação de um circuito formal de trilhas na Serrinha. 

                     

VIS. 

09  
Trilhas – Realizar estudos quanto as possibilidades de uso e 

estruturação de Trilha da Pedra Selada – Face Leste, com saída 

em Bagagem e Vargem Grande. 

                     

VIS. 
10  Trlhas - Adequar a estrada da Fazenda Marimbondo para a prática 

de Mountain Bike. 
                     

VIS. 
11  

Atrativos - Planejar e estruturar área para acampamento próxima 

ao cume da Pedra Selada, mediante cadastro e assinatura de 

termos de compromisso, especialmente quanto a proibição de 

fogo, restrição a corte de vegetação, retorno de resíduos sólidos, 

entre outros. 

                     

VIS. 

12  
Atrativos - Articular junto aos proprietários e Secretaria Municipal 
de Turismo de Resende o uso e estruturação dos atrativos Pedra 

do Sabão e Pedra da Boca do Sapo. Projetar e implantar trilhas de 

acesso, sinalização, normas de uso e segurança 

                     

VIS. 

13  

Atrativos - Estruturar o Mirante do Marimbondo, instalando 

equipamentos de segurança e apoio ao usuário (guarda-corpo, 

bancos), sinalização interpretativa e de segurança, realizando o 

clareamento da área de visão (desbaste de vegetação), instalando 

e demais ajustes de piso, drenagem e similares 

                     

VIS. 

14  

Infraestrutura - Estruturar adequadamente o Centro de Visitantes 

do Parque através de melhorias no receptivo, com ambientação, 

disponibilização de informações quanto a atrativos, normas de uso 

e segurança, serviços disponíveis e estrutura turística e de apoio 

existentes (pressupõe melhor divulgação do CV como ponto de 

apoio ao usuário, disponibilização de atendimento 

pessoal/recepção e disponibilização de materiais impressos e 

audiovisuais) 
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S 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II Ampliar o potencial de uso público e recreação no PEPS 

VIS. 

19  
Gestão – Incentivar a criação de uma câmara técnica de uso 

público no conselho do PEPS e promover sua integração com 

outras câmaras técnicas de UCs do entorno. 

                     

VIS. 

23  
Trilhas - Monitorar o uso da Trilha da Pedra Selada pela AMAN e 
se necessário, definir e articular com o Comando Geral da 

Academia, quanto aos ajustes de procedimentos a serem 

realizados visando o mínimo impacto ambiental.  

                     

VIS. 
24  

Trilhas – Articular com PNI as alterações nos níveis de restrição 

quanto ao acesso às trilhas do Gorila e Gigante, tendo como 

pressuposto um ajuste nas normas de uso previstas no PM do PNI, 

em função das restrições impostas por zoneamento (zona 

intangível).  

                     

VIS. 

30  

Gestão - Promover e/ou organizar eventos na UC, que 

estabeleçam ampliação das possibilidades de uso e a difusão do 

PEPS, tais como, visitas guiadas e de interpretação ambiental, 

atividades de observação de aves na UC como o “Vem 

Passarinhar”, concurso de fotografias, corridas de montanha, 

cavalgadas (no entorno) entre outros. 

                     

VIS. 
32  Gestão – Incentivar a visita autoguiada no Bosque do Visconde.                      

VIS. 
33  

Gestão – Estruturar e Incentivar as visitas autoguiadas no Vale da 

Grama e Fazenda Marimbondo, tendo como pressuposto o 

preparo de material de orientação impresso/check-list. 

                     

VIS. 

34  

Gestão – Implantar o Programa de Guias e Condutores, realizando 
o cadastro, promovendo capacitações e incentivando a atividade 

no PEPS, conforme Resolução INEA nº 61, de 04.10.2012, que 

estabelece normas para o censo, credenciamento e prestação de 

serviços de guias de turismo e condutores de visitantes nos 

Parques Estaduais e o Manual do Programa de Guias e 

Condutores das UC (INEA, 2013). 

                     

VIS. 
35  

Gestão - Realizar Seminários sobre Visitação no PEPS dirigidos a 

guias, condutores, prestadores de serviço, funcionários de 

empreendimentos relacionados ao turismo do entorno, Conselho 

Consultivo e demais interessados, destinados a apresentar a UC, 

seus atrativos, normas, áreas permitidas para visitação, resultados 

e indicadores de desempenho. 

                     

VIS. 
36  

Gestão - Articular com o trade local capacitação sobre o PEPS e 

seus atrativos para recepcionistas e atendentes de pontos de 

informações turísticas. 
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VIS. 

37  
Gestão – Realizar a capacitação e reciclagem dos Guarda-

Parques, Guias e Membros do Conselho, quanto aos atrativos do 

PEPS, normas de uso e conduta, orientação a visitantes, 

limitações de visitação, monitoramento de impactos. 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.8 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Interpretação e Educação Ambiental. 

PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Subsidiar instituições que desenvolvem educação ambiental formal, por meio de visitas agendadas por escolas e universidades, oferecendo o 

PEPS como “laboratório vivo”. 

EDU. 
01  

Elaborar e manter atualizado cadastro de escolas dos municípios 

de Resende e Itatiaia, incluindo todas as escolas que vierem a 

visitar o PEPS. 

                     

EDU. 

02  

Elaborar 4 roteiros para atividades de educação ambiental no 
PEPS, incluindo trilhas, apresentações, dinâmicas e jogos 

cooperativos para: alunos do ensino primário (1ª a 4ª série), alunos 

do ensino fundamental (5ª a 9ª série), alunos do ensino médio e 

adultos, conforme sugestão do Quadro 8.5. 

                     

EDU. 

03  
Organizar um encontro anual com todos os docentes envolvidos 

nas atividades de educação ambiental do PEPS durante o ano 

para troca de experiências, apresentação de trabalhos e 

divulgação dos resultados. 

                     

EDU. 

05  
Estruturar as trilhas do Bosque do Visconde, Prainha do Vale da 

Grama e Pedra Selada para visitação escolar. (REC.1, REC.7) 
                     

EDU. 
07  Implantar trilha interpretativa autoguiada no Bosque do Visconde, 

incluindo atividades sensoriais. (REC.1, REC.7) 
                     

EDU. 

08  Identificar e estabelecer parcerias e convênios para aporte técnico 

para as atividades de educação ambiental do PEPS. 
                     

EDU. 

09  

Divulgar as atividades de educação ambiental formal para todas as 
escolas e universidades dos municípios de Resende e Itatiaia e 

secretarias de educação das prefeituras municipais de Quatis, 

Porto Real, Barra Mansa e Volta Redonda, e elaborar uma agenda 

anual de visitações e realizar as ações de educação ambiental. 
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REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Promover a educação ambiental não-formal por meio da visitação recreativa no PEPS, guiada ou não. 

EDU. 
11  

Desenvolver materiais de educação ambiental para compor o 

Centro de Visitantes, como: banners com informações gerais sobre 

o PEPS, fotos e mapa; vídeos institucionais sobre os recursos 

naturais e informações gerais; exposição de fotografias; entre 

outros. 

                     

EDU. 

14  
Capacitar guarda-parques e condutores de visitantes para conduzir 

a interpretação ambiental nas trilhas. 
                     

EDU. 

15  

Realizar atividades especiais e eventos de educação ambiental no 

PEPS em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente, 

como: 22/03 – Dia Mundial da Água; 27/05 – Dia da Mata Atlântica; 

04/07 - Dia de observação de aves no PEPS – Vem passarinhar; 

21/09 – Dia da Árvore; 01/12 - Dia Estadual de repressão ao tráfico 

de animais silvestres. 

                     

EDU. 

16  
Implantar na Sede Administrativa e futuras instalações o Programa 
Lixo Mínimo, desenvolvido pelo Hotel Buhler, de gestão de 

resíduos e utilizá-lo para informar e sensibilizar os visitantes. 
                     

EDU. 
17  

Promover concurso de desenhos sobre o PEPS com alunos que 

visitaram a UC durante o ano, com vencedor eleito por meio de 

votação em evento de exposição dos melhores desenhos de cada 

escola (pré-seleção, que pode ser por votação também), a ser 

realizado no PEPS. 

                     

EDU.  

18  
Elaborar programação de atividades de educação ambiental com 

foco no público adulto, especialmente de empresas e indústrias da 

região do entorno da UC. 

                     

EDU.  

19  
Organizar oficinas, seminários, exposições, entre outros eventos 

de educação ambiental na UC (cursos, exposições fotográficas, 

observação de aves, trilhas festivas, bioconstrução, etc.). (INT. 04) 
                     

EDU. 

20  
Organizar exposições itinerantes sobre a UC em locais e 

estabelecimentos do entorno, como escolas, instituições públicas, 

universidades, empresas, festas tradicionais, praças, entre outros. 

(INT. 05) 

                     

EDU.  

21  

Organizar “ecoblitz” na entrada de Visconde de Mauá nos feriados 
de grande fluxo turístico, divulgando o PEPS e repassando 

algumas condutas desejadas em ambientes naturais, como o 

descarte de resíduos, os cuidados com fogo, o respeito aos 

traçados das trilhas, entre outros. (INT. 06) 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.1.3 PLANO SETORIAL DEPROTEÇÃO AMBIENTAL 

Quadro 3.9 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Fiscalização. 

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir o equilíbrio dos ecossistemas, a manutenção da biodiversidade e a proteção dos recursos naturais do UC. 

FIS. 

01  

Definir os padrões e procedimentos de atuação de fiscalização 
perante os diferentes tipos de ocorrência, como caça, extração 

ilegal de palmito, ocupação irregular, acesso a áreas proibidas, 

realização de condutas proibidas, presença de animais exóticos, 

entre outras. 

                     

FIS. 
02  

Definir 3 setores e estabelecer rotinas e padrões de fiscalização 

abrangendo todo o perímetro do PEPS, integrada à escala dos 

guarda-parques.  

                     

FIS. 

03  Realizar rondas de fiscalização de acordo com rotinas e padrões 

pré-estabelecidos. 
                     

FIS. 

06  
Todas as ocorrências devem ser descritas, georreferenciadas, 

fotografadas e elaborados relatórios com detalhamento da 

atuação, segundo as orientações do SEGPAR. 

                     

FIS. 
07  

Elaborar quadro estatístico e registrar sistematicamente os 

resultados das ações, visando promover a avaliações trimestrais 

do sistema de fiscalização da UC com base na análise dos 

registros de ocorrências criminais em geral e ocorrências 

ambientais registradas na esfera administrativa.  

                     

FIS. 

09  
Desenvolver um projeto para a utilização de equipamentos de 
sobrevoo do tipo drone, para monitoramento de áreas de difícil 

acesso. 
                     

FIS. 

11  
Estabelecer diálogo com a comunidade local sobre as leis 

ambientais vigentes no território e os procedimentos adotados pela 

UC. 

                     

FIS. 

12  
Informar a comunidade sobre os avanços na conservação obtidos 

por meio do cumprimento da legislação e os benefícios que isso 

representa para a população. 

                     

FIS.  

13  
Identificar áreas de avanço de ocupação urbana, ou áreas de 

conflito de uso limítrofes ao PEPS, e realizar rotinas periódicas de 

notificações preventivas. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.10 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios. 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Prevenir e combater os incêndios florestais no PEPS. 

INC. 
01  

Elaborar Plano Operacional de Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais, levando em conta o diagnóstico e mapeamentos 

apresentados neste Plano de Manejo 

                     

INC. 

02  
Identificar e registrar focos e riscos de formação de incêndios, 
como a queima de lixo e folhagens e queimadas, e estabelecer 

medidas para reduzi-los através de ações educativas. 
                     

INC. 
03  Manter a parceria com a Brigada de Incêndios do PNI.                      

INC. 

04  

Registrar os relatórios de ocorrência de incêndios no banco de 
dados da UC, informando, minimamente, as áreas e espécies de 

fauna e flora atingidas e danos causados, e comunicar às demais 

UCs do entorno, ao Inea e ao Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro. 

                     

INC. 

05  
Designar e capacitar funcionário do PEPS para preenchimento de 

relatórios de incêndios a fim de registrar todas as ocorrências e 

seus principais aspectos, meios de detecção e combate, 

envolvidos e custos, visando subsidiar a definição de estratégias.  

                     

INC. 

07  
Realizar treinamentos com simulação de procedimentos com a 

brigada de incêndio do PEPS. 
                     

INC. 
08  Promover capacitações aos proprietários rurais de propriedades 

limítrofes como agir para contenção de fogo aos primeiros sinais. 
                     

INC. 

09  Informar aos proprietários inseridos na Zona de Amortecimento 

sobre a proibição de queimadas. 
                     

INC. 

10  
Elaborar e instalar placas de sinalização nas áreas de uso público 
a proibição de fumar, assim como de utilizar instrumentos 

geradores de fogo, como fósforo e isqueiros, e fazer fogueira. 

                     

INC. 

12  
Realizar campanhas educativas sobre incêndios florestais, 

priorizando a época que antecede ao período crítico de sua 

ocorrência.  

                     

INC. 

13  
Na possibilidade de uso de drone, promover sobrevoo sobre as 

áreas afetadas sempre após as queimadas. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.11 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Vigilância Patrimonial. 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Proteger instalações e equipamentos e coibir a depredação de bens patrimoniais do PEPS 

VIG. 
01  

Manter a vigilância para proteção do patrimônio e para controle de 

acesso, 24 horas por dia, por meio de contratação terceirizada, 

incluindo o rodízio de seguranças nas guaritas a serem 

construídas na sede, núcleos e áreas estratégicas que possuam 

infraestruturas e bens materiais do Estado.  

                     

VIG. 

02  
Implantar sistema de comunicação e vigilância interna e externa, 
com a aquisição de equipamentos, como rádios comunicadores e 

câmeras.  

                     

VIG. 

03  Capacitar a equipe de vigilantes com informações básicas sobre a 

UC. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.1.4 PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Quadro 3.12 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Pesquisa. 

PROGRAMA DE PESQUISA 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Fomentar a realização de pesquisas na UC, incluindo a integração com outras instituições 

PES. 

01  
Oficializar anualmente junto ao Sepes/Inea as linhas de pesquisas 

prioritárias para o PEPS em cada um dos temas Flora, Fauna, 

Meio Físico e Meio Antrópico. 

                     

PES. 

02  
Divulgar, anualmente, as prioridades de pesquisa do PEPS junto 

às universidades e demais instituições de pesquisa de acordo com 

as necessidades, interesse, condições de apoio e 

operacionalização da UC. 

                     

PES. 

03  

Criar Câmara Técnica-Científica de Pesquisa permanente junto ao 
Conselho Consultivo e interessados para implantar e acompanhar 

o Programa de Pesquisa do PEPS, procedendo à atualização dos 

dados, verificação das licenças e organização geral das pesquisas 

junto ao Sepes. 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

PES. 

04  Reunir-se periodicamente com UCs vizinhas para discutir 

prioridades, resultados e articular pesquisas integradas. 
                     

PES. 
05  

Articular apoio junto as Fundações de fomento à pesquisa 

(FAPERJ, FINEP, CNPq, CAPES), ao Fundo de Conservação 

Ambiental Municipal, Câmara de Compensação Ambiental e Fundo 

Nacional da Mata Atlântica para financiamento dos projetos de 

interesse da UC. 

                     

OBJETIVO ESTRATÉGICO II Ampliar estudos e pesquisas quanto à prioridades de Flora, Fauna, Meio Físico e Meio Antrópico. 

PES. 
06  

Flora – Monitorar os estoques naturais do palmito-juçara Euterpe 

edulis devido à pressão do extrativismo ilegal e monitorar o manejo 

da espécie para produção de polpa de fruta (açaí de juçara); 

                     

PES. 

14  
Fauna - Incentivar o desenvolvimento de projetos de levantamento 

detalhado da fauna, de maneira que se ampliem dados sobre as 

espécies endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras e o estudo da 

ecologia e biologia a médio e longo prazo; 

                     

PES. 

23  
Fauna - Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar a 

prática de reintrodução e translocação de espécies silvestres 

nativas em extinção; 

                     

PES. 

24  
Fauna - Elaborar protocolo de soltura e monitoramento de 

espécimes de origem comprovada na UC, de forma a normatizar 

os procedimentos de reintrodução de espécies capturadas em 

operações de fiscalização. 

                     

PES. 
26  Meio Físico - Determinar o regime hidrológico e da hidrodinâmica 

da UC, incluindo o mapeamento de nascentes. 
                     

PES. 

29  
Investigar modelos e práticas rurais produtivas que viabilizem 

desenvolvimento econômico aliado à conservação mais 

apropriados a região, mediante disponibilidade de órgãos que 

atuam na área e articulação com o sindicato rural local. 

                     

OBJETIVO ESTRATÉGICO III Ampliar estudos e pesquisas quanto à prioridades de Flora, Fauna, Meio Físico e Meio Antrópico. 

PES. 

31  

Acompanhar os pesquisadores em suas atividades no PEPS, bem 

como fomentar sua integração e contribuição específica, 

induzindo-os a realizar em seu escopo de trabalho, análises que 

resultem em recomendações para a gestão e monitoramento da 

UC; 

                     

PES. 
32  

Criar e manter acervo de pesquisas realizadas na UC e entorno, 

organizado com informações técnicas, contemplando mapoteca 

com mapas, cartas e imagens de satélite referentes à UC, zona de 

amortecimento e entorno, e manter o banco de dados geográficos 

informatizado e atualizado;  

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.1.5 PLANO SETORIAL DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

Quadro 3.13 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – Flora. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FLORA 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Manter a integridade da vegetação do PEPS por meio de ações de manejo para preservação e conservação da Flora 

FLO. 

01  

Incorporar informações adicionais sobre espécies de flora não 
encontradas no diagnóstico do plano de manejo a fim de ampliar 

os dados das espécies ocorrentes na UC, especialmente nos 

campos de altitude, tendo em vista a grande incidência de 

espécies endêmicas nesta tipologia florestal 

                     

FLO. 

02  
Identificar, monitorar e mapear continuamente indivíduos de 

espécies ameaçadas e endêmicas da flora do PEPS com intuito de 

elaborar planos de ação específicos para sua proteção. 

                     

FLO. 

03  
Identificar, monitorar e mapear continuamente as áreas com 

ocorrência de espécies exóticas e/ou invasoras no PEPS e Zona 

de Amortecimento. 

                     

FLO. 
04  

Identificar, monitorar e mapear continuamente focos de impacto 

sobre a flora do PEPS, como extração ilegal de palmito e 

bromélias, presença de gado, alteração de traçados (atalhos) de 

trilhas, entre outros. 

                     

FLO. 
05  

Estabelecer parcerias e acordos de cooperação técnica para 

suporte aos projetos de manejo da flora com Universidades, 

EMBRAPA, ONGs, entre outras instituições. 

                     

FLO. 
06  

Contratar especialistas para elaborar um Plano de Erradicação de 
Espécies Exóticas Invasoras invasora visando o controle e, quando 

possível, erradicação de espécies, contendo técnicas a serem 

aplicadas e definição de áreas prioritárias. 

                     

FLO. 

07  
Manejar espécies exóticas e/ou invasoras na UC e Zona de 

Amortecimento (em áreas imediatamente contíguas aos limites da 

UC). 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.14 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – Fauna. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FAUNA 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Propor e efetivar ações de preservação, conservação e controle de fauna do PEPS. 

FAU. 

01  
Realizar ou promover campanhas de levantamento primário de 

fauna (mastofauna, avifauna e herpetofauna) e manter banco de 

dados atualizados, inclusive com registros diários ocasionais de 

visualização ou vestígios de espécies da fauna do PEPS.  

                     

FAU. 

02  
Monitorar, sempre que possível, áreas de ocorrência de espécies 
ameaçadas e endêmicas da fauna, procurando identificar 

presenças e vestígios. 

                     

FAU. 

03  
Monitorar as estradas e ruas do interior e entorno do PEPS para 

prevenir e registrar casos de atropelamento de fauna, indicando, 

minimamente, a espécie e o local. 

                     

FAU. 

04  Monitorar e registrar os casos de morte de animais após 

ocorrência de fogo. 
                     

FAU. 
05  Identificar, mapear e monitorar áreas de ocorrência de caça.                      

