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APRESENTAÇÃO | FLOE EM UMA CASCA DE NOZ  
 

A Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do INEA é responsável pela 

gestão da primeira unidade de conservação de uso sustentável na categoria ‘Floresta 

Estadual’ do Estado do RJ, a Floresta Estadual (FLOE) José Zago na área do Horto 

Florestal de Trajano de Moraes, criada através do Decreto Nº 45.543 de 13 de janeiro 

de 2016. 

 
 

 

A FLOE José Zago ocupa uma área de 

29 hectares localizada no município de 

Trajano de Moraes na Região Serrana 

do Estado do Rio de Janeiro. Situa-se 

em zona montanhosa, com altitudes 

com mais de 600 metros acima do nível 

do mar, com clima ameno, e chuvas 

regulares. Está inserida na Região 

Hidrográfica RH IX - Baixo Paraíba do 

Sul que abastecem cidades 

importantes como Campos dos 

Goytacazes. 

 

Na área da Floresta Estadual (FLOE) José Zago, funciona o Horto Florestal de Trajano 

de Moraes (HFTMO) agora integrado à estrutura da nova unidade. A denominação da 

FLOE homenageia o ex-chefe do Horto Florestal, atualmente aposentado. José Zago 

começou a trabalhar no horto em 1977, assumiu a chefia em 1988 e permaneceu no 

cargo até se aposentar, em 2008. Foi durante sua gestão, que teve início o importante 

trabalho de reflorestamento da área, e também foram realizadas várias obras de 

melhoria que transformaram o antigo horto num dos principais do Estado. 

FLOE 

2ª menor 
UC 

estadual 

1ª Floresta 
Estadual 

do RJ 

1ª UC com 
viveiro de 

mudas 

Importante 
área de 

lazer local 
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Figura 1: Mapa de localização da FLOE José Zago.
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1. RESUMO EXECUTIVO 
 

1.1. Ficha técnica 

Informações Gerais 

Nome da UC: Floresta Estadual José Zago 

Endereço da sede: Estrada da Represa, s/n°, Bairro da Represa, CEP: 28750-000 

Cidade: Trajano de Moraes, RJ. 

Telefone: (22) 2564-2390 / (21) 98596-5215 

Email: floejosezago@inea.rj.gov.br 

Gestor: Ângelo Roberto Zago 

Infraestrutura e equipamentos 

Estrutura Física: Sede Administrativa; Galpão de serviços; Estufa; Sementeiras  

 Água para abastecimento: Fonte própria (captação de nascente e poço)                                                     

 Sistema de esgotamento sanitário: Fossa e sumidouro                                                                                                  

 Energia elétrica: Trifásica  

Meios de comunicação: Internet Banda larga, linha telefônica fixa e móvel 

Automóveis: Veículo oficial (Caminhonete Toyota Bandeirantes/Ano:1996)  

Unidade de Apoio Administrativo e Financeiro 

Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) 

 Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

 Diretoria de Biodiversidade, Áreas protegidas e Ecossistemas (DIBAPE) 

 Gerência do Serviço Florestal (GESEF) 

 Gerência de Unidades de Conservação (GEUC) 

Informações sobre a Unidade de Conservação (UC) 

Decreto de criação: Decreto Estadual n º 45.543, de 13/01/2016. 

Superfície da UC (ha): 29,19 

Superfície da ZA (ha): não definida 

Municípios abrangidos pela UC: Trajano de Moraes 

Coordenadas geográficas da UC: Latitude   (Y): 22° 4,568' S   

                                                          Longitude(X): 42° 3,931' O 

Clima: Subtropical úmido (Cf), subclasse Cfb 

Temperatura (média anual): 25°C 

Solos: Latossolo Vermelho-Amarelo 

Bioma: Mata Atlântica 

Situação Fundiária 

Proprietário do Imóvel: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  

Documento: Certidão RGI - Ofício Único de TM, L 3-B, fls.145, Transcrição n º 

2142 de 30/05/1951. 
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1.2. Diretrizes 
 

 Buscar a integração das políticas e dos procedimentos de planejamento e 

gestão das Unidades de Conservação Estaduais. 

 A FLOE deve atuar de forma proativa e através do princípio institucional da 

autogovernança. 