FAU. 
08  

Identificar, mapear e monitorar continuamente áreas com 

ocorrência de gado, cães, gatos, entre outras espécies exóticas e 

invasoras no interior do PEPS, identificando áreas prioritárias para 

adoção de medidas para conter sua presença, como ações 

educativas e cercamento do gado. 

                     

FAU. 

09  
Realizar rotinas de monitoramento da presença de gado em todo o 
entorno do PEPS e reforçar a necessidade de cercamento, 

especialmente em APPs .  

                     

FAU. 

10  
Realizar campanhas educativas com visitantes do PEPS, 

moradores e escolas do entorno voltadas à proteção das espécies 

ameaçadas e daquelas que sofrem pressão, incluindo campanhas 

sobre o aprisionamento de animais silvestres e caça 

                     

FAU. 
11  

Elaborar campanhas educativas com proprietários do entorno e 

visitantes do PEPS para evitar a entrada de gado, cães e gatos 

nos limites da UC. 

                     

FAU. 
14  

Elaborar campanha educativa para que moradores do entorno e 

visitantes contribuam com o monitoramento da fauna do PEPS, e 

instalar mural de fotos na Sede do PEPS, identificando nome da 

espécie, local de visualização e nome do fotógrafo. 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

FAU. 

15  

Estabelecer rotina padrão para acolhimento e manejo de animais 

silvestres recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega 

voluntária de particulares, e destiná-los para uma unidade do 

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, que 

pode ser de Lorena/SP ou Seropédica/RJ, ambas a cerca de 

140km de distância do PEPS. 

                     

FAU. 
16  

Desenvolver estudos e protocolos que possam subsidiar a prática 

de reintrodução e translocação de espécies silvestres nativas em 

extinção e elaboração de programas de soltura e monitoramento 

de espécimes de origem comprovada na UC, de acordo com 

normas e procedimentos criados. 

                     

FAU. 

17  Capacitar e treinar rotineiramente a equipe do PEPS para o 

resgate e manejo de indivíduos. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.15 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Manejo de Recursos Hídricos. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Garantir a qualidade da água e o equilíbrio do ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas do PEPS e entorno. 

HID. 

01  Identificar, monitorar e mapear as nascentes e cursos d’água 

localizadas no interior do PEPS. 
                     

HID. 

02  
Identificar, monitorar e mapear continuamente os focos de 

impactos e poluição hídrica sobre os recursos hídricos do interior e 

entorno do PEPS. 

                     

HID. 

03  
Identificar e registrar focos de deposição inadequada de resíduos 

sólidos no interior e Zona de Amortecimento do PEPS, e 

encaminhar ocorrências ao PNI, APA da Mantiqueira e prefeituras 

municipais, quando cabível. 

                     

HID. 
04  

Realizar rotinas de abordagem direta aos proprietários do interior 

do PEPS com situação fundiária indefinida e entorno informando 

sobre a importância do tratamento dos efluentes domésticos para a 

qualidade da água e saúde da população, incluindo a limpeza das 

fossas sépticas e a manutenção dos sistemas de tratamento.  
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

HID. 

05  
Realizar campanha para fiscalização instrutiva e educativa para a 

instalação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes 

doméstico.  

                     

HID. 
06  

Realizar campanhas educativas sobre resíduos sólidos nas 

comunidades do entorno do PEPS abordando os 3 R’s (reduzir, 

reutilizar e reciclar) e incluir o tema nos eventos organizados na 

UC, abordando inclusive algumas técnicas para o 

reaproveitamento de resíduos, como a compostagem. 

                     

HID. 
07  Realizar campanhas educativas sobre resíduos sólidos e poluição 

hídrica em dias de alta visitação nos principais atrativos do PEPS. 
                     

HID. 

10  Sinalizar atrativos do PEPS em rios sobre o risco de enxurradas 

(cabeças d’água). 
                     

HID. 

11  Realizar ações de restauração da mata ciliar para reduzir a erosão 

do solo e o assoreamento dos rios. 
                     

HID. 

12  
Iniciar o monitoramento da qualidade da água e a vazão dos rios 

Marimbondo, Roncador e Pirapitinga, em trechos da parte baixa do 

PEPS, preferencialmente dentro da UC, sempre que possível em 

parceria com outras instituições. 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.16 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Promover a recuperação de ecossistemas degradados das Áreas de Recuperação do PEPS, bem como fomentar a recuperação de 

matas ciliares, APPs e Corredores Ecológicos na ZA. 

REC. 

01  

Identificar 4 Áreas de Recuperação prioritárias e elaborar projetos 

específicos, definindo técnicas, equipe e procedimentos, e 

priorizando, naquelas em que se é aplicável, o plantio de espécies 

florestais nativas ameaçadas e frutíferas, a fim de atrair fauna e 

aumentar as interações biológicas, e a restauração ambiental 

natural. 

                     

REC. 
02  

Implementar ações de recuperação de áreas afetadas por fogo em 
caráter prioritário, mediante avaliação da área e definição das 

técnicas e procedimentos mais adequados, conforme apresentado 

no Programa de Combate e Prevenção de Incêndios 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 

CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST 
REAJUSTE

S 
CR (R$) 

REC. 

03  

Realizar plantios de mudas nativas ameaçadas de extinção na AR 

03 – Bosque do Visconde, com participação de estudantes das 

escolas públicas e particulares de Resende e Itatiaia, mediante 

agendamento de visitas, conforme detalhado no Programa de 

Educação e Interpretação Ambiental. 

                     

REC. 
04  

Implementar ações de recuperação das áreas degradadas da Área 

de Recuperação, convidando e envolvendo, sempre que possível, 

sindicatos e associações de produtores rurais. 

                     

REC. 

05  
Implementar ações de recuperação e controle de processos 
erosivos, especialmente em trilhas onde há visitação, conforme 

apresentado no Subprograma de Manejo de Trilhas.  
                     

REC. 

06  

Monitorar a evolução dos processos regenerativos na Área de 

Recuperação do PEPS, caracterizando e quantificando o 

crescimento do estrato arbóreo e da regeneração natural e, 

quando necessário, realizando intervenções com objetivo de 

corrigir equívocos e solucionar problemas.  

                     

REC. 

07  
Elaborar, atualizar e acompanhar o registro de projetos e ações 

para a gestão e implementação do Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas do PEPS, inclusive a revisão anual da seleção 

de áreas degradadas 

                     

REC. 

08  
Formalizar convênios com coordenadorias de cursos relacionados 

à área ambiental de universidades e faculdades do estado do Rio 

de Janeiro e EMATER. 
                     

REC. 

09  Identificar e elaborar cadastro de fornecedores de mudas nativas 

da região nas proximidades do PEPS. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.1.6 PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO 

Quadro 3.17 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Relações Públicas e Comunicação. 

PROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I Divulgar a imagem da UC e estabelecer um canal de comunicação com os moradores do entorno 

COM. 

01  Elaborar banco de dados (mailing list) com contatos eletrônicos (e-

mail) de moradores e lideranças do entorno e visitantes do PEPS 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

para divulgação de informes, atividades e notícias sobre o PEPS, 

especialmente dos proprietários inseridos na Zona de 

Amortecimento 

COM. 

02  Elaborar releases para divulgação do PEPS e de suas atividades 

desenvolvidas em jornais, rádios, TV, sites, redes sociais e blogs. 
                     

COM. 

03  Acompanhar, registrar e responder notícias publicadas sobre o 

PEPS em jornais, rádio, TV e internet. 
                     

COM. 

04  

Elaborar e distribuir folders de divulgação do PEPS em 

estabelecimentos comerciais, hotéis, pousadas, restaurantes, 

agências de turismo, empresas, escolas, instituições públicas e, 

em especial, aos moradores do entorno imediato. O Folder deve 

conter informações gerais sobre o PEPS, o que é uma UC, 

zoneamento, normas, mapa, fotos, fauna e flora, indicações de 

atrativos, educação ambiental e hábitos e condutas 

ambientalmente adequadas, inclusive para a visitação. 

Disponibilizar folders na Sede do PEPS. 

                     

COM. 
05  

Apresentar e distribuir informes sobre o PEPS nas reuniões 

Conselho Consultivo para serem distribuídos para os demais 

moradores da região, e fixá-los nos murais de cartazes da região. 

                     

COM. 

06  

Elaborar 4 campanhas de distribuição de informativos impressos e 

digitais sobre as atividades do PEPS (eventos, atrativos, trilhas, 

educação ambiental, pesquisas, reuniões, etc.), por ano, aos 

moradores do entorno contendo, também, informações diversas a 

cada edição, como: práticas ilegais e crimes ambientais, 

especialmente àqueles ocorrentes na região, como: caça, extração 

de palmito e de plantas ornamentais, aprisionamento de animais 

silvestres, queimadas, etc. 

                     

COM. 
07  

Divulgar o PEPS em eventos e festas da região, apresentando 
banner, distribuindo brindes (adesivos, bonés, camisetas, broches, 

etc.) e o folder, exibindo fotos, com ou sem estande, como o 

Seminário de Turismo de Resende, a Festa do Pinhão, a Abertura 

da Temporada de Montanhismo, Semana da APA da Mantiqueira, 

Copa ZoAr de Parapente, Expapicor, entre outros. 

                     

COM. 

08  

Desenvolver uma página eletrônica (website) do PEPS, vinculada 

ao site oficial do Inea, atualizada periodicamente e disponibilizando 

informações gerais sobre a UC, como mapas, agenda de eventos, 

fotos, normas, zoneamento, planos e programas, pesquisas, entre 

outras. 

                     

COM. 

09  
Manter a página do Facebook do PEPS atualizada, no mínimo 

semanalmente, e divulgar informações de grande relevância em 

outras páginas do Facebook que tratam de questões regionais ou 

de assuntos similares. 

                     

COM. 
10  Identificar oportunidades e divulgar o PEPS em outras regiões do 

estado do Rio de Janeiro, especialmente na capital. 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

COM. 

12  Realizar rotinas de abordagem direta aos moradores do entorno 

imediato ao PEPS para divulgação de atividades e informações. 
                     

COM. 

13  
Implantar ouvidoria do PEPS, informando e-mail e telefone em 

todos os materiais e atividades de divulgação e mantendo registro 

de manifestações dos visitantes e moradores do entorno sobre a 

gestão do PEPS 

                     

COM. 

14  Analisar e responder os contatos recebidos na ouvidoria, e-mail e 

Facebook do PEPS. 
                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.18 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Integração com o Entorno. 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Despertar o interesse pela conservação da natureza nos moradores e turistas do entorno do PEPS por meio da sensibilização e do 

conhecimento 

INT. 
01  

Identificar, mapear e monitorar áreas com ocupação urbana, ou 

áreas de conflito de uso limítrofes ao PEPS, e realizar rotinas 

periódicas de notificações preventivas. 

                     

INT. 
02  

Identificar os atores líderes do entorno, com o sentido de 
estabelecer articulações, nivelamento de informações e 

estabelecimento de estratégias, visando ampliar o potencial de 

influência positiva perante as comunidades em favor da UC 

                     

INT. 

03  
Identificar e registrar focos e riscos de formação de incêndios, 

como a queima de lixo e folhagens e queimadas, assim como o 

início de incêndios florestais, tomando as medidas cabíveis de 

alerta e combate. 

                     

INT. 

04  
Organizar oficinas, seminários, exposições, entre outros eventos 

de educação ambiental na UC (cursos, exposições fotográficas, 

observação de aves, trilhas festivas, bioconstrução, etc.). (EDU. 

20) 

                     

INT. 
05  

Organizar exposições itinerantes sobre a UC em locais e 
estabelecimentos do entorno, como escolas, instituições públicas, 

universidades, empresas, festas tradicionais, praças, entre outros. 

(EDU. 21) 

                     

INT. 

06  
Organizar “ecoblitz” na entrada de Visconde de Mauá nos feriados 

de grande fluxo turístico, divulgando o PEPS e repassando 

algumas condutas desejadas em ambientes naturais, como o 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

descarte de resíduos, os cuidados com fogo, o respeito aos 

traçados das trilhas, entre outros. (EDU. 22) 

INT. 

07  Planejar e oferecer cursos em parceria com as prefeituras 

municipais para formação de professores em educação ambiental. 
                     

INT. 

08  

Elaborar e distribuir cartilhas de educação ambiental para 

professores das escolas do entorno do PEPS com informações 

básicas sobre os processos naturais (com destaque para o PEPS), 

dicas para introduzir a educação ambiental de forma transversal 

nas disciplinas obrigatórias, exemplos de dinâmicas e jogos 

cooperativos, entre outras.  

                     

INT. 

09  

Elaborar e distribuir cartilha aos produtores rurais do entorno da 
UC com informações sobre práticas e técnicas agropecuárias de 

menor impacto, como a agroecologia, produção orgânica, 

cercamento do gado, manutenção e recuperação da mata ciliar, 

APPs, CAR, entre outras.  

                     

INT. 

10  

Incentivar e apoiar (sempre que possível em parceria com outras 

instituições) a realização do projeto Núcleo de Memória de 

Visconde de Mauá, que tem por objetivo valorizar e resgatar a 

cultura local, com a coleta e disponibilização para o público de 

depoimentos, fotografias, vídeos e outras mídias que remetam a 

história e cultura locais.  

                     

INT. 

11  

Formalizar parcerias com indústrias, lacticínios e outros 

empreendimentos de impacto significativo no entorno da UC para 

promover ações socioambientais, implantar medidas de mitigação 

e compensação e realizar atividades de educação ambiental com 

seus funcionários. (EDU. 19) 

                     

INT. 

12  

Identificar, junto ao Inea, propostas e projetos de grandes 
empreendimentos, programas regionais de desenvolvimento, entre 

outras iniciativas com potencial de alteração nas características 

socioeconômicas e ambientais da região ou de parcerias, bem 

como se fazer presente em audiências públicas e, quando 

pertinente, intervir para adequar a proposta com os objetivos do 

PEPS.  

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.19 Quadro de avaliação trimestral do Programa de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento. 

PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 
 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL MONITORAMENTO 

CÓD PRIO. ATIVIDADES QUEM COMO CP (R$) 
CRONOGRAMA ANO 2017/2018 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RE PR NR JUST REAJUSTE CR (R$) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I 
Promover alternativas de desenvolvimento socioeconômico aos moradores da Zona de Amortecimento da UC, que sejam 
compatíveis com os objetivos de conservação 

ALT. 
03  

Estabelecer parcerias e convênios com prefeituras, empresas, 

ONGs e órgãos públicos para aporte de recursos humanos e 

financeiros para as atividades do programa. 

                     

ALT. 

04  
Estabelecer convênio com a órgãos de extensão rural para 
pesquisas, treinamentos e assistência técnica aos produtores 

rurais do entorno do PEPS. 
                     

ALT. 

05  
Participar ativamente do Seminário de Turismo de Resende, 

propondo, discutindo e conhecendo oportunidades para o 

desenvolvimento do turismo no entorno do PEPS. 

                     

ALT. 

06  
Fomentar a realização de cursos de formação de condutores e 

guias de turismo em parceria com as prefeituras de Resende e 

Itatiaia. 

                     

Legenda:  - Prioridade Alta;  - Prioridade Média;  - Prioridade Baixa; R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada; JUST – Justificativa; CP – Custo 

Previsto; CR – Custo Realizado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.2 AVALIAÇÕES ANUAIS 

As avaliações anuais deverão centrar-se sobre os objetivos e resultados esperados pelos 

Planos e Programas da UC, e serão mensurados por meio dos indicadores e metas previstos. 

Os indicadores serão registrados sistematicamente durante o monitoramento das atividades 

da UC, e a cada avaliação anual deverão ser ajustados de acordo com as evoluções e 

entraves na gestão, assim como suas respectivas metas. Sendo assim, a equipe da UC não 

deverá esperar o momento da avaliação anual para atualizar os indicadores e metas, mas sim 

mantê-los constantemente atualizados, especialmente nas reuniões mensais e avaliações 

trimestrais, para utilizar as avaliações anuais como oportunidade de discussão, análise, 

ajustes e tomada de decisão. Os objetivos estratégicos deverão ser avaliados em alcançado, 

parcialmente alcançado ou não alcançado, de acordo com interpretação da equipe da UC e 

metas atingidas. A seguir são apresentadas as planilhas que deverão ser utilizadas nas 

avaliações anuais. A cada avaliação anual, além da interpretação, análise e tomada de 

decisão sobre os resultados alcançados no ano anterior, deverão ser revistos os indicadores 

e metas para o próximo ano, inserindo-os na planilha para a próxima avaliação anual. 

3.2.1 PLANO SETORIAL DE GESTÃO 

Quadro 3.20 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Administração e Gestão. 

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Prover de quadro técnico e funcional mínimo necessário e 

capacitado para a implementação da UC atribuindo-lhes funções e 

responsabilidades. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Equipe do PEPS em 
quantidade e 
capacidade adequada 
para sua gestão 

Gestão do PEPS eficaz 
e eficiente. 

Número de funcionários 
do PEPS em atividade. 

Folha de frequência de 
trabalho 
Relatórios mensais de 
atividades 

≥ 18   

 

Número de cursos, 
formações, 
treinamentos e 
capacitações 
frequentadas pelos 
funcionários técnicos 
do PEPS anualmente. 

Folha de frequência 
nos eventos 

≥ 1   

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO II 

Definir e implementar procedimentos e rotinas de gestão. AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Planejamento 
Operacional Anual 
(POA) do PEPS sendo 
implementado e 
avaliado 
trimestralmente e 
revisado anualmente 

Equipe do PEPS 
integrada, reunindo-se, 
trocando experiências e 
opiniões e avaliando 
suas atividades 
periodicamente. 

Gestão do PEPS eficaz 
e eficiente. 

Número de 
elaborações do POA a 
cada ano. 

POA validado e 
disponível como guia 
de implementação 
operacional 

1   

 

Número de reuniões de 
nivelamento e 
avaliações de 
implementação de 
ações do POA a cada 
ano. 

Registro das reuniões 
realizadas  

4   

 

Percentual de 
atividades cumpridas 
pelos funcionários e 
membros do GT em 
cada mês 

Relatórios mensais 
consolidados  

≥ 80%   

 

Número de registros da 
ouvidoria. 

Boletins de registro da 
Ouvidoria 

NA   
 

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.21 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Infraestrutura e Equipamentos. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas 

necessárias para a gestão do PEPS. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Obras de adequação 
da sede administrativa 
finalizadas até o final 
de 2017. 
Infraestruturas de apoio 
na Trilha da Pedra 
Selada e Mirante da 
Rampa de Voo Livre 
implantadas até 2021. 
Infraestrutura das 
trilhas e atrativos 
implantados até 2018. 

Entrega de obras de 
implantação ou 
manutenção de 
infraestrutura 
construída no PEPS. 

Obras instaladas e em 
funcionamento 

NA    

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO II 

Garantir a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários 

ao atendimento das atividades de gestão e funcionamento pleno da 

UC. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Edificações equipadas 
e mobiliadas 
adequadamente para 
melhor desempenho da 
gestão do PEPS. 

Equipamentos básicos 
para a manutenção, 
fiscalização e proteção 
do PEPS adquiridos e 
em bom estado de 
conservação 

Valor orçamentário 
efetivamente aplicado 
para a aquisição de 
equipamentos 

Inventário de 
equipamentos do PEPS 

NA   

 

Valor orçamentário 
efetivamente aplicado 
em ações de 
manutenção de 
instalações e 
equipamentos 

Relatórios mensais dos 
gestores, indicando 
faltas significativas de 
equipamentos 

NA   

 

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.22 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Cooperação Institucional. 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Estreitar as relações entre o PEPS e instituições públicas, privadas 

e terceiro setor a fim de elaborar e executar ações conjuntas que 

resultem em benefícios mútuos. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

META ANUAL 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% DA META 
ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 
E OBS. 

PEPS e demais 

instituições, grupos e 

atores sociais do 

entorno contribuindo 

mutuamente na 

realização de suas 

ações. 

Recursos humanos e 

financeiros do PEPS 

otimizados. 

PEPS contribuindo 

para o desenvolvimento 

sustentável local. 

Número mínimo de 

convênios e acordos de 

cooperações técnicas 

formalizados por ano 

Termos de acordo 

assinados e em 

implementação 

>1    

Número de ações 

desenvolvidas em 

parceria com outras 

instituições por ano 

Relatórios das ações 
desenvolvidas 

>4    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.23 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Sustentabilidade Econômica. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Dotar o PEPS de alternativas de sustentabilidade econômica para 

a sua manutenção e consolidação. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Estudo e modelagem 
de mecanismos para 
geração de receitas 
para o PEPS 
elaborado.  

Atrativos avaliados e 
identificados como 
aptos a gerar receitas 
(mesmo que indiretas) 
no PEPS 

Relatórios finais dos 
estudos 

NA    
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RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Estudo e modelagem 
de mecanismos para 
concessão da Fazenda 
Marimbondo elaborado.  

PEPS recebendo apoio 
de terceiros para o 
desenvolvimento de 
seus projetos e ações. 

Percentual de apoio 
recebido de terceiros 

pelo PEPS em 

comparado ao seu 

orçamento anual 

Relatórios finais das 

parcerias 
> 10%    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.24 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Voluntariado. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Incentivar, organizar e valorizar a atuação voluntária de pessoas 
interessadas em contribuir com a gestão e manejo do PEPS, 

estimulando a interação da sociedade com a UC. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Voluntários 
contribuindo com a 
gestão e manejo do 
PEPS. 

Voluntários satisfeitos 
com a experiência e 
comprometidos com os 
objetivos da UC. 

Percentual de vagas 
anuais preenchidas por 
voluntários, em relação 
ao total ofertado, 

Fichas de inscrição e 
frequência dos 
voluntários 

≥50%    

Índice de avaliação 
positiva da equipe da 
UC sobre o Programa 
de Voluntariado 

Relatórios de 
acompanhamento dos 
gestores 

≥75%    

Percentual de 
satisfação dos 
voluntários positivo em 
relação ao total de 
opiniões coletadas 

Ficha de avaliação do 
Programa de 
Voluntariado 

≥80%    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.25 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Fortalecimento do Conselho 

Consultivo. 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Promover a gestão participativa do PEPS por meio do seu Conselho 
Consultivo, o exercício de sua função de forma qualificada, 

continuada e participativa. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Conselheiros cientes 
da importância de sua 
atuação para a 
sociedade, bem como 
quanto a suas funções, 
responsabilidades e 
limites de atuação.  

Conselheiros 
capacitados a 
representar 
adequadamente a 
sociedade civil perante 
os gestores da UC 

Conselheiros atuando 
de maneira organizada 
e planejada, auxiliando 
ativamente na 
implementação das 
ações na UC 

Sociedade civil bem 
informada sobre as 
atividades da UC 
através dos 
Conselheiros. 

Número de reuniões do 
Conselho realizadas 
por ano 

Registro de frequência 
das reuniões 

≥4    

Percentual de 
execução das ações do 
Conselho definidas no 
Plano Anual 

Relatórios de avaliação 
do Planejamento Anual 
do Conselho 

≥75%    

Número de 
capacitações/reciclage
ns anuais realizadas 
para o Conselho 
Consultivo, com 
frequência maior que 

75% dos Conselheiros 

Relatórios das 
capacitações 
Fichas de frequência 
nos treinamentos 

≥1    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.2.2 PLANO SETORIAL DE USO PÚBLICO 

Quadro 3.26 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Visitação e Recreação. 

PROGRAMA DE VISITAÇÃO E RECREAÇÃO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Estruturar e equipar as trilhas de visitação e atrativos do PEPS AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Trilhas e atrativos 

estruturados e aptos ao 

atendimento do usuário 

(segurança, informação 

e condição de uso) 

Número percentual de 
visitantes satisfeitos 

com a experiência de 

visitação no PEPS 

Questionário de 

pesquisa de satisfação 

do visitante 

60%    

Número de acidentes 

considerados graves, 

derivados da falta de 

estrutura  

Boletins de registro de 

acidentes no PEPS 
≤3    

Redução percentual no 

total de impactos 

observados nos 

atrativos e trilhas 

(resíduos, som alto, 

abertura de picadas, 

fogo, etc.). 

Relatórios de 

monitoramento de 

impactos em trilhas e 

atrativos 

10%    

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO II 

Ampliar o potencial de uso público e recreação no PEPS AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Aumento da visitação 

no PEPS 

Integração do visitante 

do PEPS aos demais 

receptivos da região  

Ampliação do apoio ao 

visitante do PEPS na 

Região 

Acréscimo percentual 
do número de visitantes 

do PEPS por ano 

Registro de visitantes 
no Centro de 

Visitantes, postos de 

controle e/ou no trade 

local, ou ainda em 

relatórios de pesquisas 

sistemáticas de uso 

público.  

Questionário do Perfil 

do Visitante 

10%    

Quantidade e 
diversidade de atrativos 

do PEPS e entorno 

Registro dos atrativos 

oficiais mapeados na 

Administração do 

PEPS 

NA    

Total de prestadores de 
serviços e atividades 

comerciais, de 

receptivo ou guia no 

PEPS 

Registro de atividades 
comerciais, de 

receptivo ou guia 

desenvolvidas no 

PEPS 

2    

Número de eventos 

promovidos pelo PEPS 

na UC ou na região 

Materiais de 

divulgação, listas de 

presença e registros 

fotográficos dos 

eventos 

2    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.27 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Interpretação e Educação 

Ambiental. 

PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Subsidiar instituições que desenvolvem educação ambiental formal, 

por meio de visitas agendadas por escolas e universidades, 

oferecendo o PEPS como “laboratório vivo”. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

PEPS recebendo 
visitas periódicas de 
alunos de todos os 
anos escolares, 
universitários e público 

Número total de 
visitantes recebidos 
pelo PEPS para 
atividades de educação 
ambiental formal 

Boletins de registro de 
visitas no Centro de 
Visitantes do PEPS 600    
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RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

geral, de diversas 
regiões, sendo 
envolvidos em 
atividades planejadas 
de sensibilização e 
conscientização 
ambiental e plantio de 
espécies nativas para 
recuperação de área 
degradada. 

Número total de 
visitantes recebidos 
pelo PEPS para 
atividades de educação 
ambiental formal com 
alunos do ensino 
primário (1ª a 4ª série). 

250    

Número total de 
visitantes recebidos 
pelo PEPS para 
atividades de educação 
ambiental formal com 
alunos do ensino 
fundamental (5ª a 9ª 
série). 

250    

Número total de 
visitantes recebidos 
pelo PEPS para 
atividades de educação 
ambiental formal com 
alunos do ensino 
médio. 

100    

Total de exemplares de 
flora nativa do PEPS 
plantadas nas 
atividades de educação 
ambiental. 

Registros de plantios 
de espécies nativas 
realizados nas áreas de 
recuperação 

24    

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO II 

Promover a educação ambiental não-formal por meio da visitação 

recreativa no PEPS, guiada ou não. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Visitantes informados e 

sensibilizados quanto 

as funções ecológicas 

e a relação homem x 

natureza e da 

importância do PEPS. 

Número total de 

visitantes recebidos 

pelo PEPS para 

atividades de educação 

ambiental não-formal 

com adultos (maiores 

de 17 anos). 

Boletins de registro de 

visitas no Centro de 

Visitantes do PEPS ou 

nos pontos de controle 

100    

Total de localidades de 

origem dos visitantes 

(bairro, distrito ou 

município) para 

atividades de educação 

ambiental por ano 

Boletins de registro de 

visitas no Centro de 

Visitantes do PEPS ou 

nos pontos de controle 

6    

Total de trilhas 

estruturadas para 

atividades de educação 

ambiental. 

Projetos de trilhas e 

relatórios de 

implementação e 

manutenção 

1    

Total de trilhas auto 

interpretativas 

implantadas. 

Trilhas estruturadas 

para atividades de 

educação ambiental 

0    

Número total de 

atividades especiais e 

eventos de educação 

ambiental realizados 

por ação do PEPS por 

ano 

Relatório anual de 

atividades 

desenvolvidas no 

PEPS 

5    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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3.2.3 PLANO SETORIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Quadro 3.28 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Fiscalização. 

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Garantir o equilíbrio dos ecossistemas, a manutenção da 

biodiversidade e a proteção dos recursos naturais da UC. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Impactos de origem 
antrópica aos recursos 
naturais do PEPS 
reduzidos 

Ocorrências criminais 
no PEPS e entorno 
reduzidas 

Segurança dos 
visitantes, funcionários 
e pesquisadores 
ampliada 

Número de rondas de 
fiscalização anual (1 
por semana), 
abrangendo o total do 
perímetro do PEPS. 

Relatórios de 
fiscalização 

52    

Número de operações 
de fiscalização 
conjuntas/integradas 
com outros órgãos 
parceiros realizadas 
por ano. 

Relatórios de 
fiscalização 

3    

Redução anual de 
notificações 
preventivas aplicadas. 

Boletins de registro de 
ocorrência -4%    

Redução anual de 
autuações em relação 
ao total de notificações 
preventivas aplicadas 
em 2016. 

-4%    

Redução percentual no 
total de ocorrências 
criminais vinculadas ao 
meio ambiente no 
PEPS e Zona de 
Amortecimento. 

-4%    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.29 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios. 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Prevenir e combater os incêndios florestais no PEPS. AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Ocorrência de 
incêndios florestais na 

UC reduzidas. 

Incêndios florestais, 

quando ocorrentes, 

atingindo áreas 

reduzidas 

Brigada de Incêndios 

treinada e apta a atuar  

Ausência de acidentes 

graves e mortes de 

brigadistas e 

moradores do PEPS 

Redução percentual do 
total de registros de 

incêndios em relação 

ao ano anterior 

Boletins de ocorrência 
de incêndios  

- 10% 

   

Redução do percentual 

da área total da UC 

atingida por incêndios 

florestais no ano 

Mapeamentos das 

áreas afetadas por 

incêndios 

- 10% 

   

Número de 

treinamentos de 

brigadistas realizado 

por ano 

Relatórios dos 

treinamentos realizados 

Listas de presença dos 

treinamentos 

> 1 

   

Número de ações de 

conscientização e 

mobilização 

comunitária realizada 

na ZA por ano 

Relatórios das ações 

de mobilização 

realizadas 

> 2 

   

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.30 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Vigilância Patrimonial. 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Proteger instalações e equipamentos e coibir a depredação de bens 

patrimoniais do PEPS. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Inexistência de roubos 
e danos ao patrimônio 

público do PEPS. 

Visitantes e 

funcionários do PEPS 

seguros.  

Número de registros 

anuais de furtos e 

danos ao patrimônio 

público da UC 

Boletins de ocorrências 0    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.2.4 PLANO SETORIAL DE CONHECIMENTO 

Quadro 3.31 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Pesquisa. 

PROGRAMA DE PESQUISA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Fomentar a realização de pesquisas na UC, incluindo a integração 

com outras instituições. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Pesquisas no PEPS 

realizadas de forma 

integrada com outras 

instituições  

Número de instituições 

informadas quanto as 

linhas de pesquisas 

prioritárias para o 

PEPS 

Registro das 

comunicações e 

reuniões realizadas 

com outras instituições 

ou seus representantes 

10 

   

Número de pesquisas 

realizadas em 

derivação das ações de 

fomento 

Relatórios/produtos das 

pesquisas realizadas 

por instituições 

parceiras 

2 

   

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO II 

Ampliar estudos e pesquisas quanto as prioridades de Flora, Fauna, 

Meio Físico e Meio Antrópico. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Pesquisas prioritárias 

sendo realizadas de 

maneira frequente e 

sistemática no PEPS 

Ecologia de espécies 

do PEPS conhecida 

Número de pesquisas 

prioritárias realizadas 

sobre Flora 

Produtos resultantes 

das pesquisas 

realizadas (relatórios, 

publicações, artigos, 

mapeamentos e 

bancos de dados) 

disponíveis aos 

gestores e à sociedade 

2 
   

Número de pesquisas 

prioritárias realizadas 

sobre Fauna 

2 
   

Número de pesquisas 

prioritárias realizadas 

sobre Meio Físico 

1 
   

Número de pesquisas 

prioritárias realizadas 

sobre Meio Antrópico 

1 
   

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO III 

Aplicar os conhecimentos obtidos com pesquisas na gestão do 

PEPS. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Melhoria da gestão do 

PEPS, por meio do 

ajuste de normas, 

ações e atividades em 

função das 

recomendações 

oriundas das pesquisas 

Número de alterações 

de procedimentos de 

gestão realizadas em 

derivação de pesquisas 

Normas, ações e 
atividades alteradas ou 

acrescentadas em 

relação ao previsto 

neste PM 

Acervo de pesquisas 

organizado e disponível 

Mapeamentos 

organizados e 

disponíveis 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO IV 

Difundir resultados de pesquisas realizadas no PEPS, como forma 
de ampliar o reconhecimento público quanto a importância para a 
proteção e para o desenvolvimento técnico e científico 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

META ANUAL 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% DA META 
ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 
E OBS. 

Conhecimento sobre o 
PEPS sendo gerado e 
disseminado, inclusive 
sobre técnicas 
adequadas para seu 
manejo e conservação. 

Número de inserções 
de resultados de 
pesquisas realizadas 
no PEPS em revistas, 
congressos ou outros 
eventos similares. 

Cópias dos papers 
publicados 

1 

   

Total de edições de 
informativos do PEPS 
divulgando pesquisas. 

Cópias dos 
informativos e registro 
de encaminhamentos 
realizados 

2 

   

Seminário Anual de 
Pesquisa do PEPS 
realizado 

Lista de participantes 
do Seminário Anual de 
Pesquisa do PEPS 

1 

   

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.2.5 PLANO SETORIAL DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

Quadro 3.32 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – 

Flora. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FLORA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Manter a integridade da vegetação do PEPS por meio de 
ações de manejo para preservação e conservação da 
Flora. 

AL NA PA 

   

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Impactos sobre a flora 

do PEPS reduzidos. 

Indivíduos de espécies 

ameaçadas e 

endêmicas da flora do 

PEPS preservados.  

Ampliação do 

percentual total de 

espécies da flora 

registradas na área do 

PEPS até 2021 

Registros no banco de 

informações sobre flora 

do PEPS 

> 0%    

Área total do PEPS 

com ocorrências de 

espécies exóticas e/ou 

invasoras reduzida 

Atualização do 

mapeamento de 

vegetação do PEPS 

< 5%    

Número de instituições 

parceiras que 

trabalham em 

pesquisas e manejo de 

flora no PEPS. 

Relatórios de pesquisa 

derivados de acordos 

com instituições 

parceiras 

1    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.33 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Manejo dos Recursos Naturais – 

Fauna. 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – FAUNA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Propor e efetivar ações de preservação, conservação e 

controle de fauna do PEPS. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

META ANUAL 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% DA META 
ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 
E OBS. 

Fauna nativa do PEPS 
em bom estado de 
conservação, 
apresentando aumento 
populacional e de 
interações ecológicas. 

Espécies da fauna do 
PEPS ameaçadas e 
endêmicas protegidas.  

Populações de 
espécies exóticas da 
fauna do PEPS 
reduzidas ou 
eliminadas. 

Total anual de 
campanhas de 
levantamento primário 
de fauna. (pressuposto 
campanhas com 
duração mínima de 5 
dias) 

Relatórios de pesquisa 
derivados de acordos 
com instituições 
parceiras 

1    

Redução percentual 
anual do número de 
indivíduos mortos da 
fauna do PEPS por ano 

Registros de 
ocorrências do PEPS 
ou da Polícia Militar 
Ambiental 

Registros de 
atropelamento da fauna 

Registros de mortes de 
indivíduos da fauna do 
PEPS 

5%    
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RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

META ANUAL 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% DA META 
ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 
E OBS. 

Redução percentual 
anual do número de 
casos de caça e 
aprisionamento de 
animais silvestres no 
PEPS e entorno. 

Registros de 
ocorrências do PEPS 
ou da Polícia Militar 
Ambiental 

10%    

Redução percentual 
anual de registros da 
presença de espécies 
exóticas no PEPS. 

Registros de 
ocorrências do PEPS 

10%    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.34 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de 

PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Garantir a qualidade da água e o equilíbrio do ciclo hidrológico nas 

bacias hidrográficas do PEPS e entorno. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

META ANUAL 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

% DA META 
ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 
E OBS. 

Nascentes do PEPS 
preservadas. 

Recursos hídricos do 
PEPS em bom estado 
de conservação, boa 
qualidade da água e 
vazão. 

Resíduos sólidos 
depositados e 
destinados 
corretamente no interior 
da UC e Zona de 
Amortecimento do 
PEPS. 

Percentual de 
nascentes no PEPS 
com ausência de 
impactos diretos com 
relação ao total de 
nascentes 
identificadas. 

Relatórios de 
avaliações em campo 
em relação ao 
mapeamento da UC 
fornecido pela Detzel 
Consulting no PM 

100% 

   

Índice de Qualidade da 
Água (IQA) dos rios 
Marimbondo, Roncador 
e Pirapitinga, mantido 
na faixa entre 91 a 100 
ao longo do tempo. 

Resultados de análises 
de água  

>91 

   

Redução percentual 
anual do registro de 
focos de deposição 
inadequada de 
resíduos sólidos no 
interior do PEPS, às 
margens de rios. 

Relatórios de vistorias 
e monitoramento 

-10% 

   

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.35 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Promover a recuperação de ecossistemas degradados das Áreas 

de Recuperação do PEPS, bem como fomentar a recuperação de 

matas ciliares, APPs e Corredores Ecológicos na ZA. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA 

E OBS. 

Projetos específicos 

para cada uma das 

áreas degradadas 

integrantes da Área de 

Recuperação do PEPS 

elaborados. 

Ecossistemas 

degradados do PEPS 

em recuperação. 

Estudantes das escolas 

públicas e particulares 

de Resende e Itatiaia 

contribuindo para a 

recuperação da AR 03 

– Bosque do Visconde, 

mediante agendamento 

de visitas. 

Total em área, em 

hectares, com ações de 

recuperação 

implantadas por ano. 

Relatórios de execução 

de ações de 

recuperação, incluindo 

informações sobre área 

trabalhada com 

remoção de exóticas 

80 ha 

   

Total em área, em 

hectares, impactados 

por plantios de mudas 

realizados em 

cooperação com 

estudantes na AR 03 – 

Bosque do Visconde16 

Relatórios de execução 

de ações de 

recuperação, incluindo 

informações sobre área 

trabalhada e número de 

mudas plantadas 

2820 m2 

   

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

                                                

16  Pressupõe que a AR 03 – Bosque do Visconde tenha toda a sua área abrangida (14.100 m²) por ações de recuperação até o 

ano de 2021. 
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3.2.6 PLANO SETORIAL DE INTEGRAÇÃO 

Quadro 3.36 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Relações Públicas e Comunicação. 

PROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Divulgar a imagem da UC e estabelecer um canal de comunicação 

com os moradores do entorno. 
AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Consolidar a imagem 

do PEPS perante a 

sociedade como UC 

importante no cenário 

estadual 

Comunidade do 

entorno bem informada 

sobre o PEPS, 

reconhecendo e 

valorizando a presença 

da UC na região. 

Material de divulgação 

elaborado e distribuído. 

PEPS sendo divulgado 

em diversos eventos e 

atividades na região. 

Redução dos conflitos 

de interesse entre o 

PEPS e a comunidade 

do entorno. 

Quantidade total de 

contatos eletrônicos (e-

mail) no banco de 

dados, até o ano 2021 

Relatório/lista de 

contatos 
100    

Número de folders 

distribuídos por ano Registro de controles 

de distribuição de 

materiais 

3000    

Número de informativos 

distribuídos por ano 

(500 por campanha) 

2000    

Número de notícias 

sobre o PEPS 

publicadas por ano em 

cada um dos veículos 

considerados (rádio, TV 

e jornal) 

Registro de Clipping de 

veiculações de 

matérias 

20    

Número total de 

cartilhas distribuídas 

por ano no entorno do 

PEPS 

Registro de controles 

de distribuição de 

materiais 

500    

Número total de 

eventos onde houve 

participação e 

divulgação do PEPS 

por ano 

Registros de 

participação, relatórios, 

fotografias e atas/anais 

de eventos 

2    

Redução percentual 

por ano de registros na 

ouvidoria com 

manifestação contrária 

ao PEPS 

(reclamações)  

Boletins de registro de 

reclamação do PEPS 
-10%    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

Quadro 3.37 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Integração com o Entorno. 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO I 

Despertar o interesse pela conservação da natureza nos moradores 

e turistas do entorno do PEPS por meio da sensibilização e do 

conhecimento. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Integrar o PEPS à 

sociedade como UC 

importante no cenário 

estadual, regional e 

local.  