 A FLOE deve atuar ativamente e buscar a atualização dos instrumentos de 

planejamento e demais instrumentos normativos da UC, visando o 

aprimoramento das atividades previstas neste manejo. 

 Incentivar a ações de Educação Ambiental no âmbito local e regional.  

 Incentivar a realização de experimentos de caráter técnico visando o 

desenvolvimento da produção florestal no Estado do Rio de Janeiro (ERJ). 

 Considerar o zoneamento da unidade, os resultados de pesquisas científicas e 

o monitoramento da gestão como norteadores das ações a serem 

desenvolvidas. 

 Buscar e promover a capacitação continuada da equipe gestora. 

 Incentivar a discussão de aspectos e perspectivas da FLOE no âmbito do 

conselho gestor. 

 Promover parcerias com instituições do governo, da sociedade civil organizada, 

da iniciativa privada e de instituições de ensino e pesquisa para alcançar os 

objetivos de manejo da UC. 

 Promover atividades que tornem a FLOE, um polo difusor de práticas 

sustentáveis e econômicas de bases comunitárias locais. 

 

1.3. Missão  
 

Ser um espaço de referência no desenvolvimento de tecnologias de conservação 

recuperação e manejo florestal de pequena escala no Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.4. Objetivo 
 

A FLOEJZ tem como objetivo básico promover o uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais, a educação ambiental e a pesquisa científica, com ênfase em novos 

métodos para exploração sustentável e conservação de florestas nativas. 
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1.4.1. Objetivos específicos 

 

 Promover e incentivar a pesquisa florestal; 

 Promover e incentivar o manejo de recursos florestais de uso múltiplos e 

sustentáveis; 

 Consolidar-se como área de lazer local; 

 Integrar ações de educação ambiental com parceiros locais. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. Aspectos legais 
 

LEI FEDERAL Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.  

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

LEI ESTADUAL Nº 1.315, DE 07 DE JUNHO DE 1988. 

Institui a Política Florestal do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.  

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

LEI FEDERAL N° 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

 

DECRETO FEDERAL N° 4.340 DE 22 DE AGOSTO DE 2002. 

Regulamenta artigos da lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o sistema 

nacional de Unidades Conservação da Natureza - SNUC, e outras providências. 

 

LEI FEDERAL Nº 11.284, DE 2 DE MARÇO DE 2006. 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, na 

estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro - SFB; cria o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as Leis nos 10.683, de 

28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 

31 de dezembro de 1973; e dá outras providências. 

 

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. 
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LEI ESTADUAL Nº 5067 DE 09 DE JULHO DE 2007. 

Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio de Janeiro 

definindo critérios para a implantação da atividade de silvicultura econômica no Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

DECRETO FEDERAL Nº 6.660, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008. 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

 

LEI FEDERAL Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 

2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

 

LEI FEDERAL Nº 12.727, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nos 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da 

Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 25 

de maio de 2012. 

 

DECRETO FEDERAL Nº 7.830, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, 

estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de 

que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências. 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 124 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015. 

Dispões sobre procedimentos e parâmetros técnicos para a exploração florestal sob 

regime de manejo florestal sustentável. 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 134 DE 14 DE JANEIRO DE 2016. 

Define critérios e procedimentos para a implantação, manejo e exploração de sistemas 

agroflorestais e para a prática do pousio no Estado do Rio de Janeiro. 
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DECRETO Nº 45.543 DE 13 DE JANEIRO DE 2016 

Cria a unidade de conservação de uso sustentável na categoria floresta estadual, 

denominada Floresta Estadual José Zago (FLOE José Zago), inserida no município de 

Trajano de Moraes, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 

PORTARIA INEA/DIBAP Nº 77 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016 

Estabelece a composição do conselho consultivo da Floresta Estadual José Zago. 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 143 DE 14 DE JUNHO DE 2017. 

Institui o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração Florestal 

(SEMAR) e estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre elaboração, 

execução e monitoramento de projetos de restauração florestal no Estado do Rio de 

Janeiro. 

2.1.1. Para saber mais | Aspectos legais 
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

 

 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.2. Recursos Naturais | Flora 
 

2.2.1. Remanescente florestal nativo 
 

A área da FLOE José Zago está inserida no domínio ecológico da Mata Atlântica. A 

fitofisionomia florestal observada na região é a da Floresta Ombrófila Densa Montana 

também chamada mata de encosta, é um tipo de vegetação caracterizado como mata 

perenifólia (ou sempre verde). Possui densa vegetação arbustiva, composta por 

samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífitas 

(bromélias e orquídeas), bem como os cactos e as samambaias também são muito 

abundantes.  

 

Figura 2: Fotos da flora da FLOEJZ 

 

Com o objetivo diagnosticar o potencial de uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais, bem como a identificação de espécies e populações raras, endêmicas ou 

ameaçadas, visando às ações de proteção, conservação e pesquisa para 

embasamento das ações de manejo foi realizado um inventário florestal na área da 

Floresta Estadual José Zago. 
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Figura 3: Mapa de alocação das parcelas do inventário florestal da FLOE. 
 

Tabela 1: Alocação das parcelas por tipologia florestal. 

Tipologia florestal 
N° de parcelas 

alocadas 
Área (ha) 

Intensidade 
amostral (%) 

Remanescente florestal 14 5,73 2,22 

Reflorestamento com nativas 17 12,9 1,31 

 

Os resultados indicaram a ocorrência de 85 espécies distribuídas em 37 famílias 

botânicas. Do total de espécies, 72 (84,71%) foram identificadas ao nível específico, 7 

(8,24%) foram identificadas ao nível de gênero, 1 (1,18%) teve apenas indicação da 

família (Myrtaceae) e 5 (5,88%) ficaram sem qualquer indicação de identificação. A 

tabela abaixo apresenta os resultados detalhados para cada compartimento. 
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Tabela 2: Resultados do inventário por cada tipologia florestal. 

Parâmetros 
Reflorestamento com 

espécies nativas 
Remanescente 

florestal 

Número de famílias 28 32 

Número de espécies 53 48 

Número de indivíduos 218 193 

Área (ha) 12,9 6,28 

Quantidade de parcelas 18 14 

Intensidade amostral (%) 1,39 2,22 

Altura média (m) 9,18 8,38 

DAP médio (cm) 12,73 13,43 

Densidade (ind./ha) 1211 1379 

Equidade J’ 0,85 0,83 

Diversidade H' 3,39 3,21 

 

Tabela 3: Lista de espécies mais frequentes na FLOE 

Nome vulgar Nome científico Família Dispersão 
Grupo 

Ecológico 

Araucária Araucaria angustifolia Araucariaceae ZOO NP 

Café-do-mato Psychotria vellosiana Rubiaceae ZOO NP 

Camboatá 
Cupania oblongifolia Sapindaceae ZOO P 

Canafístula Peltophorum dubium Fabaceae AUT P 

Canela-amarela Nectandra lanceolata Lauraceae ZOO NP 

Chal-chal Allophylus edulis Sapindaceae ZOO P 

Embaúba-branca Cecropia pachystachya Urticaceae ZOO P 

Eucalipto Eucaliptus sp. Myrtaceae AUT P 

Fumo-bravo Solanum mauritianus Solanaceae ZOO P 

Fumo-prata Solanum argenteum Solanaceae ZOO P 
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Nome vulgar Nome científico Família Dispersão 
Grupo 

Ecológico 

Quaresmeira Tibouchina granulosa Melastomataceae ANE P 

Samambaiaçu Dicksonia sellowiana Dicksoniaceae ANE P 

Tamanqueiro Aegiphila sellowiana Lamiaceae ZOO P 

Tapiá Alchornea triplinervia Euphorbiaceae ZOO P 

Guaçatonga Casearia sylvestris Salicaceae ZOO P 

Ipê-5-chagas Sparattosperma leucanthum Bignoniaceae ANE P 

Juçara Euterpe edulis Arecaceae ZOO NP 

Myrcia Myrcia sp. Myrtaceae ZOO NP 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae AUT P 

Pinus  Pinus elliottii Pinaceae AUT P 



Plano de Manejo Floresta Estadual José Zago 

13 
 

 

Figura 4. Espacialização da área basal (a), do número de plantas arbóreas (b) e do número de plantas regenerantes (c) na área de 
reflorestamento com espécies nativas. 
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2.2.2. Plantio de eucalipto 

 

Foram mensuradas 691 árvores na amostragem, equivalendo a uma densidade de 

532 plantas.ha-1, valor significativamente inferior ao esperado para um plantio 

convencional destinado a produção de energia, papel ou celulose. Por se tratar de um 

povoamento com idade avançada, não manejado, heterogêneo e com presença de 

outras espécies no sub-bosque, o mesmo adquiriu uma estrutura diamétrica diferente 

da distribuição normal, que geralmente é característica de povoamentos puros. Quanto 

à altura, a maior ocorrência de árvores é entre 12 e 23 m de altura. 