Promover hábitos e 

técnicas de menor 

impacto ambiental e 

respeito à natureza aos 

turistas e moradores do 

entorno do PEPS. 

Reduzir os impactos 

ambientais e a pressão 

de atividades 

realizadas no entorno 

sobre a UC. 

Ações de educação 

ambiental voltadas para 

as comunidades do 

entorno realizadas na 

Zona de 

Amortecimento e 

localidades próximas.  

Total de eventos anuais 

de educação ambiental 

externos à UC 

organizados pelo PEPS 

(ex.: exposições 

itinerantes e ecoblitz). 

Anais/registros dos 

eventos  

1    

Total de eventos por 

ano externos à UC com 

participação do PEPS. 

2    

Quantidade total de 

cartilhas aos 

produtores rurais do 

entorno do PEPS 

distribuídas. 

Cartilhas impressas e 

distribuídas 
600    

Quantidade total de 

cartilhas de educação 

ambiental para 

professores 

distribuídas. 

Cartilhas impressas e 

distribuídas 
600    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.38 Quadro de avaliação anual e indicadores do Programa de Incentivo às Alternativas de 

Desenvolvimento. 

PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO I 

Promover alternativas de desenvolvimento socioeconômico aos 

moradores da Zona de Amortecimento da UC, que sejam 

compatíveis com os objetivos de conservação. 

AL NA PA 

   
 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

FONTES DE 

VERIFICAÇÃO 
META ANUAL 

RESULTADO 

ALCANÇADO 

% DA META 

ALCANÇADA 

JUSTIFICATIVA

S E OBS. 

Impacto ambiental das 
atividades 

desenvolvidas na Zona 

de Amortecimento do 

PEPS reduzidos. 

Empregos gerados 

para os moradores da 

região, tendo o PEPS 

como propulsor.  

Total de eventos anuais 

sobre turismo 

organizados 

(diretamente ou em 

parcerias) pelo PEPS 

Anais/registros dos 
eventos 

Listas de presença dos 

participantes 

0    

Total de eventos sobre 

agroecologia e 

tecnologias sociais de 

baixo impacto 

ambiental organizados 

(diretamente ou em 

parcerias) pelo PEPS. 

0    

Total de prestadores de 

serviços e atividades 

comerciais, de 

receptivo ou guia no 

PEPS 

Registro de atividades 

comerciais, de 

receptivo ou guia 

desenvolvidas no 

PEPS 

2    

Legenda: AL – Alcançado; NA – Não Alcançado; PA – Parcialmente Alcançado. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 

3.3 AVALIAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO 

A avaliação do ciclo de gestão deverá ocorrer, preferencialmente, a cada 5 anos, prazo 

estipulado para a revisão deste Plano de Manejo. Sendo assim, é esperado que no ano de 

2021 sejam atualizados, minimamente, os objetivos, atividades, indicadores e metas do 

PEPS. Neste momento, é fundamental que o ciclo de gestão passado seja avaliado, 

procurando identificar os principais avanços e entraves na gestão que, por sua vez, 

contribuirão com a definição dos próximos passos. 

A avaliação do ciclo de gestão da UC será realizada com objetivo de verificar o alcance dos 

objetivos, missão, visão e valores da UC e a situação dos critérios das zonas, conforme 

apresentado no Quadro 3.39 e Quadro 3.40, respectivamente. Os critérios das zonas são: 

(i) Critérios Físicos Mensuráveis ou Espacializáveis: Grau de conservação da vegetação 

e Variabilidade ambiental; (ii) Critérios Indicativos de Valores para Conservação: 

Representatividade, Riqueza e/ou diversidade de espécies, Áreas de transição e 

Suscetibilidade ambiental; (iii) Critérios Indicativos para Vocação de Uso: Potencial de 

visitação, Potencial para sensibilização ambiental, Presença de infraestrutura e Uso 

conflitante; (iv) Critérios de Ajustes para Localização e Limites das Zonas e Áreas: Nível 

de pressão antrópica e Acessibilidade. Ainda, a avaliação do ciclo de gestão deverá coincidir 

com o momento de uma avaliação anual da UC. 

Quadro 3.39 Planilha de avaliação dos objetivos, missão, visão e valores da UC. 

OBJETIVOS DA UC AL PA NA 

I. Preservar parte de uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste 
brasileiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes 

   

II. Proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer 
refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas 
de extinção da fauna e flora nativas 

   

III. Preservar a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária, os 
campos de altitude, os corpos hídricos e as formações geológicas notáveis 
contidas em seus limites 

   

IV. Formar um expressivo corredor ecológico com o Parque Nacional de Itatiaia e 
outras unidades de conservação públicas e privadas próximas 
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OBJETIVOS DA UC AL PA NA 

V. Oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e 
pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo em bases 
sustentáveis 

   

VI. Assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza    
 

MISSÃO DA UC AL PA NA 

Executar a plena gestão na proteção integral da biodiversidade local, estimular o 

uso ordenado nos atrativos cênicos e naturais e promover ações com potencial de 

sustentabilidade ecológica e econômica por meio do diálogo social e da educação 

ambiental junto aos diversos atores sociais no entorno do Parque Estadual da 

Pedra Selada 

   

 

VISÃO DA UC AL PA NA 

Ser um parque em ambiente de montanha referência no uso público dos seus 

atrativos naturais e culturais, inseridos em uma região turística já consagrada. 
   

 

VALORES DA UC AL PA NA 

1. Compatibilizar a conservação ambiental com os atrativos disponíveis 
oferecidos pelo parque 

   

2. Ética e transparência junto a sociedade    

3. Comprometimento com o patrimônio público / natural    

4. Servir, na medida do possível, à comunidade do entorno e aos turistas em 
geral 

   

5. Buscar sempre o diálogo como forma de esclarecimento e prevenção de 
possíveis atitudes que possam vir a prejudicar o meio ambiente 

   

Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Quadro 3.40 Planilha de avaliação das zonas e áreas do PEPS de acordo com os critérios de zoneamento. 

ZONA / ÁREA 

ESTADO INICIAL 2016 ESTADO ATUAL 2021 
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ZONAS DE PRESERVAÇÃO - ZP 

ZP 01 – ITATIAIA 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1             

ZP 02 – SERRINHA DO ALAMBARI 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1             

ZP 03 – CAMPOS DE ALTITUDE 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2             

ZP 04 – BONSUCESSO 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1             

ZP 05 – FUMAÇA 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1             

ZONAS DE CONSERVAÇÃO - ZC 

ZC 01 – ITATIAIA / PENEDO 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1             

ZC 02 – SERRINHA DO ALAMBARI 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1             

ZC 03 – FAZENDA MARIMBONDO 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2             

ZC 04 – VALE DA GRAMA 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1             

ZC 05 – ESTRADA-PARQUE RJ-163 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2             

ZC 06 – BOSQUE DO VISCONDE 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2             

ZC 07 – PEDRA SELADA 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1             

ZC 08 – PEDRA PRETA 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1             

ÁREAS DE VISITAÇÃO - AV 

AV 01 – TRILHA DO GORILINHA 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2             

AV 02 – POÇO DO MARIMBONDO 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2             

AV 03 – CASCATA ELDORADO 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2             

AV 04 – ESTRADA-PARQUE RJ-163 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2             

AV 05 – TRILHA DA CAPTAÇÃO  2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2             

AV 06 – BOSQUE DO VISCONDE 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2             

AV 07 – PEDRA SELADA 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1             
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ZONA / ÁREA 

ESTADO INICIAL 2016 ESTADO ATUAL 2021 
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ÁREAS DE RECUPERAÇÃO - AR 

AR 01 – FAZENDA BELA VISTA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AR 02 – ESTRADA-PARQUE PASTO 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 1             

AR 03 – BOSQUE DO VISCONDE 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2             

AR 04 – SÍTIO MACACO FARIA / ALTO 
BOA VISTA 

2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 1             

AR 05 – FAZENDA BOA ESPERANÇA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AR 06 – ALTO BOA VISTA 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1             

AR 07 – SÍTIO AGUAS CLARAS 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1             

AR 08 – SÍTIO BELA VISTA 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1             

AR 09 – PEDRA SELADA 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1             

AR 10 – PEDRA SELADA 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 1             

AR 11 – FAZENDA COPAÍBA 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1             

AR 12 – NORTE PEPS 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 1             

AR 13 – GRANJA PILOTOS 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1             

AR 14 – FAZENDA PEDRA PRETA 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1             

AR 15 – FAZENDA PEDRA PRETA 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1             

AR 16 – FAZENDA PEDRA PRETA 3 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1             

AR 17 – FAZENDA VIEIRA 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1             

ÁREAS DE USO CONFLITANTE - AUC 

AUC 01 – MORRO REDONDO 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1             

AUC 02 - FAZENDA MARIMBONDO 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2             

AUC 03 – ARAUCÁRIAS FAZENDA 
MARIMBONDO 

2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2             

AUC 04 - FAZENDA BELA VISTA - 
PASTO 1 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1             

AUC 05 - FAZENDA BELA VISTA - 
PASTO 2 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1             
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ESTADO INICIAL 2016 ESTADO ATUAL 2021 
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AUC 06 - FAZENDA BELA VISTA - 
PASTO 3 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1             

AUC 07 – SÍTIO CARACOL 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1             

AUC 08 – RANCHO OLDWEST 1 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 1             

AUC 09 – SÍTIO SERRA DO SILVA 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1             

AUC 10 – SÍTIO SERRA DO SILVA 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1             

AUC 11 – LOTE 10 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1             

AUC 12 – ESTRADA-PARQUE PASTO 
1 

1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1             

AUC 13 – SÍTIO RONCADOR 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2             

AUC 14 – SÍTIO RONCADOR 
EUCALIPTO 

2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2             

AUC 15 – CUMEEIRA DA SERRA DA 
PEDRA SELADA 

1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 16 – PASTO 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 17 – EUCALIPTO 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1             

AUC 18 – FAZENDA SANTA ROSA 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1             

AUC 19 – BONSUCESSO 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1             

AUC 20 – EUCALIPTO 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1             

AUC 21 – SÍTIO SERRA PEDRA 
SELADA 

1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1             

AUC 22 – SERRA DO EME PASTO 1 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 1             

AUC 23 – SERRA DO EME 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2             

AUC 24 – FAZENDA PEDRA SELADA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 25 – FAZENDA ALTO DA SERRA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 26 – FAZENDA ARAUCÁRIA 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 27 – FAZENDA COPAÍBA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             

AUC 28 – SÍTIO PEDRA SELADA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1             

AUC 29 – SÍTIO JURAMIDAN 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1             
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Módulo 6 – Monitoramento e Avaliação 

ZONA / ÁREA 

ESTADO INICIAL 2016 ESTADO ATUAL 2021 
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AUC 30 – EUCALIPTO 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1             

AUC 31 – FAZENDA BAGAGEM 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1             

AUC 32 – FAZENDA ARAUCÁRIA 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1             

AUC 33 – RANCHO DO SOSSEGO 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1             

AUC 34 – PASTO LESTE 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1             

AUC 35 – EUCALIPTO FAZENDA 
SERROTE 

2 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 1             

AUC 36 – SÍTIO PEDRA PRETA 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1             

AUC 37 – LOTE 05 EUCALIPTO 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1             

ZONA DE AMORTECIMENTO 

ZONA DE AMORTECIMENTO 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 -             

Legendas: 1 – Baixo / Pouco; 2 – Médio / Razoável; 3 – Alto / Muito. Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice A Relatório das Oficinas de Planejamento Participativo. 

APRESENTAÇÃO 

O projeto “Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada”, 

financiado com recursos do Mecanismo de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio 

de Janeiro (FMA/RJ), é resultante de uma parceria entre o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA-RJ). 

Em derivação ao processo competitivo lançado pelo FUNBIO, o desenvolvimento dos 

trabalhos foi delegado à Detzel Consultores Associados S/A. 

O presente documento configura o Relatório das Oficinas de Planejamento Participativo em 

número total de 03 eventos, realizados nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2015 nas localidades 

de Itatiaia, Serrinha do Alambari e Visconde de Mauá. 

Apresenta os resultados de todas as oficinas, contendo registro fiel de todos os pontos 

elencados nos eventos, bem como uma análise e organização das informações de maneira a 

estabelecer melhor compreensão sobre os aspectos abordados. 

1 INTRODUÇÃO 

Este relatório corresponde ao produto dos trabalhos das Oficinas de Planejamento 

Participativo, promovidas pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), com a 

interveniência do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e executadas pela empresa 

Detzel Consulting, organizadas no âmbito da elaboração do Plano de Manejo do PEPS.  

Com intuito de garantir a participação social no processo de elaboração do plano de manejo 

do PEPS, realizaram-se 03 oficinas em núcleos estratégicos do PEPS, sendo Parque 

Nacional do Itaiaia – Itatiaia/RJ, na Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira, na Serrinha 

do Alambari e na Sede Administrativa do PEPS em Visconde de Mauá, no município de 

Resende/RJ, nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2015 respectivamente. 

As atividades foram orientadas para a transformação dos objetivos em resultados através de 

trabalhos em grupos, compartilhando responsabilidades para que o sucesso seja de todos, 

numa linha de raciocínio coletivo, direcionando a socialização das informações.  

Os trabalhos seguiram os princípios do Enfoque Participativo com ênfase no intercâmbio de 

experiências, tendo como ferramentas metodológicas a visualização, a problematização, 

trabalhos em grupo, sessões plenárias, documentação e apresentações de conteúdo, 

contando com o apoio de um moderador/facilitador encarregado de garantir objetividade e 

foco nas discussões, atuando de forma imparcial. 

Todas as localidades trabalharam com a mesma metodologia, sujeita a pequenos ajustes que 

levaram em conta as características específicas de cada região e os níveis de compreensão 

dos participantes. 

Este relatório foi elaborado a partir dos materiais gerados nas oficinas, com análises e 

comentários da moderação e anotações da equipe técnica. 

1.1 OBJETIVOS DAS OFICINAS 

A Oficina de Planejamento Participativo teve por objetivo coletar subsídios para a definição 

de estratégias, diretrizes e ações de planejamento para a Unidade de Conservação, visando 

a concepção do Plano de Manejo do PEPS. Os objetivos específicos dos eventos foram: 

• Nivelar informações sobre o contexto da UC – revisar pontos fortes, pontos fracos, 
oportunidades e ameaças à Unidade (com base nos resultados da DRP); 
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• Identificar as áreas significativas que contribuam para a definição ou confirmação 
de Zonas e Áreas Estratégicas, internas e externas à UC, incluindo Zona de 

Amortecimento (ZA); 

• Coletar subsídios por parte dos atores, aptos ao estabelecimento de propostas de 

ação para o interior da UC e para a região do entorno, voltados ao estabelecimento 

de planos setoriais e programas temáticos. 

• Consolidar a matriz de colaboração interinstitucional. 

2 MÉTODO E TÉCNICAS 

A realização das OPP teve como intuito garantir a participação social na gestão de unidades 

de conservação conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), instituído pela Lei Federal Nº 9.985/2000, o qual em seu art. 5º estabelece que sejam 

assegurados mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no 

estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação, bem como 

que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão 

das unidades. 

Os trabalhos foram orientados por meio da aplicação de metodologia participativa de análise 

estratégica, com utilização de um conjunto de técnicas e ferramentas que permitiram aos 

atores contribuir com o planejamento da região a partir de seus anseios, expectativas, suas 

experiências e visões, baseando-se nos seus próprios conceitos.  

As técnicas utilizadas na OPP facilitam o processo de comunicação interpessoal, trabalhando 

com alguns elementos básicos, em especial: 

• Moderador; 

• Visualização (Metaplan, entre outras); 

• Trabalhos em grupo; 

• Apresentação dos resultados em plenária para socialização e complementação. 

A proposta para a OPP foi incitar os participantes para a emissão de contribuições e análises 

quanto ao que esperam para a UC e da região a partir de um processo de autorreflexão sobre 

os seus próprios problemas e as possibilidades para solucioná-los. Para tanto foram utilizados 

os seguintes passos e dinâmicas: 

1. Socialização com a abertura da oficina e apresentação dos participantes; 

2. Apresentação de uma síntese dos principais resultados dos estudos técnicos do 
PEPS, realizada pela equipe técnica da Detzel Consulting; 

3. Identificação da vocação natural do PEPS e que deverá dar foco para as ações 
futuras. 

4. Estruturação da Visão de Futuro do PEPS, realizada a partir das manifestações 
dos participantes, coordenada pelo moderador da oficina; 

5. Identificação das ações estratégicas que foram objeto de atenção da equipe 
técnica de elaboração do Plano de Manejo do PEPS, realizada com o apoio de 
grupos de trabalho; 

6. Abordagem, realizada pela Equipe técnica da Detzel Consulting, sobre o processo 
para a definição do zoneamento interno e externo da UC e os possíveis critérios 
para a sua definição; 

7. Próximos passos para a continuidade do processo de elaboração do Plano de 
Manejo do PEPS; 
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8. Avaliação e encerramento da OPP. 

Além dos princípios e ferramentas de um planejamento participativo, o enfoque participativo 

foi a base metodológica que fundamentou as oficinas, reunindo técnicas e instrumentos que 

facilitam o processo de debate e de intercâmbio de experiências. Os principais elementos do 

enfoque participativo utilizados nestas oficinas foram, entre outros: 

• As apresentações técnicas tiveram o objetivo de nivelar informações para orientar 

a atuação dos participantes. 

• O moderador como elemento imparcial, de equilíbrio e catalisador para as 

diversas ideias que apareceram decorrentes do processo grupal;  

• A visualização móvel consistindo no registro visual contínuo de todo o processo, 

mantendo as ideias sempre acessíveis para todos;  

• A problematização como mecanismo para evitar a dominação e ativar o 
intercâmbio de ideias entre os participantes;  

• Os grupos de trabalho como momento de intercâmbio de experiências e de criação 
de ideias; 

• As sessões plenárias como espaço de participação e de ajustes e validação de 
propostas. 

Os trabalhos foram realizados com a utilização de painéis de visualização onde foram 

inseridas e apresentadas informações como a programação e os objetivos da oficina, que 

ficaram disponíveis durante todo o período do evento. Um segundo painel foi utilizado para o 

processo de visualização das tarjetas, conforme padrão estabelecido na metodologia 

Metaplan. Também foram disponibilizados materiais gerais para os participantes, como: 

mapas, canetas, fitas adesivas, cartolinas, etc. 

Durante toda a oficina membros da equipe da Detzel Consulting, incluindo os coordenadores, 

contribuíram com orientações e esclarecimentos técnicos. Por parte da Detzel Consulting, 

participaram enquanto equipe técnica de apoio e condução dos trabalhos, os seguintes 

profissionais:  

Quadro 2.1  Equipe técnica participante da OPP. 

EQUIPE TÉCNICA 

TÉCNICOS FUNÇÃO 

Valmir Augusto Detzel Engenheiro Florestal, Me. - Coordenador Geral do Plano de Manejo 

Ginessa Corrêa Lemos Turismóloga - Coordenadora Executiva do Plano de Manejo 

Luan Harder Eng. Ambiental e Sanitário - Coordenação e Suporte 

Luis Felipe Cesar Jornalista - Coordenador de Comunicação e Articulação 

Sandy Plassmann Lamberti Coordenadora de Geoprocessamento, Mapeamento e SIG 

Henrique Menandro Geógrafo, consultor Meio Físico 

Izar Aximoff Biólogo, Coordenador de Meio Biológico - Vegetação 

Luciano Lima Biólogo, Coordenador de Meio Biológico- Fauna 

Nilo Jardim Zootecnista, Consultor de Meio Antrópico - Práticas Agrossilvipastoris 

Sérgio Cordiolli Engenheiro Agrônomo, Me. - Moderador 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Foi oferecido café, água e sucos, bem como pães e bolos durante todo período da manhã e 

da tarde, com orientação para que os participantes ficassem a vontade para servirem-se. O 

almoço também foi oferecido pela Detzel Consulting para todos os participantes convidados. 
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3 PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS 

Em todas as oficinas realizadas, a programação dos trabalhos foi prevista e realizada da 

seguinte forma:  

08h30 Abertura dos Trabalhos da Oficina; 

09h00 Nivelamento sobre os resultados do diagnóstico da UC reunidos na Oficina DRP: 

  Quais são os principais pontos fracos? 