 

 

Figura 5. Distribuição de frequência do número de fustes por classe diamétrica 
para as árvores da área de reflorestamento com Eucalipto. 

 

 

Figura 6. Distribuição de frequência do número de fustes por classe de altura 
para as árvores da área de reflorestamento com Eucalipto. 
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A área basal média da área foi 24,93 m².ha-1, podendo variar de 21,80 a 28,08 m².ha-1. 

O intervalo de confiança para o volume total com casca variou de 265,01 a 351,12 

m³.ha-1, com média estimada de 308,06 m³.ha-1. Estas estimativas apresentaram erro 

amostral abaixo de 15%, que foi o máximo estabelecido. A variabilidade da área basal 

e do volume foram 20,73 e 23,12 %, respectivamente. Este valor é considerado alto 

para um plantio de Eucalipto. Porém, isso é justificado pela heterogeneidade do plantio 

devido aos fatores já mencionados, sendo o principal deles a falta de manejo. 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas, por parcela e hectare, para as variáveis 
mensuradas da área com reflorestamento de Eucalipto. 

Estatística G (m²) G (m².ha-1) Volume (m³) Volume (m³.ha-1) 

�̅� 2,4933 24,9327 30,8068 308,0675 

𝑠𝑥 0,5169 5,1694 7,1252 71,2517 

𝐶𝑉 20,7333 20,7333 23,1286 23,1286 

𝑡 2,1788 2,1788 2,1788 2,1788 

𝑠�̅� 0,1434 1,4337 1,9762 19,7617 

𝐸𝑟𝑟𝑜 = 𝑠�̅�. 𝑡 0,3124 3,1238 4,3057 43,0569 

𝐸𝑟𝑟𝑜 (%) 12,5290 12,5290 13,9765 13,9765 

�̅� − 𝑠�̅�. 𝑡 ≤ 𝜇
≤ �̅� + 𝑠�̅�. 𝑡 

2,18 ≤ µ ≤ 
2,80 

21,80 ≤ µ ≤ 
28,05 

26,50 ≤ µ ≤ 
35,11 

265,01 ≤ µ ≤ 
351,12 

𝑛 9,0697 9,0697 11,2864 11,2864 
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Figura 7. Espacialização das variáveis dendrométricas mensuradas na área de 
reflorestamento com Eucalipto. 

 

2.2.3. Para saber mais | Flora 
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.3. Recursos Naturais | Fauna 
 

2.3.1. Ictiofauna 
 

A FLOE possui duas represas que provêm do rio Imbé contida na Bacia Hidrográfica 

de mesmo nome (AGEVAP, 2012), e que foram estudadas para geração do 

conhecimento inicial sobre a composição da ictiofauna (peixes) local. Os dados 

referentes à riqueza, distribuição e conservação das espécies registradas estão 

apresentadas neste Plano.  

 

  

Figura 8: Vista das represas no interior da FLOE. 

                      
Para avaliação da ictiofauna foram utilizados os protocolos de bioavaliação rápida, 

conhecidos por RBP’s (sigla em inglês de Rapid Bioassessment Protocols), que têm 

como principal objetivo dar celeridade à avaliação ambiental do ecossistema 

envolvido, sem, no entanto, privar os estudos do rigor técnico-científico. A 

caracterização da ictiofauna foi desenvolvida utilizando-se técnicas convencionais de 

coleta e estudo de peixes com uso de rede de emalhar, tarrafa e puçá de mão.  
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Figura 9: Etapas de estudo das represas no interior da FLOE. 

 

Logo após as coletas, um indivíduo de cada táxon capturado foi fotografado, a fim de 

se obter a identificação dos espécimes para a elaboração do inventário ictiológico das 

barragens da FLOE José Zago. 
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Figura 10: Resultados da composição de espécies de peixes no estudo das 
represas no interior da FLOE. 
 

Tabela 5: Lista de espécies de peixes encontradas nas represas da FLOE  

Nome vulgar 
Nome 

científico 
Família Origem 

Traíra 
Hoplias 

malabaricus 
Erythrinidae 

América do Sul e Central até a 
Argentina 

Lambari Astyanax sp. Characidae  
Ocorre na bacia do rio Paraíba do Sul e 

rios costeiros do estado do RJ 

Bagre ou 
Jundiá 

Rhamdia 
quelen  

Pimelodidae 
Américas Central e do Sul, do México a 

Argentina 

Acará, Cará ou 
Caratinga 

Geophagus 
brasiliensis  

Cichlidae América do Sul, do Brasil ao Uruguai 

Tilápia-do-Nilo 
Oreochromis 

niloticus  
Cichlidae 

É originária da África, atualmente 
distribuída por diversos países 

Tilápia e Tilápia 
do congo 

Tilapia 
rendalli  

Cichlidae 
É originária da África, atualmente 

distribuída por diversos países 

 

2.3.2. Para saber mais | Ictiofauna  
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.3.3. Avifauna 
 

O levantamento de dados sobre a avifauna catalogou pela primeira vez as espécies de 

aves de ocorrência na FLOE José Zago trazendo à luz informações sobre a riqueza, o 

grau de endemismo regional, além de apontar a ocorrência de espécies estenóicas 

(que vivem em ambientes conservados e que dependem deste tipo de habitat 

protegido para viver) e suas exigências quanto à qualidade e estrutura dos habitats 

(França et al., 2011).  

 

 

Figura 11: Resultados da composição da avifauna na FLOE. 
 

As espécies da família Ramphastidae, Ramphastos vitellinus (tucano-de-bico-preto) e 

Pteroglossus aracari (araçari-de-bico-branco), ambas enquadradas como vulneráveis 

segundo o status de conservação, foram encontradas na área da FLOE, o que 

evidencia o potencial de conservação da biodiversidade da unidade. 
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Figura 12: Pteroglossus aracari aracari (Linnaeus, 1758), ou araçari-de-bico-
branco encontrado na área da FLOE. Foto: Luana Bianquini 

 

 

Tabela 6: Lista de espécies de aves encontradas na FLOE.  

Nome científico Nome vulgar Família Ordem 

Aramides saracura saracura-do-mato Rallidae Gruiformes 

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-

violeta 
Trochilidae Apodiformes 

Veniliornis 
maculifrons 

picapauzinho-de-
testa-pintada 

Picidae Piciformes 

Phacellodomus 
erythrophthalmus 

joão-botina-da-mata Furnariidae Passeriformes 

Synallaxis ruficapilla pichororé Furnariidae Passeriformes 

Cranioleuca pallida arredio-pálido Furnariidae Passeriformes 

Chiroxiphia caudata tangará Pipridae Passeriformes 

Todirostrum 
poliocephalum 

teque-teque Rhynchocyclidae Passeriformes 

Hemitriccus 
nidipendulus 

tachuri-campainha Rhynchocyclidae Passeriformes 
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Nome científico Nome vulgar Família Ordem 

Attila rufus capitão-de-saíra Tyrannidae Passeriformes 

Tangara seledon saíra-sete-cores Thraupidae Passeriformes 

Tangara desmaresti saíra-lagarta Thraupidae Passeriformes 

Tangara ornata 
sanhaço-de-

encontro-amarelo 
Thraupidae Passeriformes 

Hemithraupis 
ruficapilla 

saíra-ferrugem Thraupidae Passeriformes 

Tachyphonus 
coronatus 

tiê-preto Thraupidae Passeriformes 

 

2.3.4. Para saber mais | Avifauna  
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

  

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.3.5. Mastofauna 
 

O levantamento de dados sobre a mastofauna constitui no primeiro registro de 

informações sobre as espécies de mamíferos de ocorrência na FLOE José Zago 

trazendo à luz informações sobre a ocorrência de espécies.  

 

Para avaliação da matofauna foram utilizados os protocolos de entrevistas com os 

funcionários da FLOEJZ através de um protocolo pré-definido de acordo com Manzini 

(2004). 