  Quais são os principais pontos fortes? 

  Quais são as principais oportunidades? 

  Quais são as principais ameaças? 

09h45  Missão e visão de futuro da UC; 

10h30  Intervalo; 

10h45 Divisão dos grupos de trabalho: Diretrizes de ação para a UC; 

  Gestão da UC: 

  Propostas para superar os pontos fracos do Parque? 

  Propostas para explorar os pontos fortes do Parque? 

  Relações com o entorno: 

  Propostas para aproveitar as oportunidades para o Parque? 

  Propostas para enfrentamento das ameaças ao Parque? 

12h30  Almoço; 

13h30  Plenária: apresentação das propostas de diretrizes; 

15h30  Intervalo; 

16h00  Propostas de zoneamento interno e externo; 

17h00  Próximos passos do Plano de Manejo; 

18h00  Avaliação e Encerramento da Oficina. 

4 PARTICIPANTES 

Foram convidados a participar das oficinas de OPP representantes das instituições e 

organizações governamentais e não governamentais, comunidade acadêmica e científica, 

representantes comunitários e de empresas privadas atuantes na região.  

Os convites foram enviados individualmente de acordo com a capacidade de contribuição, 

cargo/função, instituição e envolvimento com o PEPS aos atores sociais com perfil de 

liderança comunitária, formadores de opinião, que possuam conhecimentos acerca da UC e 

região do entorno e, principalmente, demonstrem postura proativa. Sendo assim, a indicação 

dos convidados foi orientada pelo gestor da UC e pela experiência com as participações 

durante o DRP. Todos os membros do conselho do PEPS foram convidados. 

Os convites, em versão aprovada pelo INEA, foram enviados via e-mail. Para aqueles que 

não tem acesso fácil à internet, foram entregues em mãos, pela equipe de coordenação do 

projeto e equipe de gestão da UC.  

Nas 03 oficinas de OPP estiveram representados segmentos da sociedade civil organizada, 

moradores, poder público e setor privado, instituições de ensino e proprietários, somando 91 

participantes (Tabela 4.1).). As listas de presença de cada oficina encontram-se no Apêndice 

1 deste relatório. 

Tabela 4.1 Quantidade de participantes nas OPP. 

LOCAL ITATIAIA SERRINHA VISCONDE DE MAUÁ 

PARTICIPANTES 23 30 38 

TOTAL 91 
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Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

A seguir são apresentados os gráficos de representatividade dos participantes das 03 OPP, 

ilustrando a participação dos diversos segmentos da sociedade - equipe técnica, sociedade 

civil, poder público, ensino (Figura 4.1). 

Figura 4.1 Representatividade dos participantes de cada oficina de DRP. 

   
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5 REGISTRO DE DESENVOLVIMENTO E DE RESULTADOS 

DAS OFICINAS  

A seguir são apresentados os resultados obtidos em cada atividade proposta, relatando as 

especificidades de cada uma das 03 oficinas de planejamento participativo (OPP). 

5.1 ABERTURA 

A abertura de cada oficina foi feita pelo representante do Inea e gestor do PEPS, Rodrigo 

Rodrigues que de forma breve falou da importância desta etapa dentro do processo de 

elaboração do plano de manejo e apresentou a empresa executora, representada pelo Sr. 

Valmir Augusto Detzel - Detzel Consultores Associados S/A, coordenador geral do projeto, 

que, por sua vez, relatou os principais passos cumpridos até o momento, bem como destacou 

as expectativas quanto à efetiva participação de todos nas Oficinas de Planejamento 

Participativo (OPP), mantendo um espírito de colaboração e de pró-atividade (Figura 5.1). 

Foi destacado que as OPP correspondem a mais um dos eventos participativos realizados no 

processo de elaboração do Plano de Manejo, complementando as Oficinas de Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) realizadas em dezembro de 2014, assim como as demais reuniões 

e procedimentos de coletas de informação executados e previstos até a conclusão dos 

trabalhos de elaboração do planejamento da unidade de conservação. 

Foram esclarecidos pontos de relevância para as oficinas participativas, como ferramenta 

complementar de apoio para a elaboração do Planejamento da UC e como oportunidade de 

participação da sociedade no processo de construção do Plano de Manejo. 
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Figura 5.1  Abertura da OPP de Visconde de Mauá 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO 

Após a abertura institucional, o moderador Sergio Cortiolli passou a conduzir o evento dando 

início a apresentação, pela equipe técnica, da síntese dos resultados do diagnóstico realizado 

no período de novembro de 2014 a junho de 2015. Fazendo uso de slides foram abordados 

os estudos de meio físico, apresentados pelo geógrafo Henrique Menandro (substituído pelo 

engenheiro ambiental Luan Harder, na impossibilidade de presença na primeira oficina). Os 

resultados do meio biológico referentes à vegetação foram apresentados pelo biólogo Izar 

Aximoff e de fauna pelo biólogo Luciano Lima, na condição de coordenadores de equipes 

especialistas. A apresentação dos estudos de socioeconomia e uso público foram feitos pela 

turismóloga Ginessa Corrêa com participação do zootecnista Nilo Jardim nos tópicos de 

práticas agrossilvipastoris (Figura 5.2). 

Figura 5.2 Apresentação dos resultados do diagnóstico pela equipe técnica. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Os técnicos apresentaram os resultados obtidos nas campanhas de campo complementando 

com resultados dos levantamentos de dados secundários. Foi destacado que o PEPS ainda 

possui pouca pesquisa científica no seu território e foram utilizados muitos dados de pesquisas 

do Parque Nacional de Itatiaia, devido à proximidade e similaridade das áreas. A equipe 

também esclareceu dúvidas e interagiu com a plenária.  

5.3 VOCAÇÃO NATURAL DO PEPS 

Com base nos resultados dos diagnósticos e oficinas de DRP já realizadas, realizou-se um 

debate acerca da vocação natural do PEPS, considerando as razões de sua criação e o capital 

ambiental existente na UC. A pergunta orientadora para a reflexão foi: Qual a vocação natural 

(missão) do Parque Estadual da Pedra Selada? Os participantes se inscreveram para falar e 

as contribuições foram registradas nas tarjetas e fixadas nos painéis conforme Figura 5.3 

Figura 5.3  Construção da missa da UC na OPP realizada em Itatiaia. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Segue o conteúdo registrado durante as 03 oficinas, referentes à dinâmica de construção da 

missão da UC. 

Quadro 5.1  Vocação da UC identificada pelos participantes das OPP. 

ITATIAIA SERRINHA DO ALAMBARI VISCONDE DE MAUÁ 

Conservação da biodiversidade; 

Proteção e produção de água; 

Pesquisa científica. 

Integração do mosaico regional; 

Conservação da paisagem. 

Educação ambiental regional; 

Turismo sustentável. 

Manutenção da identidade regional; 

Incentivar outras unidades de 
conservação; 

Reconhecer saberes locais; 

Conciliar desenvolvimento e 
conservação; 

Agregação de valor à produção regional; 

Melhoria da qualidade de vida; 

Geração de emprego e renda; 

Proteção de nascentes. 

Proteção da natureza e da 
biodiversidade. 

Paisagem cênica. 

Atividades de lazer. 

Turismo sustentável. 

Envolvimento da comunidade. 

Acessibilidade da população. 

Aproximar positivamente o ser humano 
da natureza. 

Conservação sociocultural do entorno. 

Produção e difusão de conhecimentos. 

Educação ambiental. 

Preservação ambiental. 

Recuperação ambiental da região. 

Preservação da água. 

Educação ambiental. 

Desenvolvimento de pesquisa. 

Promoção do turismo. 

Envolvimento da comunidade. 

Lazer e esporte para a comunidade. 

Assegurar maior presença institucional. 

Direcionamento do desenvolvimento do 
seu entorno. 

Incentivo à produção agropecuária 
sustentável. 

Agregação de valor e renda aos produtos 
locais. 

 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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5.4 VISÃO DE FUTURO DO PEPS 

Procurando criar um foco unificado de atenção entre os participantes, organizou-se uma 

dinâmica de grupos para coletar elementos para a construção de uma visão de futuro do 

PEPS, comum a todos.  

O exercício foi orientado pela seguinte pergunta orientadora: Como queremos ver o Parque 

Estadual da Pedra Selada no futuro (10 anos)? A pergunta orientadora foi feita para a planária 

e as contribuições foram fixadas em tarjetas pelo moderador (Figura 5.4.). 

Figura 5.4 Construção da visão de futuro do PEPS 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015 

As contribuições foram classificadas em grandes temas que estão relacionados aos futuros 

programas de gestão do PEPS e seguem de acordo com cada localidade.  

Quadro 5.2 Conteúdo da visão de futuro da UC, elaborado pelos participantes nas oficinas participativas 

OPP DE ITATIAIA 

Modelo de gestão da UC consolidado: Integração da gestão ambiental; Aumento da equipe gestora e da 
infraestrutura; Modelo de gestão e manejo para outras UCs; Consolidação territorial; Zoneamento consolidado. 

Manejo e restauração ampliada: Áreas recuperadas; Constatação do aumento da fauna e flora que atualmente 
estão ameaçados; Biodiversidade conservada. 

Referencial em pesquisa reconhecido: Centro de pesquisa / casa do pesquisador; Pesquisas desenvolvidas e 
publicadas; Ser novo referencial para a pesquisa em biodiversidade e socioambiental. 

Turismo e educação ambiental fortalecida: Disseminadora de informações e postura ambientais; Grande 
fomentador da educação ambiental como ferramenta de conservação; Museu da biodiversidade e cultura regional 
/ local; Desenvolvimento da vocação do turismo para observação de aves. 

Comunidade local integrada ao PEPS: Integradora da conservação, turismo e produção rural; Ser referência na 
proteção ambiental aliado ao fomento do desenvolvimento sustentável; População envolvida com a conservação 
da biodiversidade; Criador de alternativas para geração de renda; Integração dos diferentes atores sociais, com a 



Página 347 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

OPP DE ITATIAIA 

união das pessoas; Pessoas pescando nos rios vizinhos ao PEPS; Convívio harmonioso entre o homem e a 
natureza. 

Identidade regional fortalecida: Que a UC tenha no seu corpo técnico o sentimento de construção de uma nova 
região; Reconhecido como “cidadão Mantiqueira”; Referencial para a região da Mantiqueira como exemplo para 
os vizinhos; Formação da população local para aspectos regionais; Permitir uma nova percepção da região. 

 

OPP DA SERRINHA DO ALAMBARI 

Conservação e manejo consolidados: Ampliada a conservação na área do PEPS; Áreas degradadas estão 
totalmente recuperadas; Populações de animais nativos estão mantidas e/ou aumentadas; O PEPS está livre de 
espécies exóticas. 

Produção e difusão de conhecimentos estão asseguradas: Disponibilizadas informações científicas aos 
visitantes. 

Gestão do PEPS está consolidada: Os limites do PEPS estão identificados; Torres de observação estão 
instaladas no PEPS; Assegurada equipe permanente para o PEPS; PEPS está consolidado; Fiscalização está 
atuante e integrada com outros órgãos ambientais. 

Identidade do PEPS fortalecida: Identidade do PEPS está consolidada em âmbito nacional e internacional; O 
PEPS é destino mundialmente reconhecido para observação de aves; As belezas cênicas são visualmente 
exploradas; Fortalecidas as aptidões de cada setor: aves, escalada, fomento à cultura, etc; O PEPS gera qualidade 
de vida. 

O PEPS é difusor de ações referenciais: O PEPS é difusor de ações de conservação para o seu entorno. 

Turismo sustentável está fortalecido: Ecoturismo implantado com acesso aos atrativos naturais; Articulados os 
atrativos do entorno; Esporte fomentado; Trilhas oficiais e monitoradas são mantidas adequadamente. 

Infraestrutura está consolidada: Segurança do visitante está com acessibilidade; Trilhas com infraestrutura e 
acessos estão garantidas. 

PEPS é referência em acessibilidade: O PEPS é vanguarda na estrutura de visitação, com acesso a todas as 
idades, facilitando todos os propósitos dos visitantes. 

Geração de renda no entorno está fortalecida: Geração de renda está incrementada; Gerando renda para a 
população local; Comunidade / preservação do turismo estão integrados; Comunidade Integrada às atividades do 
PEPS com atividades econômicas, gerando recursos para a comunidade e protegendo a natureza; Aumentada a 
renda da comunidade em função do PEPS. 

 

OPP DE VISCONDE DE MAUÁ 

Ser referência em conservação ambiental: Visto como referência em conservação na região; Ser referência em 
proteção e desenvolvimento sustentável em ecossistemas de montanha; Ser um centro de referência de 
conservação da Mata Atlântica; Assegurada a manutenção da biodiversidade e sua promoção; Formada e 
preservada a mata e suas espécies nativas; Nascentes totalmente protegidas. 

Pesquisas científicas são incentivadas: Desenvolvidas pesquisas científicas e a consequente ampliação e 
divulgação do conhecimento. 

Educação ambiental desenvolvida: Educação ambiental desenvolvida para a comunidade local, receptores e 
visitantes. 

PEPS está integrado com a comunidade: Ser referência de integração entre a sociedade, comércio e produtor 
rural; Comunidade local está envolvida e consciente; Parceria entre o PEPS e a comunidade do entorno; 
Apontadas alternativas para manutenção da atividade rural com preservação e resultado para o produtor. 

Gestão do PEPS integrada com a comunidade: O PEPS e o Inea estão com uma relação amigável com a 
população; A administração do PEPS está orientada para o apoio e fomento e não para a repressão e punição; 
Sede está estruturada com os devidos recursos humanos. 

Infraestrutura do PEPS está qualificada: Melhorar a infraestrutura no PEPS. 

Turismo, lazer e esporte estão estruturados no PEPS: O PEPS possui inúmeras trilhas de acessos aos seus 
pontos turísticos; Estradas do entorno com demarcação de ciclovias; Promovido o turismo de natureza; Áreas de 
recreação estabelecidas; As trilhas estão sinalizadas e estruturadas; O PEPS é referência de visitação de turismo 
ecológico; Áreas bem estruturadas e definidas para prática de cada esporte; Atrativos estão bem estruturados. 

Equipe gestora está fortalecida: Há atenção com o lixo; Há combate preventivo aos incêndios; Equipe técnica 
está consolidada; Há fiscalização; Equipe de Guarda Parques está integrada com a comunidade. 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

5.5 PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O PEPS 

Em cada uma das OPP foram formados três grupos de trabalho, organizados por elementos 

da visão de futuro, com o sentido de propiciar discussão entre os participantes e estruturar o 

plano de ações estratégicas para o PEPS.  
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Os grupos foram compostos aleatoriamente mesclando assim o interesse e capacidade de 

contribuição de cada participante. Os técnicos da equipe da Detzel Consulting ficaram a 

disposição dos grupos esclarecendo dúvidas e oferecendo contribuições sempre que 

solicitados (Figura 5.5).  

Figura 5.5  Formação dos grupos para a construção das ações estratégicas, em cada uma das Oficinas 

realizadas 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

As propostas elaboradas nos grupos foram apresentadas, debatidas, complementadas e 

validadas em plenárias. O trabalho foi orientado por uma matriz composta de três elementos: 

Diretrizes, Cenário Desejado e Ações Executivas. Os resultados estão apresentados por 

localidade no Quadro 5.3 e no Quadro 5.4. 
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Quadro 5.3  Proposta de ações estratégicas da OPP de Itatiaia 

DIRETRIZ QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

Modelo de Gestão da UC 
Consolidado 

Limites da UC estão consolidados. Estabelecer parceria com o poder público municipal. 

Determinar os limites do PEPS. 

Elaborar proposta de revisão dos limites do PEPS. 

PEPS está ampliado.  Identificar áreas para ampliação ou redução. 

Apoiar o cadastro ambiental rural. 

Cercar pontos vulneráveis no Morro Redondo e Alto Penedo.  

Implantar os marcos geodésicos / marcos físicos. 

Centro de gestão integrada está operante. Estabelecer parceria envolvendo os órgãos da União, Estado e municípios. 

Identificar competências e atribuições de cada parte envolvida. 

Corpo técnico multidisciplinar é suficiente e estável. Indicar necessidades de concurso público e de parcerias. 

Incentivar trabalho voluntário por meio de um programa de voluntariado. 

Definir área pública e de lazer.  

Prever posto avançado de proteção.  

Definir o quadro de pessoal necessário. 

Manejo e restauração 
ampliada. 

Áreas degradadas estão recuperadas. Definir área do Banpar. 

Priorizar a recuperação das áreas prioritárias 

Monitoramento e manejo da fauna e flora estão 
estabelecidos. 

Criar banco de dados. 

Mapear pontos de ameaças e pressões. 

Reintroduzir e revigorar a população na UC. 

Reduzir as pressões e ameaças de caça 

Instalação de UPAM. 

Riscos de incêndios estão reduzidos. Criar brigadas comunitárias e institucionais de combate aos incêndios 

Realizar a prevenção e a fiscalização. 

Indicar a possibilidade de gestão com fogo preventivo. 

Referencial em pesquisa 
reconhecido 

Estrutura física do centro de apoio à pesquisa está 
construída. 

Celebrar parcerias para manutenção dos espaços físicos 

Disponibilizar sala de preparo de material e armazenamento. 

Pesquisas estão publicadas e divulgadas Estabelecer linhas de pesquisa prioritárias para o PEPS. 

Criar a manter banco de dados sobre as pesquisas no PEPS. 

Realizar a publicação de guias. 

Priorizar as espécies ameaçadas de extinção. 

Fomentar a pesquisa em áreas prioritárias para o PEPS 
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DIRETRIZ QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

Turismo e Educação 
Ambiental Fortalecidos 

Melhorada a consciência ambiental dos visitantes. Criar materiais educativos e informativos 

PEPS é referência para a região. Realizar campanhas educativas em datas comemorativas e festivas 

Ampliada a atuação junto à comunidade local. Implementar o uso público do PEPS. 

Implementar áreas especiais. Ex. Bosque do Visconde. 

Museu didático implementado. Estruturar espaço interativo e expositivo. 

Elaborar projeto executivo de espaços e parcerias.  

Destino reconhecido internacionalmente para 
observação aves. 

Implementar trilhas e torre para observação de aves 

Realizar exposição itinerante sobre as atividades realizadas 

Disponibilizar material de divulgação de ações 

Comunidade local integrada 
ao PEPS 

Assegurada a sustentabilidade do turismo local Ordenar a visitação no PEPS. 

Estruturar os atrativos 

Realizar o monitoramento dos atrativos 

Realizar a recuperação e manutenção de trilhas 

Implantar sinalização turística e das trilhas 

Gestão participativa público e local implantada. Criar CTs 

Desenvolver instrumentos de comunicação social 

Produtores estão adotando práticas agropecuárias 
conservacionistas. 

Estabelecer parcerias com Embrapa, Emater e Universidades 

Produtores implementam novas alternativas 
econômicas 

Fomentar a agricultura e fruticultura orgânica 

Fomentar a capacitação técnica de produtores e jovens em dias de campo, palestras e ensino técnico 

Organizar banco de imagens do PEPS para uso livre da comunidade 

Reduzidas as queimadas no entono do PEPS Realizar oficinas de educação ambiental direcionadas ao manejo do solo. 

Realizar rotina de notificação preventiva 

Identidade regional 
fortalecida. 

Setores estão capacitados profissionalmente Realizar programa de condutores 

Realizar programa de voluntariado e de estágios 

Fortalecer a marca do PEPS para reconhecimento dos produtos locais 

Jovens estão interessados em permanecer na 
região 

Realizar programas de incentivo ao estudo e pesquisa 

Turismo e educação 
ambiental fortalecidos 

APPs estão protegidas e restauradas Implantar projeto de PSA no entorno do PEPS 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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Quadro 5.4  Proposta de ações estratégicas construída na OPP da Serrinha do Alambari. 

DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO 
FUTURO DESEJADO? 

O QUE DEVEMOS FAZER? 

Conservação e 
manejo consolidados 

Áreas degradadas estão 
recuperadas 

Realizar o mapeamento e diagnóstico das áreas degradadas. 

Elaborar projeto de intervenção. 

Implantar ações de recuperação. 

Fauna e flora estão 
recompostas no seu estado 
original. 

Realizar o levantamento do que ocorria e o levantamento atual. 

Elaborar projeto de reintrodução. 

Definir espécies prioritárias para atenção. 

Realizar levantamento de espécies exóticas. 

Realizar a erradicação das espécies exóticas. 

Elaborar manejo das espécies exóticas na zona de amortecimento. 

Comunidade está engajada 
na conservação do PEPS. 

Realizar ações de educação ambiental com moradores do entorno e 
visitantes. 

Queimadas estão 
erradicadas 

Mapear e monitorar as áreas ameaçadas. 

Apoiar a assistências técnica rural 

Produção e difusão 
de conhecimentos 
estão asseguradas 

Produção científica está 
ampliada e os 
conhecimentos divulgados 

Organizar e disponibilizar banco de dados com as pesquisas 
produzidas no PEPS. 

Fomentar parcerias com universidades 

Realizar ações de divulgação dos dados coletados 

Realizar incentivos à pesquisa 

Prever apoio de infraestrutura de apoio à pesquisa 

Indicar temas prioritários para a pesquisa 

Gestão do PEPS 
consolidada 

Gestão está consolidada Elaborar plano de manejo prevendo revisão periódica 

Realizar fiscalização atuante e integrada 

Dispor de equipe permanente 

Instalar torres de observação em pontos estratégicos 

Identidade do PEPS 
fortalecida 

PEPS conhecido e 
reconhecido por meio da 
sua riqueza hídrica climática 
e paisagística 

Realizar levantamento fotográfico e aerofotográfico 

Realizar a divulgação virtual e impressa 

Organizar banco de imagens para uso dos proprietários 

Levantar as identidades locais 

Realizar o uso compartilhado da imagem do PEPS com a comunidade 
local 

O PEPS é difusor de 
ações referenciais 

Assegurada harmonia entre 
parceiros públicos e 
privados 

Aprimorar o funcionamento do pórtico turístico na Serrinha 

Revitalizar o paisagismo da estrada de acesso ao PEPS 

Construir sede do grupo ambiental e da APA 

Construir unidade conjunta na Serrinha (APA e PEPS). 

Turismo sustentável 
está fortalecido 

Comunidade está envolvida 
no ecoturismo. 

Realizar curso de guia de turismo 

Realizar oficinas e palestras para os moradores 

Instalar posto de informações turísticas 

Trilhas estão consolidadas Celebrar acordos com os proprietários 

Celebrar acordos com o Parque Nacional de Itatiaia 

Realizar a proteção de trilhas 

Realizar a sinalização dos atrativos: Gigante, Gorila e Gorilinha 

Infraestrutura está 
consolidada. 

Segurança no PEPS está 
ampliada 

Assegurar frequência de segurança na área do PEPS 

Definir critérios de segurança 

Realizado o mapeamento e 
sinalização das trilhas 

Realizar a sinalização, classificação e levantamento das trilhas 

Assegurada a adaptação à 
mobilidade 

Exigir equipamentos de segurança dos usuários 

Melhorar a estrutura dos atrativos 

Postos de controle estão 
instalados 

Assegurar o acesso às propriedades privadas e RPPNs com acordos 
de acessos. 
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DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO 
FUTURO DESEJADO? 

O QUE DEVEMOS FAZER? 

Desenvolver programa de voluntariado 

Construir postos de observação e controle 

Assegurar corredores / servidão de acesso aos atrativos 

PEPS é referência 
em acessibilidade 

Políticas de sustentabilidade 
no entorno está consolidada 

Incentivar o saneamento básico no entorno do PEPS 

Incentivar o uso de energias alternativas 

Incentivar tecnologias de comunicação 

Incentivar política de tratamento de resíduos 

Infraestrutura está 
melhorada 

Implantar trilhas suspensas 

Implantar torres de observação 

Desenvolver ações na área erodida da Pedra Selada 

Geração de renda no 
entorno está 
fortalecida 

Sistemas agroflorestais, 
turismo, artesanato e 
agricultura familiar estão 
fortalecidos 

Fortalecer os produtos da sociobiodiversidade 

Organizar calendário de eventos 

Realizar o mapeamento da produção 

Incentivar o beneficiamento da produção 

Realizar a divulgação dos produtos regionais 

Incentivar cooperativas e associações de produtores 

Incentivar a economia solidária 

Incentivar a capacitação profissional 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Quadro 5.5  Proposta de ações estratégicas construída na OPP de Visconde de Mauá. 

DIRETRIZES 
QUAL O CENÁRIO 

FUTURO DESEJADO? 
O QUE DEVEMOS FAZER? 

Ser referência em 
conservação 
ambiental 

Nascentes estão 
preservadas 

Criar espaços para a coleta de sementes e fornecimento de mudas. 

Divulgar o programa de Pagamento Por Serviços Ambientais. 

Realizar a manutenção e preservação das matas ciliares. 

Mapeadas e recuperadas as 
áreas degradadas. 

Realizar o plantio de espécies endêmicas. 

Realizar a preservação da flora nativa. 

Mapeada e recuperada a 
fauna 

Criar corredores ecológicos. 

Inibir a caça e o comércio de animais silvestres. 

Inventariar insetos e abelhas nativas. 

Pesquisas científicas 
são incentivadas 

Celebrado convênio com o 
Jardim Botânico para 
pesquisa de flora. 

Realizar a coleta controlada de espécies para pesquisa. 

Celebrados convênios com 
instituições federais, 
estaduais e privados de 
pesquisa. 

Realizar o desenvolvimento de pesquisas de flora e fauna.  

Desenvolver ações de educação ambiental. 

Realizar a capacitação da comunidade envolvida. 

Criar trilhas e bosques interpretativos. 

Educação ambiental 
desenvolvida 

Educação ambiental 
desenvolvida para visitantes 
locais e escolas. 

Divulgar para a comunidade local e turistas a conduta dentro do 
PEPS. 

Aplicar a lei municipal e estadual sobre reciclagem e coleta seletiva. 

Criadas alternativas para 
redução do consumo de 
água. 

Realizar a educação ambiental em todos os segmentos da 
sociedade. 

Incentivar o reuso e coleta da água da chuva. 

PEPS está integrado 
com a comunidade 

Interesses das partes estão 
harmonizados 

Promover reuniões de conhecimento e integração dos interesses 

Comunidades do entorno 
estão amplamente 
integradas 

Elaborar e divulgar informações relevantes 

Realizar eventos tendo a sede do PEPS como referência 

A região alcançou maior 
produtividade e 
sustentabilidade. 

Identificar as carências e buscar extensionistas capazes de contribuir 
com a melhora dos resultados 
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DIRETRIZES 
QUAL O CENÁRIO 

FUTURO DESEJADO? 
O QUE DEVEMOS FAZER? 

Comunidade do entorno 
integrada com as ações do 
PEPS. 

Mobilizar a comunidade para o debate 

Melhorar o acolhimento aos turistas 

Gestão do PEPS 
integrada com a 
comunidade 

Guarda Parques e 
funcionários estão 
capacitados para lidarem 
com a comunidade rural 

Manter a equipe de guardas do PEPS adequada e capacitada para 
atender as demandas 

Promover a capacitação contínua dos funcionários em variados 
aspectos de legislação e de relações humanas 

Desenvolver o apoio aos projetos de educação ambiental 

Desenvolvida cartilha para 
uma convivência sadia com 
o PEPS 

Assegurar que o Conselho e a direção do PEPS elaborem a cartilha 

Turismo, lazer e 
esporte estão 
estruturados no 
PEPS 

Turismo sustentável está 
promovido 

Criar informações sobre esportes e trilhas para os visitantes 

Organizar informações técnicas sobre os atrativos 

Organizar atividades de infraestrutura esportiva no Bosque do 
Visconde 

Selo verde para as 
instituições comerciais está 
criado 

Sensibilizar instituições ambientais para criar o selo verde 

Fortalecer e apoiar a produção cultural local 

Criar centro de atendimento aos visitantes 

Ecoturismo na região está 
promovido. 

Definir áreas para a prática de cada esporte 

Realizar a abertura de novas vias de escalada 

Criar ciclovias compartilhadas 

Criar pista de skate no Bosque do Visconde 

Oferecer atrativos seguros 

Avaliar o oferecimento de pista para cavalgada 

Disponibilizar infraestrutura para esportes 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

6 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Com intuito de permitir uma visão geral sobre as considerações das comunidades do entorno 

do PEPS, os resultados foram sintetizados e analisados em conjunto, permitindo observar 

semelhanças e divergências de opiniões, visões e expectativas com a UC entre as três 

localidades em que foram realizadas as oficinas.  

A compilação dos resultados considerou as contribuições das 91 pessoas que participaram 

de forma expressiva nas atividades realizadas. Seguem os principais resultados de cada 

atividade.  

Quando perguntados sobre a vocação do PEPS, na primeira atividade, os aspectos mais 

apontados, nos 3 locais, foram: 

• Assegurar a preservação, recuperação ambiental e conservação da 

biodiversidade, ampliando o mosaico de UCs regional. 

• Assegurar a proteção de nascentes e preservação da produção de água em 
quantidade e qualidade. 

• Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas - produção e difusão de 
conhecimentos. 

• Fortalecer a identidade e a conservação da paisagem cênica regional. 

• Possibilitar o desenvolvimento do turismo sustentável e de atividades de lazer e 

esporte para a comunidade. 

• Promover ações de educação ambiental regional e de reconhecimento de saberes 
locais. 
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• Aproximar positivamente a comunidade regional com as ações de preservação do 
meio ambiente, conciliando desenvolvimento e conservação. 

• Possibilitar a agregação de valor à produção regional, gerando emprego e renda 

e a melhoria da qualidade de vida da população do seu entorno. 

A segunda atividade propôs a construção coletiva da visão de futuro do PEPS com a pergunta 

orientadora: Como queremos ver o Parque Estadual da Pedra Selada no futuro? O conteúdo 

apontado pela plenária foi organizado em grupos de mesmo tema, sendo: 

Quadro 6.1  Síntese da visão de futuro obtida nas OPP realizadas no PEPS 

REFERÊNCIA EM CONSERVAÇÃO, MANEJO E 
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL 

REFERÊNCIA EM PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE 
CONHECIMENTOS. 

Ampliada a conservação na área do PEPS. 

Áreas degradadas estão totalmente recuperadas. 

Fauna e flora que atualmente estão ameaçados foram 
recuperadas. 

Populações de animais nativos estão mantidas e/ou 
aumentadas. 

O PEPS está livre de espécies exóticas. 

Assegurada a manutenção da biodiversidade e sua promoção. 

Nascentes totalmente protegidas. 

Biodiversidade conservada 

Pesquisas são desenvolvidas e publicadas. 

Espaço estruturado para pesquisa socioambiental e em 
biodiversidade. 

Disponibilizadas informações científicas aos visitantes. 

Disponibilizado centro de pesquisa / casa do pesquisador. 

O PEPS é difusor de ações de conservação para o seu 
entorno. 

IDENTIDADE REGIONAL FORTALECIDA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESTÁ DESENVOLVIDA 

Identidade do PEPS está consolidada em âmbito nacional e 
internacional. 

População local identificada com a UC. 

Reconhecido como “cidadão Mantiqueira”. 

As belezas cênicas são visualmente exploradas. 

Formação da população local para aspectos regionais. 

Incentivada uma nova percepção da região. 

Educação ambiental desenvolvida para a comunidade local, 
receptores e visitantes. 

Disseminadora de informações e postura ambientais. 

Grande fomentador da educação ambiental como ferramenta 
de conservação. 

TURISMO, LAZER E ESPORTE ESTÃO ESTRUTURADOS 
NO PEPS 

GESTÃO DO PEPS ESTÁ CONSOLIDADA 

O PEPS possui inúmeras trilhas sinalizadas e estruturadas 
para acesso seguro aos seus pontos turísticos. 

Ecoturismo implantado com acesso aos diferentes atrativos 
naturais. 

Desenvolvido o turismo de observação de aves. 

Áreas de recreação definidas para prática de cada esporte e 
estão bem estruturadas. 

Atrativos turísticos estão bem estruturados. 

Gestão do PEPS está integrada com a comunidade do 
entorno. 

Equipe de Guarda Parques está integrada com a comunidade. 

A administração do PEPS está orientada para o apoio e 
fomento. 

Fiscalização está atuante e integrada com outros órgãos 
ambientais. 

Zoneamento consolidado. 

Equipe gestora está fortalecida. 

Há combate preventivo aos incêndios. 

INFRAESTRUTURA DO PEPS ESTÁ QUALIFICADA PEPS ESTÁ INTEGRADO COM A COMUNIDADE DO 
ENTORNO 

O PEPS é vanguarda na estrutura de visitação, com acesso a 
todas as idades e propósitos. 

Sede está estruturada com os devidos recursos humanos. 

Os limites do PEPS estão identificados. 

Torres de observação estão instaladas no PEPS. 

Trilhas com infraestrutura e acessos seguros estão garantidas. 

Infraestrutura no PEPS está qualificada. 

 

Integradora da conservação, turismo e produção rural. 

Convívio harmonioso entre o homem e a natureza. 

Integração dos diferentes atores sociais. 

População envolvida com a conservação da biodiversidade. 

Criador de alternativas para geração de emprego e renda. 

Comunidade Integrada às atividades do PEPS. 

Parceria consolidada entre o PEPS e a comunidade do 
entorno 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Após a construção da missão e da visão de futuro do PEPS, estruturou-se a proposição de 

um plano de ações estratégicas para a UC sob a ótica dos participantes, com o apoio de três 

grupos de trabalho em cada localidade, organizados por elementos ou temas. As propostas 

elaboradas nos grupos foram apresentadas, debatidas, complementadas e validadas pela 

plenária. O trabalho foi orientado por uma matriz composta de dois elementos: Cenário 

desejado e O que deve ser realizado para a sua construção?!. Os resultados deste trabalho 

constam no Quadro 6.2. 



Página 355 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

Quadro 6.2 Síntese das propostas de ações estratégicas sob a ótica dos participantes das OPP. 

DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

Referência em conservação, 

manejo e restauração 

ambiental 

Ampliada a conservação na área do PEPS. Identificar as áreas degradadas que deverão ser recuperadas. 

Estabelecer prioridades para a recuperação das áreas degradadas. 

Estabelecer estratégia para a erradicação de espécies exóticas na área do PEPS. 

Fauna e flora ameaçadas foram recuperados. Mapear pontos de ameaças e pressões. 

Criar banco de dados / indicadores de recuperação. 

Elaborar projeto de reintrodução de espécies extintas na área do PEPS. 

Definir espécies prioritárias para atenção. 

Nascentes e matas ciliares estão preservadas. Proteger todas as nascentes existentes no PEPS. 

Realizar a manutenção e preservação das matas ciliares. 

Realizar a preservação da flora nativa. 

Referência em produção e 

difusão de conhecimentos 

Produção científica está ampliada e os conhecimentos 
divulgados. 

Organizar e disponibilizar banco de dados com as pesquisas produzidas no PEPS. 

Realizar ações de divulgação dos dados coletados 

Celebrar convênios com instituições federais, estaduais e privados de pesquisa 

Orientar linhas de pesquisa de interesse do PEPS Indicar temas prioritários para a pesquisa 

Realizar incentivos as pesquisas de interesse do PEPS 

Fomentar a pesquisa em áreas prioritárias para o PEPS; 

Estrutura física do centro de apoio à pesquisa está 

construída 

Prever apoio de infraestrutura de apoio à pesquisa 

Celebrar parcerias para manutenção dos espaços físicos 

Disponibilizar sala de preparo de material e armazenamento 

Identidade regional fortalecida PEPS conhecido e reconhecido por meio da sua riqueza 

hídrica climática e paisagística 

Organizar banco de imagens para uso dos proprietários 

Realizar o uso compartilhado da imagem / logo do PEPS com a comunidade local 

Realizar a divulgação virtual e impressa do PEPS. 

Realizar programa de voluntariado e de estágios 

Desenvolver ações para envolvimento dos jovens. 

Criar materiais educativos e informativos 

Divulgar para a comunidade local e turistas a conduta dentro do PEPS 

Realizar campanhas educativas em datas comemorativas e festivas 

Implementar áreas especiais para o uso público do PEPS 

Realizar ações de educação ambiental com moradores do entorno e visitantes 
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DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

Propor alternativas para redução do consumo de água 

Incentivar o reuso e coleta da água da chuva 

Criar trilhas e bosques interpretativos 

Estruturar espaço interativo e expositivo 

Turismo sustentável está 

fortalecido 

Comunidade está envolvida com o ecoturismo. Realizar curso de guia de turismo 

Realizar oficinas e palestras para os moradores 

Criar centro de atendimento aos visitantes 

Avaliar o oferecimento de pista para cavalgada 

Definir áreas para a prática de cada esporte 

Trilhas estão consolidadas Celebrar acordos com os proprietários 

Celebrar acordos com o Parque Nacional de Itatiaia 

Realizar a proteção de trilhas 

Realizar a sinalização dos atrativos: Gigante, Gorila e Gorilinha 

Destino reconhecido internacionalmente para observação 

de aves. 

Implementar trilhas e torre para observação de aves. 

Realizar exposição itinerante sobre as atividades realizadas 

Disponibilizar material de divulgação de ações. 

Assegurada a sustentabilidade do turismo local Ordenar a visitação segura no PEPS 

Estruturar os atrativos 

Realizar o monitoramento dos atrativos 

Realizar a recuperação e manutenção de trilhas 

Implantar sinalização turística e das trilhas 

Turismo sustentável está promovido Criar informações sobre esportes e trilhas para os visitantes 

Organizar informações técnicas sobre os atrativos 

Organizar atividades de infraestrutura esportiva no Bosque do Visconde 

Gestão do PEPS está 

consolidada 

Limites da UC estão consolidados Elaborar proposta de revisão dos limites do PEPS - ampliação ou redução 

Cercar pontos vulneráveis no Morro Redondo e Alto Penedo 

Implantar marcos geodésicos / marcos físicos 

Centro de gestão integrada está operante. Estabelecer parceria envolvendo os órgãos da União, Estado e municípios 

Identificar competências e atribuições de cada parte envolvida 

Identificar ações conjuntas de fiscalização, proteção e combate a incêndios 

Corpo técnico multidisciplinar é suficiente e estável Indicar necessidades de concurso público e de parcerias 
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DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

Incentivar trabalho voluntário por meio de um programa de voluntariado 

Prever posto avançado de proteção 

Definir o quadro de pessoal necessário 

Riscos com incêndios estão reduzidos. Mapear e monitorar as áreas ameaçadas 

Orientar a assistências técnica rural para a redução das queimadas no entorno 

Criar brigadas comunitárias e institucionais de combate aos incêndios 

Instalar torres de observação em pontos estratégicos 

Mobilizar o apoio aéreo para o combate aos incêndios. 

Realizar oficinas de educação ambiental direcionadas ao manejo do solo e queimadas 

Realizar rotina de notificação preventiva 

Conselho do PEPS está atuante Assegurar presença de instituições responsáveis pela gestão ambiental 

Formar conselho gestor da microbacia do Rio Preto 

Formar equipe de gestores para atender as demandas do PEPS 

Realizar a informação e orientação no entorno sobre legislação ambiental 

Infraestrutura do PEPS está 

qualificada 

Segurança no PEPS está ampliada. Disponibilizar frequência de segurança para rádio na área do PEPS 

Definir critérios de segurança 

Realizado o mapeamento e sinalização das trilhas Realizar a sinalização, classificação e levantamento das trilhas 

Assegurada a adaptação à mobilidade. Exigir equipamentos de segurança dos usuários 

Melhorar a estrutura dos atrativos 

Postos de controle estão instalados. Assegurar o acesso às propriedades privadas e RPPNs com acordos de acessos 

Desenvolver programa de voluntariado 

Construir postos de observação e controle 

Assegurar corredores / servidão de acesso aos atrativos 

Políticas de sustentabilidade no entorno está consolidada Incentivar o saneamento básico no entorno do PEPS. 

Incentivar o uso de energias alternativas 

Incentivar tecnologias de comunicação 

Incentivar política de tratamento de resíduos 

Infraestrutura está melhorada Implantar trilhas suspensas 

Implantar torres para observação de aves 

Desenvolver ações na área erodida da Pedra Selada 

Construir mirante próximo a pista de voo livre 
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DIRETRIZES QUAL O CENÁRIO FUTURO DESEJADO? O QUE DEVEMOS FAZER? 

PEPS está integrado com a 

comunidade do entorno 

Assegurada harmonia entre parceiros públicos e privados Aprimorar o funcionamento do pórtico turístico na Serrinha. 

Revitalizar o paisagismo da estrada de acesso ao PEPS. 

Geração de renda no entorno está fortalecida Fortalecer os produtos da sociobiodiversidade 

Organizar calendário de eventos 

Incentivar o beneficiamento da produção 

Realizar a divulgação dos produtos regionais 

Incentivar a economia solidária, cooperativas e associações de produtores 

Incentivar a capacitação profissional 

Produtores estão adotando práticas agropecuárias 

conservacionistas 

Sensibilizar instituições ambientais para criar o selo verde. 

Desenvolver instrumentos de comunicação social. 

Fomentar a agricultura orgânica 

Fomentar a capacitação técnica de produtores e jovens 

Comunidades do entorno estão amplamente integradas 
com o PEPS 

Realizar eventos tendo a sede do PEPS como referência. 

Promover reuniões de conhecimento e integração dos interesses. 

Mobilizar a comunidade para o debate 

Melhorar o acolhimento aos turistas 

Promover a capacitação contínua dos funcionários em variados aspectos de legislação e de 
relações humanas. 

Educação Ambiental 

desenvolvida 

Educação ambiental desenvolvida para visitantes locais e 
escolas. 

Divulgar para a comunidade local e turistas a conduta dentro do PEPS. 

Aplicar a lei municipal e estadual sobre reciclagem e coleta seletiva 

Criadas alternativas para redução do consumo de água Realizar a educação ambiental em todos os segmentos da sociedade 

Incentivar o reuso e coleta da água da chuva 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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7 AVALIAÇÕES DAS OFICINAS 

As avaliações quanto aos trabalhos desenvolvidos nas oficinas ocorreram no momento final 

através da resposta dos participantes em tarjetas à pergunta: Como avaliamos a nossa Oficina 

de Planejamento Participativo? (Figura 7.1) 

Figura 7.1  Avaliação da oficina pelos participantes. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

De acordo com as avaliações, as oficinas atingiram os objetivos propostos, promovendo o 

intercâmbio de informações e conhecimentos entre pessoas que se relacionam ou que 

pretendem se relacionar com a UC, além de ter consolidado o cenário esperado para a região 

em vários aspectos referentes ao planejamento estratégico do PEPS, incluindo o seu 

zoneamento. Segundo os participantes, as oficinas também cumpriram o importante papel de 

esclarecer brevemente algumas dúvidas de cada ator presente. Ressalta-se o 

comprometimento de todos os participantes e o empenho em todas as atividades propostas, 

garantindo a qualidade dos resultados obtidos nas oficinas. Abaixo estão relacionadas as 

transcrições das respostas dos participantes da avaliação das oficinas. 

Itatiaia: 

Não levar esta última etapa de debate (Zoneamento) para as outras oficinas. 

O grupo desta I oficina OPP será diferente em relação ao que deverá ser o 

das duas próximas oficinas. 

Não levar pontos de conflito entre Inea e outros órgãos para debate nas 

oficinas, para evitar ruídos desnecessários. 

Atrasamos muito o horário de início. 

Os participantes de hoje devem evitar emitir opinião nas demais oficinas, 

podendo ser os relatores dos grupos. 

Melhorar a visualização dos pontos marcados no mapa. 

Serrinha do Alambari: 

Oficina rica, dinâmica e proveitosa. 

Metodologia agradável. 

Tempo curto para todos os temas e debates. 

Engajamento de todos os setores. 

Gostamos das respostas diretas da Detzel. 

Importante a boa receptividade. 

É um passo para a comunidade. 

Positivo a participação da comunidade no debate. 
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Visconde De Mauá: 

Todos falaram de tudo. 

Visão da comunidade local. 

Parabéns à estrutura. 

Liberdade de expressão. 

Debate horizontal. 

Mobilização da comunidade. 

Sugestão: apresentação do plano deve ser com todos em conjunto. 

Integração da comunidade. 

Unindo os vários tipos de pessoas: 89 participantes nas três oficinas OPP. 

A troca de experiências foi importante, mas faltou maior presença do poder 

público municipal. 

Importante a reunião para legitimar o Conselho. 

Faltou heterogeneidade do grupo. 

Maior cuidado com a mobilização, para ter maior representatividade. 

Exercitamos nossos sonhos. 

Devemos acreditar no processo. 

Misturar o poder público nos debates. 

Sentimento de pertencimento e contribuição. 

Colocamos nossos sonhos – tijolinhos. 

8 COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES 

Apesar do objetivo principal da oficina não ser o de prestar esclarecimentos sobre o PEPS e 

sim sobre o processo de elaboração do plano de manejo, ao longo de todo o evento houve 

espaço para que os participantes esclarecessem suas dúvidas com a equipe do Inea e com 

a equipe de técnicos especializados da Detzel Consulting. Foi notório que a maior parte das 

dúvidas foram de proprietários de terras na UC e no entorno. Na localidade da Serrinha os 

participantes demonstraram grande expectativa em ter o PEPS como vetor de 

desenvolvimento do turismo local, ao mesmo tempo, expressaram preocupação com a falta 

de acesso à área do PEPS e aos atrativos que estão no entorno em áreas particulares. Foram 

feitos apelos para que a etapa de planejamento tenha especial atenção nessas áreas, com a 

possibilidade de propor uma redefinição nos limites do PEPS para que incluam essas áreas 

estratégicas para o desenvolvimento do turismo. Nesse sentido ainda, reforçaram a 

necessidade de se estabelecer parcerias com o PNI para viabilização do acesso aos atrativos 

Pico do Gorila e Pico do Gigante.  

Na oficina de Visconde de Mauá, seguindo o mesmo acontecido por ocasião da oficina DRP, 

ocorreu uma discussão sobre a desvalorização dos órgãos públicos na opinião dos moradores 

da região. Os motivos citados vão desde a falta de serviços básicos na região, obras malfeitas, 

inacabadas e com irregularidades ambientais, burocracia, além das formas de ação por parte 

do Poder Público em caso de irregularidades cometidas pelos moradores, quase sempre 

ostensivas, punitivas e pouco educativas e dialógicas. Também foi citado em vários momentos 

a falta de atuação da APA da Mantiqueira na região e a dificuldade de acesso à 

Superintendência do Inea em Volta Redonda, para fins de licenciamento. Para ambas as 

queixas foi sugerido que representantes dessas instituições passem a ocupar o espaço de 

integração da sede administrativa do PEPS. Ainda na oficina de Visconde de Mauá, 

representantes dos produtores rurais manifestaram o descontentamento com a falta de 

cuidado durante a definição do polígono do PEPS em que algumas propriedades rurais que 

tiveram suas áreas produtivas abrangidas pela UC e em contrapartida, sugeriram outras áreas 

de floresta que podem ser incorporadas ao PEPS, principalmente na região de Campo Alegre 



Página 361 

 

 

 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA SELADA 

 

Volume 2 – Planejamento da Unidade de Conservação 

a Bagagem. De forma geral os participantes deram contribuições importantes ao processo e 

mantiveram-se focados nas discussões conduzidas pelo moderador. 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Oficinas de Planejamento Participativo por meio de um conjunto de técnicas e ferramentas 

permitiram o envolvimento dos participantes no processo de planejamento da UC. Avalia-se 

que a oportunidade dos indivíduos manifestarem e visualizarem seus interesses e 

expectativas de forma coletiva e compartilhada, estimula o interesse de participação na gestão 

da UC. De forma geral as oficinas aconteceram de forma tranquila, com discussões ricas e 

quase nenhum conflito.  

Os resultados obtidos evidenciaram importantes contribuições para a etapa de planejamento 

e para a construção da proposta de zoneamento da UC. A oficina realizada em Itatiaia teve a 

participação de técnicos de outras UC e instituições, que colaboraram de forma bastante 

expressiva para a discussão sobre os critérios de zoneamento propostos pelo Roteiro 

Metodológico para a Elaboração de Planos de Manejo para Parques Estaduais, Reservas 

Biológicas e Estações Ecológicas (INEA, 2010).  

Como encaminhamento, foi sugerido pelos representantes do Inea que sejam feitos novos 

alinhamentos sobre o tema com a equipe de coordenação do projeto antes da definição do 

zoneamento do PEPS.  
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 APÊNDICE B 

DETALHAMENTO DAS ÁREAS PASSÍVEIS A 

IMPLEMENTAÇÃO DE MARCOS TOPOGRÁFICOS 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS – Área A. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área B.  

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016.   
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área C. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área D. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área E. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área F. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área G. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área H. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área I. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice B Marcos topográficos indicados para implementação nos limites do PEPS– Área J. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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 APÊNDICE C 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS CERCAS 
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Apêndice C Coordenadas17 geográficas do cercamento do PEPS. 

ÁREA # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

A 

1 547.022,12 7.519.195,70 8 547.157,35 7.518.932,68 

2 547.059,01 7.519.170,90 9 547.164,64 7.518.909,28 

3 547.099,68 7.519.143,79 10 547.175,31 7.518.875,03 

4 547.126,82 7.519.127,99 11 547.178,03 7.518.866,30 

5 547.172,59 7.519.101,35 12 547.178,12 7.518.850,28 

6 547.161,71 7.519.038,24 13 547.174,61 7.518.850,40 

7 547.149,74 7.518.978,39 COMPRIMENTO (m) 438,16 

B 

14 545.773,98 7.521.719,33 68 546.270,18 7.522.105,69 

15 545.781,00 7.521.754,20 69 546.275,20 7.522.091,59 

16 545.781,50 7.521.757,21 70 546.295,76 7.522.060,27 

17 545.779,92 7.521.782,01 71 546.352,28 7.521.982,84 

18 545.779,38 7.521.790,48 72 546.346,61 7.521.923,31 

19 545.772,82 7.521.802,33 73 546.348,60 7.521.908,45 

20 545.764,35 7.521.816,19 74 546.355,97 7.521.895,60 

21 545.754,17 7.521.827,13 75 546.369,43 7.521.889,22 

22 545.735,59 7.521.839,78 76 546.384,16 7.521.886,37 

23 545.701,99 7.521.856,36 77 546.451,40 7.521.880,67 

24 545.654,73 7.521.892,91 78 546.480,69 7.521.874,32 

25 545.653,45 7.521.894,77 79 546.493,26 7.521.866,26 

26 545.664,05 7.521.905,39 80 546.503,40 7.521.855,26 

27 545.675,00 7.521.924,97 81 546.519,11 7.521.813,31 

28 545.705,16 7.521.947,11 82 546.532,71 7.521.807,52 

29 545.761,45 7.521.967,69 83 546.539,75 7.521.810,11 

30 545.781,05 7.521.978,70 84 546.544,75 7.521.815,69 

31 545.797,32 7.521.992,53 85 546.550,96 7.521.829,31 

32 545.798,17 7.521.993,25 86 546.556,04 7.521.851,21 

33 545.823,61 7.522.020,73 87 546.560,50 7.521.886,20 

34 545.850,80 7.522.037,86 88 546.562,68 7.521.903,27 

35 545.855,25 7.522.040,67 89 546.571,33 7.521.931,95 

36 545.866,10 7.522.050,99 90 546.582,27 7.521.951,58 

37 545.874,15 7.522.063,58 91 546.601,67 7.521.974,38 

38 545.878,34 7.522.077,95 92 546.624,76 7.521.993,49 

39 545.878,60 7.522.092,91 93 546.635,52 7.522.000,08 

40 545.871,88 7.522.114,17 94 546.659,67 7.522.014,87 

41 545.872,66 7.522.121,63 95 546.701,46 7.522.040,46 

42 545.897,39 7.522.149,71 96 546.715,68 7.522.057,69 

43 545.908,09 7.522.169,46 97 546.720,16 7.522.079,17 

44 545.913,73 7.522.191,16 98 546.733,62 7.522.072,60 

45 545.913,92 7.522.215,40 99 546.748,14 7.522.068,89 

46 545.928,21 7.522.198,12 100 546.798,77 7.522.063,50 

47 545.934,81 7.522.183,19 101 546.804,46 7.522.018,87 

48 545.946,38 7.522.157,04 102 546.813,29 7.521.998,35 

49 545.951,46 7.522.151,52 103 546.822,69 7.521.986,69 

50 545.965,31 7.522.146,23 104 546.834,99 7.521.978,15 

                                                

17  Importante ressaltar que as coordenadas são aproximadas pelas características de mapeamento que apresentam pequenas 

variações pelo erro do equipamento (precisão). 
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ÁREA # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

51 545.979,48 7.522.150,35 105 546.849,00 7.521.972,93 

52 545.987,91 7.522.162,62 106 546.862,13 7.521.972,02 

53 545.999,85 7.522.203,06 107 546.851,77 7.521.952,16 

54 546.002,76 7.522.212,94 108 546.846,88 7.521.922,65 

55 546.005,99 7.522.238,98 109 546.851,72 7.521.893,11 

56 546.024,84 7.522.226,70 110 546.860,96 7.521.872,67 

57 546.038,92 7.522.221,70 111 546.897,16 7.521.815,71 

58 546.061,35 7.522.220,76 112 546.942,04 7.521.755,69 

59 546.090,97 7.522.225,51 113 546.966,44 7.521.709,22 

60 546.124,90 7.522.223,08 114 546.990,14 7.521.670,99 

61 546.132,32 7.522.222,55 115 547.009,65 7.521.631,41 

62 546.131,87 7.522.218,01 116 547.013,32 7.521.623,97 

63 546.138,29 7.522.197,62 117 547.020,02 7.521.618,79 

64 546.151,36 7.522.179,54 118 547.025,16 7.521.614,82 

65 546.198,80 7.522.142,59 119 547.039,97 7.521.613,62 

66 546.228,15 7.522.119,74 120 547.046,66 7.521.616,26 

67 546.248,68 7.522.110,68 COMPRIMENTO (m) 2.655,36 

C 

121 547.585,99 7.530.387,36 199 548.158,87 7.530.259,54 

122 547.584,76 7.530.384,06 200 548.154,44 7.530.264,32 

123 547.582,81 7.530.378,80 201 548.146,16 7.530.278,75 

124 547.558,83 7.530.314,43 202 548.132,89 7.530.288,17 

125 547.523,59 7.530.282,46 203 548.125,48 7.530.291,45 

126 547.501,53 7.530.262,45 204 548.120,76 7.530.293,54 

127 547.490,42 7.530.242,21 205 548.107,77 7.530.290,77 

128 547.478,50 7.530.235,82 206 548.097,25 7.530.292,11 

129 547.473,39 7.530.219,83 207 548.096,22 7.530.291,99 

130 547.470,27 7.530.184,03 208 548.091,99 7.530.290,97 

131 547.458,86 7.530.203,56 209 548.088,04 7.530.290,12 

132 547.445,03 7.530.217,83 210 548.087,58 7.530.290,02 

133 547.436,76 7.530.224,70 211 548.081,19 7.530.292,21 

134 547.415,18 7.530.242,65 212 548.078,89 7.530.293,00 

135 547.407,21 7.530.249,27 213 548.064,54 7.530.289,36 

136 547.393,22 7.530.256,91 214 548.054,04 7.530.289,83 

137 547.389,59 7.530.256,99 215 548.048,69 7.530.290,07 

138 547.383,67 7.530.257,13 216 548.038,44 7.530.289,62 

139 547.376,71 7.530.255,95 217 548.031,43 7.530.289,50 

140 547.312,26 7.530.245,02 218 548.021,68 7.530.287,03 

141 547.307,90 7.530.244,28 219 548.005,73 7.530.282,57 

142 547.274,22 7.530.232,51 220 547.998,93 7.530.265,93 

143 547.268,67 7.530.230,57 221 547.996,13 7.530.257,00 

144 547.267,17 7.530.229,76 222 547.996,01 7.530.256,63 

145 547.682,05 7.530.449,44 223 547.991,60 7.530.240,73 

146 547.681,30 7.530.449,24 224 547.981,58 7.530.234,47 

147 547.637,10 7.530.421,38 225 547.975,27 7.530.230,52 

148 547.592,63 7.530.405,08 226 547.955,66 7.530.227,70 

149 547.592,57 7.530.405,05 227 547.937,30 7.530.225,78 

150 547.585,99 7.530.387,36 228 547.934,37 7.530.224,59 

151 547.267,17 7.530.229,76 229 547.927,95 7.530.224,18 
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ÁREA # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

152 547.248,63 7.530.219,73 230 547.922,58 7.530.225,51 

153 547.229,80 7.530.204,87 231 547.920,90 7.530.224,77 

154 547.221,34 7.530.193,38 232 547.919,18 7.530.227,16 

155 547.221,30 7.530.193,33 233 547.915,33 7.530.234,43 

156 547.201,85 7.530.166,94 234 547.908,80 7.530.238,22 

157 547.199,51 7.530.168,59 235 547.900,82 7.530.233,65 

158 547.198,67 7.530.169,00 236 547.896,35 7.530.235,41 

159 547.191,62 7.530.155,64 237 547.891,54 7.530.244,19 

160 547.177,73 7.530.128,25 238 547.885,87 7.530.250,63 

161 547.173,01 7.530.110,99 239 547.876,79 7.530.264,07 

162 547.172,03 7.530.089,13 240 547.870,51 7.530.278,53 

163 547.178,12 7.530.068,42 241 547.869,46 7.530.280,69 

164 547.186,87 7.530.048,29 242 547.869,03 7.530.281,58 

165 547.187,62 7.530.046,56 243 547.939,33 7.530.299,78 

166 547.194,19 7.530.029,09 244 547.936,25 7.530.306,16 

167 547.194,97 7.530.027,70 245 547.941,04 7.530.312,40 

168 547.207,34 7.530.005,51 246 547.944,58 7.530.314,17 

169 547.225,67 7.529.983,63 247 547.937,18 7.530.327,29 

170 547.236,80 7.529.969,43 248 547.948,39 7.530.333,22 

171 547.238,11 7.529.967,76 249 547.946,49 7.530.337,45 

172 547.245,05 7.529.950,01 250 547.956,23 7.530.342,74 

173 547.247,41 7.529.943,96 251 547.947,32 7.530.357,88 

174 547.253,22 7.529.919,38 252 547.932,77 7.530.383,01 

175 547.253,05 7.529.908,67 253 547.924,17 7.530.379,04 

176 547.246,90 7.529.885,70 254 547.918,90 7.530.386,46 

177 547.246,15 7.529.882,89 255 547.903,00 7.530.408,81 

178 547.230,56 7.529.846,90 256 547.886,47 7.530.412,78 

179 547.227,86 7.529.842,89 257 547.885,81 7.530.429,98 

180 547.227,31 7.529.842,08 258 547.885,42 7.530.430,23 

181 547.255,48 7.529.811,25 259 547.886,81 7.530.444,40 

182 547.447,79 7.529.599,00 260 547.845,49 7.530.458,65 

183 547.484,38 7.529.558,19 261 547.833,35 7.530.461,84 

184 547.576,82 7.529.688,73 262 547.818,84 7.530.462,31 

185 547.602,59 7.529.725,13 263 547.807,87 7.530.462,13 

186 547.613,73 7.529.740,85 264 547.801,98 7.530.462,36 

187 547.622,30 7.529.748,65 265 547.791,59 7.530.459,65 

188 547.622,30 7.529.748,65 266 547.780,01 7.530.456,95 

189 547.715,27 7.529.833,21 267 547.770,01 7.530.455,93 

190 547.768,52 7.529.881,64 268 547.762,76 7.530.455,11 

191 547.842,66 7.529.949,07 269 547.753,93 7.530.452,40 

192 547.903,09 7.530.004,03 270 547.743,73 7.530.451,16 

193 547.988,61 7.530.081,82 271 547.727,85 7.530.451,21 

194 547.988,65 7.530.081,85 272 547.704,52 7.530.452,13 

195 548.167,26 7.530.244,30 273 547.693,55 7.530.451,95 

196 548.165,67 7.530.253,47 274 547.686,68 7.530.450,71 

197 548.163,55 7.530.259,80 275 547.682,05 7.530.449,44 

198 548.161,17 7.530.260,76 COMPRIMENTO (m) 3.293,24 
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ÁREA # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

D 

276 549.038,89 7.529.424,74 280 549.168,22 7.529.503,52 

277 549.050,52 7.529.441,52 281 549.253,17 7.529.533,39 

278 549.064,65 7.529.462,60 
COMPRIMENTO (m) 247,25 

279 549.128,74 7.529.489,64 

E 

282 550.481,38 7.530.163,34 292 550.828,00 7.530.361,80 

283 550.502,41 7.530.167,23 293 550.866,06 7.530.423,89 

284 550.517,59 7.530.170,55 294 550.904,66 7.530.441,99 

285 550.557,64 7.530.176,56 295 550.947,16 7.530.461,94 

286 550.647,76 7.530.191,58 296 550.992,87 7.530.478,39 

287 550.746,90 7.530.222,62 297 550.997,23 7.530.479,96 

288 550.790,96 7.530.256,66 298 551.060,31 7.530.500,99 

289 550.815,99 7.530.309,73 299 551.103,18 7.530.523,63 

290 550.825,89 7.530.352,65 
COMPRIMENTO (m) 771,06 

291 550.826,80 7.530.356,60 

F 

300 552.460,86 7.531.728,61 308 552.718,53 7.531.983,97 

301 552.522,26 7.531.761,67 309 552.769,59 7.532.009,00 

302 552.580,34 7.531.796,72 310 552.826,67 7.532.057,06 

303 552.607,38 7.531.826,76 311 552.887,75 7.532.112,14 

304 552.631,41 7.531.844,78 312 552.909,78 7.532.153,19 

305 552.631,41 7.531.866,81 313 552.943,52 7.532.178,00 

306 552.645,43 7.531.907,86 
COMPRIMENTO (m) 686,32 

307 552.676,47 7.531.963,94 

G 

314 554.587,19 7.532.800,75 329 554.299,63 7.532.740,98 

315 554.577,30 7.532.800,85 330 554.264,59 7.532.727,96 

316 554.561,71 7.532.801,66 331 554.228,54 7.532.727,96 

317 554.553,97 7.532.802,06 332 554.190,49 7.532.729,96 

318 554.518,93 7.532.791,04 333 554.147,95 7.532.750,94 

319 554.512,65 7.532.789,59 334 554.115,39 7.532.767,01 

320 554.492,89 7.532.785,03 335 554.091,03 7.532.777,09 

321 554.474,71 7.532.790,44 336 554.083,95 7.532.779,55 

322 554.455,84 7.532.796,05 337 554.013,25 7.532.795,05 

323 554.418,79 7.532.799,05 338 553.993,23 7.532.801,06 

324 554.384,75 7.532.782,03 339 553.946,16 7.532.801,06 

325 554.357,38 7.532.772,26 340 553.914,12 7.532.776,02 

326 554.342,69 7.532.767,01 341 553.890,09 7.532.758,00 

327 554.334,51 7.532.762,06 342 553.876,53 7.532.751,22 

328 554.306,64 7.532.745,21 COMPRIMENTO (m) 760,91 

H 

343 557.954,05 7.537.477,43 372 558.360,72 7.537.113,57 

344 557.964,22 7.537.475,76 373 558.364,50 7.537.108,97 

345 557.995,17 7.537.470,67 374 558.373,67 7.537.097,80 

346 558.004,58 7.537.468,23 375 558.366,73 7.537.087,47 

347 558.025,72 7.537.462,73 376 558.354,25 7.537.068,88 

348 558.069,52 7.537.443,64 377 558.348,32 7.537.060,06 

349 558.082,17 7.537.435,57 378 558.348,32 7.537.060,06 

350 558.082,17 7.537.435,57 379 558.347,83 7.537.056,57 

351 558.102,18 7.537.422,80 380 558.342,13 7.537.016,69 

352 558.126,69 7.537.409,78 381 558.360,15 7.536.994,24 

353 558.138,23 7.537.403,65 382 558.376,49 7.536.973,89 
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ÁREA # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

354 558.159,64 7.537.389,57 383 558.391,86 7.536.968,09 

355 558.187,24 7.537.377,18 384 558.415,35 7.536.959,24 

356 558.203,06 7.537.370,68 385 558.429,15 7.536.946,41 

357 558.209,20 7.537.368,16 386 558.415,35 7.536.959,24 

358 558.209,20 7.537.368,16 387 558.458,72 7.536.917,56 

359 558.227,79 7.537.359,15 388 558.470,62 7.536.863,72 

360 558.240,74 7.537.350,14 389 558.464,26 7.536.892,49 

361 558.251,81 7.537.342,44 390 558.481,25 7.536.815,61 

362 558.266,65 7.537.332,12 391 558.508,85 7.536.797,59 

363 558.300,45 7.537.307,90 392 558.517,53 7.536.795,18 

364 558.325,23 7.537.285,37 393 558.572,96 7.536.780,80 

365 558.322,98 7.537.271,28 394 558.604,04 7.536.781,82 

366 558.326,85 7.537.235,14 395 558.619,25 7.536.782,38 

367 558.328,05 7.537.223,97 396 558.637,38 7.536.782,38 

368 558.330,86 7.537.176,09 397 558.646,85 7.536.782,38 

369 558.338,19 7.537.153,56 398 558.670,50 7.536.785,20 

370 558.341,00 7.537.134,41 399 558.699,79 7.536.784,64 

371 558.351,25 7.537.123,59 COMPRIMENTO (m) 1.298,38 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Apêndice 2 Coordenadas das Porteiras da área C. 

TIPO COORDENADA X COORDENADA Y SETOR 

Portão Bosque do Visconde 547.681,76 7.530.450,50 

Setor 2 
Portão Trilha da Captação 547.267,34 7.530.229,44 

Portão fundo Sede PEPS 547.585,40 7.530.387,58 

Portão para acesso pelos fundos da área  547.622,39 7.529.748,54 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 APÊNDICE D 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS MARCOS TOPOGRÁFICOS 
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Apêndice D Coordenadas dos marcos topográficos a serem implementados. 

SETOR # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

Setor 1 

1 545.605,37 7.514.766,96 52 544.185,90 7.522.214,19 

2 545.334,60 7.515.002,16 53 543.488,45 7.522.866,61 

3 545.543,88 7.514.807,24 54 544.029,39 7.522.657,36 

4 543.110,82 7.514.822,26 55 545.621,44 7.523.001,47 

5 545.605,37 7.514.766,96 56 545.650,33 7.522.963,59 

6 547.172,59 7.519.101,35 57 545.964,16 7.522.677,90 

7 544.040,24 7.524.282,41 58 546.584,47 7.522.527,02 

8 545.347,63 7.515.303,46 59 547.013,32 7.521.623,97 

9 545.787,90 7.515.588,15 60 546.720,16 7.522.079,17 

10 546.089,22 7.516.090,58 61 546.532,71 7.521.807,52 

11 546.006,07 7.517.985,81 62 546.131,87 7.522.218,01 

12 545.852,69 7.518.405,52 63 546.005,99 7.522.238,98 

13 546.078,41 7.518.773,93 64 545.913,92 7.522.215,40 

14 545.761,67 7.521.082,72 65 545.572,27 7.521.442,03 

15 547.214,39 7.521.744,29 66 545.629,32 7.521.050,69 

16 544.265,50 7.523.469,13 67 545.790,22 7.520.993,02 

17 544.124,66 7.523.423,07 68 545.980,05 7.520.978,80 

18 544.026,83 7.524.266,55 69 546.015,20 7.520.928,74 

19 542.837,65 7.525.642,83 70 545.604,21 7.520.713,56 

20 544.364,88 7.523.186,49 71 545.556,51 7.520.442,28 

21 544.073,07 7.522.797,46 72 545.884,66 7.520.895,07 

22 542.830,46 7.517.654,19 73 545.799,99 7.520.248,35 

23 545.385,97 7.526.845,48 74 545.525,71 7.519.885,23 

24 545.184,53 7.527.364,33 75 545.865,11 7.519.740,43 

25 544.667,80 7.527.812,00 76 545.751,55 7.519.592,55 

26 543.612,90 7.527.804,07 77 545.963,52 7.519.480,93 

27 543.539,88 7.527.511,17 78 546.008,17 7.519.381,49 

28 543.512,09 7.527.346,47 79 546.956,04 7.519.239,55 

29 543.332,71 7.527.080,16 80 547.149,74 7.518.978,38 

30 542.464,47 7.527.372,27 81 547.178,12 7.518.850,27 

31 542.474,66 7.527.589,09 82 547.084,75 7.518.853,49 

32 542.177,40 7.527.807,37 83 546.598,45 7.518.946,73 

33 545.930,18 7.515.669,88 84 546.654,46 7.518.760,18 

34 546.868,04 7.519.353,67 85 546.226,21 7.518.458,33 

35 545.654,73 7.521.892,91 86 545.993,50 7.517.899,88 

36 544.033,67 7.524.110,92 87 545.768,67 7.517.868,05 

37 544.433,65 7.527.904,35 88 544.651,59 7.517.994,19 

38 544.035,72 7.527.780,53 89 544.969,96 7.517.290,55 

39 543.226,49 7.514.588,74 90 546.276,19 7.517.108,90 

40 543.239,85 7.514.892,67 91 545.040,86 7.515.279,97 

41 543.457,80 7.515.439,62 92 543.207,88 7.516.400,14 

42 543.631,73 7.515.569,55 93 543.598,03 7.517.103,53 

43 543.665,26 7.515.670,14 94 542.990,40 7.523.329,25 

44 543.728,13 7.515.730,92 95 542.799,68 7.523.918,22 

45 543.809,86 7.515.760,25 96 543.981,79 7.523.963,66 

46 543.866,46 7.515.863,77 97 541.721,12 7.524.783,47 

47 544.115,07 7.516.221,83 98 541.518,27 7.524.693,16 

48 543.178,18 7.517.193,74 99 542.979,52 7.524.891,60 

49 544.455,86 7.517.654,17 100 541.077,00 7.525.119,05 

50 544.485,72 7.521.204,11 101 541.232,32 7.527.466,26 

51 544.185,76 7.521.204,13 
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SETOR # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

Setor 2 

102 547.681,76 7.530.450,50 146 553.086,18 7.530.323,44 

103 547.267,34 7.530.229,44 147 553.799,19 7.530.159,97 

104 547.585,40 7.530.387,58 148 554.123,54 7.530.950,05 

105 547.622,39 7.529.748,54 149 554.108,30 7.531.408,89 

106 547.900,34 7.525.712,42 150 554.371,72 7.531.421,17 

107 548.144,82 7.525.908,56 151 554.511,42 7.531.625,95 

108 548.025,31 7.525.770,47 152 554.608,26 7.531.706,39 

109 548.498,42 7.526.375,77 153 554.156,06 7.532.741,58 

110 548.940,16 7.526.161,79 154 553.444,20 7.532.570,79 

111 549.129,13 7.526.190,19 155 552.848,46 7.532.073,85 

112 549.058,56 7.526.444,24 156 552.610,29 7.531.823,99 

113 549.345,72 7.526.480,03 157 550.995,14 7.530.472,24 

114 549.410,17 7.526.526,89 158 550.599,58 7.530.175,90 

115 549.827,47 7.526.601,56 159 549.040,26 7.529.418,33 

116 549.902,31 7.526.626,50 160 547.421,87 7.528.902,79 

117 550.122,80 7.526.870,87 161 547.375,51 7.528.549,84 

118 550.161,21 7.527.005,08 162 546.929,85 7.527.600,01 

119 550.240,03 7.527.068,31 163 546.607,02 7.527.418,96 

120 550.218,04 7.527.213,24 164 546.233,30 7.527.110,72 

121 550.131,58 7.527.370,24 165 553.433,72 7.530.405,63 

122 550.084,11 7.527.466,53 166 553.622,47 7.532.731,10 

123 549.264,98 7.528.252,07 167 553.088,01 7.532.237,65 

124 549.380,46 7.528.324,82 168 552.158,00 7.531.598,68 

125 546.857,49 7.525.487,55 169 551.765,09 7.531.081,42 

126 548.306,03 7.525.937,51 170 551.436,21 7.530.749,36 

127 549.902,19 7.526.580,48 171 550.261,46 7.530.131,30 

128 550.250,28 7.527.701,02 172 549.766,16 7.529.627,53 

129 549.242,88 7.528.145,79 173 547.865,08 7.529.104,00 

130 549.316,96 7.528.034,66 174 548.250,85 7.529.079,13 

131 550.833,29 7.527.984,76 175 547.505,42 7.529.040,26 

132 551.212,97 7.527.955,26 176 545.924,67 7.527.078,37 

133 551.503,88 7.528.303,85 177 548.159,96 7.525.773,43 

134 551.954,73 7.528.376,41 178 547.737,42 7.525.711,40 

135 552.263,63 7.528.435,28 179 547.653,71 7.525.481,54 

136 552.667,78 7.528.572,21 180 548.337,45 7.526.160,19 

137 552.584,44 7.528.749,48 181 548.411,30 7.526.126,15 

138 552.206,08 7.528.891,69 182 548.371,47 7.526.066,10 

139 551.979,20 7.529.108,65 183 548.516,53 7.526.324,06 

140 551.667,66 7.529.082,19 184 548.570,74 7.526.289,71 

141 551.590,22 7.529.352,53 185 548.724,74 7.526.294,27 

142 551.880,60 7.529.464,18 186 548.830,61 7.526.341,76 

143 552.180,91 7.529.549,17 187 548.368,41 7.526.117,24 

144 552.547,35 7.529.666,38 188 548.327,84 7.526.407,05 

145 553.141,48 7.529.809,68 189 548.243,67 7.526.314,04 
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SETOR # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

Setor 3 

190 555.015,72 7.531.854,55 255 559.784,57 7.533.990,98 

191 555.258,87 7.530.931,37 256 559.232,12 7.534.148,67 

192 555.229,88 7.530.738,65 257 558.404,33 7.533.972,48 

193 557.111,55 7.531.020,70 258 558.501,96 7.534.057,41 

194 557.407,52 7.531.487,03 259 558.857,56 7.533.763,72 

195 557.257,37 7.531.932,20 260 559.191,68 7.533.918,90 

196 557.439,93 7.531.724,50 261 558.641,88 7.534.437,49 

197 557.660,86 7.531.567,07 262 558.993,51 7.534.308,10 

198 557.861,28 7.531.402,37 263 559.313,39 7.534.386,69 

199 558.141,08 7.531.455,94 264 559.053,04 7.534.634,34 

200 558.478,64 7.531.414,29 265 559.108,60 7.534.976,44 

201 558.796,14 7.531.442,34 266 559.751,81 7.535.188,90 

202 559.222,38 7.531.275,65 267 560.184,40 7.535.207,42 

203 559.552,58 7.531.196,27 268 560.373,58 7.535.285,48 

204 559.639,37 7.531.473,56 269 560.426,23 7.535.866,37 

205 559.634,07 7.531.566,69 270 557.497,50 7.537.382,96 

206 559.635,66 7.531.614,85 271 557.463,10 7.537.048,26 

207 559.950,86 7.531.804,95 272 557.302,42 7.537.011,70 

208 560.607,61 7.532.264,32 273 557.468,58 7.536.636,78 

209 560.298,05 7.532.484,98 274 557.766,77 7.536.639,83 

210 560.188,51 7.532.741,36 275 557.865,99 7.536.432,79 

211 559.716,23 7.533.363,66 276 557.566,12 7.535.928,10 

212 560.092,20 7.532.932,92 277 557.390,18 7.535.494,18 

213 561.211,21 7.532.516,53 278 557.436,48 7.535.274,57 

214 560.322,87 7.533.500,45 279 557.312,12 7.534.916,06 

215 559.907,97 7.533.687,09 280 557.028,36 7.535.130,38 

216 560.466,24 7.533.321,97 281 556.265,06 7.534.475,21 

217 560.689,81 7.533.067,97 282 555.895,96 7.534.246,61 

218 561.410,14 7.532.889,37 283 554.375,93 7.533.127,74 

219 561.892,34 7.533.173,14 284 554.589,98 7.532.887,10 

220 562.122,53 7.533.460,21 285 556.551,42 7.534.421,59 

221 562.389,10 7.533.281,62 286 557.173,23 7.531.221,34 

222 562.631,20 7.532.987,27 287 555.369,09 7.530.282,70 

223 562.893,13 7.533.034,23 288 558.018,24 7.536.056,55 

224 562.729,75 7.532.817,28 289 556.597,90 7.534.774,43 

225 563.055,85 7.533.333,88 290 557.268,89 7.535.877,22 

226 563.303,24 7.533.435,08 291 557.787,47 7.536.232,82 

227 563.532,10 7.533.450,95 292 557.994,91 7.537.464,72 

228 563.673,66 7.533.506,52 293 558.452,11 7.536.910,15 

229 563.885,32 7.533.730,75 294 559.719,99 7.536.753,52 

230 564.070,53 7.533.665,93 295 559.010,56 7.536.802,91 

231 564.443,42 7.533.485,26 296 555.605,00 7.533.982,84 

232 564.656,14 7.533.938,23 297 555.570,87 7.533.560,57 

233 564.917,55 7.533.851,45 298 554.804,63 7.533.450,50 

234 565.189,54 7.533.898,01 299 565.942,12 7.533.644,15 

235 565.355,70 7.533.343,44 300 566.029,84 7.532.141,18 

236 565.644,63 7.532.708,44 301 566.206,45 7.532.107,44 

237 565.735,65 7.532.579,33 302 566.322,20 7.532.110,75 

238 565.496,20 7.533.042,61 303 565.847,95 7.535.315,77 

239 565.277,12 7.533.761,35 304 565.710,28 7.535.344,48 

240 565.591,98 7.532.147,39 305 565.710,28 7.535.344,48 

241 566.066,64 7.532.182,49 306 565.783,87 7.535.310,43 

242 566.393,82 7.533.170,38 307 565.888,69 7.535.418,97 
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SETOR # COORDENADA X COORDENADA Y # COORDENADA X COORDENADA Y 

243 567.230,78 7.534.358,44 308 565.977,31 7.535.432,48 

244 566.889,02 7.535.349,87 309 565.853,29 7.535.362,06 

245 566.582,62 7.535.571,70 310 566.907,80 7.535.043,47 

246 566.095,97 7.535.512,09 311 566.289,73 7.535.522,60 

247 565.653,15 7.535.422,85 312 566.340,88 7.535.561,63 

248 564.837,97 7.535.102,18 313 567.132,01 7.534.761,02 

249 564.061,41 7.535.304,58 314 567.022,17 7.534.636,29 

250 563.881,50 7.535.188,17 315 566.588,34 7.532.742,80 

251 563.487,27 7.535.037,35 316 566.735,15 7.532.607,00 

252 562.369,40 7.534.629,89 317 566.742,49 7.532.355,59 

253 561.064,10 7.534.067,18 318 566.839,76 7.532.335,40 

254 560.508,47 7.534.064,00 319 567.170,30 7.532.236,51 

Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES E PERSPECTIVAS 
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Apêndice E Planta de implantação das infraestruturas propostas para a Trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016. 
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Apêndice E Detalhe da planta do posto avançado da Trilha da Pedra Selada. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2016.  
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