 

O inventário das espécies de mamíferos que ocorrem na FLOE José Zago foi 

elaborado com base nas seguintes metodologias: armadilhamento fotográfico, 

armadilhas dos tipos tomahawk, observações direta (busca ativa) e indireta (sinais de 

pegadas, tocas, trilhas, etc.) e entrevistas feitas com os funcionários da UC. Para a 

metodologia de armadilhamento fotográfico, foram instaladas cinco armadilhas 

fotográficas ativadas por um sensor de movimento. Estas permaneceram ligadas por 

um período de 24 horas, durante cinco dias consecutivos. A busca ativa foi realizada 

durante o período diurno e no período noturno, durante cinco dias consecutivos, 

totalizando 40 horas de observações. Foram priorizadas áreas com disponibilidade de 

água, uma vez que são áreas mais propícias para realizar registros (diretos/ indiretos) 

de mastofauna. 

 

Das 185 espécies de mamíferos conhecidas para o estado do Rio de Janeiro (Rocha 

et al., 2004), foram registradas 7 espécies, distribuídas nas Ordens Didelphimorphia 

(marsupiais), Xenarthra (tatus, preguiças e tamanduás), Rodentia (roedores) e 

Chiroptera (morcegos). 

 

O único marsupial registrado foi o gambá (Didelphis aurita). De hábitos noturnos, esta 

é uma espécie generalista, adaptando-se bem em proximidades de centros urbanos. 

Quantos aos roedores,foram representados pelas espécies de pequeno porte (Família 

Cricetidae) e o ouriço-cacheiro (Coendou insidiosus). 

 

Das quatro espécies de tatus que poderiam ocorrer na região, a única espécie 

registrada foi o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). Quanto aos morcegos, foi 

observado apenas o morcego frugívoro (Artibeus sp.), observado próximos ao açude.  
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Uma grande vulnerabilidade à mastofauna, identificada durante o inventário conduzido 

na FLOE José Zago, é justamente o seu contexto de inserção na zona urbana do 

Município e, consequentemente a presença de animais domésticos, principalmente 

cachorros (Canis lupus f. familiaris) e gatos (Felis catus) uma vez que são espécies 

que causam impacto direto às espécies nativas, contribuindo para redução das 

populações locais. 

 

Tabela 7: Lista de espécies de mamíferos encontradas na FLOE.  

Nome científico Nome vulgar Família Ordem 

Dasypus novemcinctus Tatu Dasypodidae Cingulata 

Didelphis aurita Gambá Didelphidae 
 

Didelphimorphia 
 

Coendou insidiosus Ouriço Erethizontidae Rodentia 

Nasua nasua Quati Procyonidae Carnivora 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara Caviidae Rodentia 

Cuniculus paca Paca Cuniculidae Rodentia 

Lutra longicaudis Lontra Mustelidae Carnivora 

Artibeus sp Morcego Phyllostomidae Chiroptera 

Oligoryzomys sp. 
Camundongo 

do mato 
Cricetidae Rodentia 

Akodon sp. Rato do chão Cricetidae Rodentia 

Sooretamys angouya Rato do mato Cricetidae Rodentia 

Cavia aperea Preá Caviidae Rodentia 

 

 

2.3.6. Para saber mais | Mastofauna  
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.4. Recursos Naturais | Meio físico 
 

2.4.1. Precipitação 

 

A série histórica das chuvas do período de 1966 a 1998, obtida a partir dos dados da 

estação meteorológica n° 2142051, localizada no município de Santa Maria Madalena, 

vizinho de Trajano de Moraes, mostra uma precipitação anual média de cerca de 

1.450 mm (figura 4).  

 
Figura 13: Precipitação anual acumulada. Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br/ 
 

 

2.4.2. Temperatura 

 

Os dados de temperatura foram obtidos a partir da estação meteorológica n° 83718, a 

estação fica a uma altitude de 505,9 m acima do nível do mar e está localizada no 

município de Cordeiro que também é vizinho de Trajano de Moraes. A temperatura 

média obtida para o período entre 1980 e 2015 foi de 20,8°, variando entre uma média 

mínima de 16,5 e uma média máxima de 23,9 °C.  

 

Figura 14: Temperatura média anual. Fonte: http://www.inmet.gov.br/ 
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A região de Trajano de Moraes apresenta clima do tipo subtropical úmido, sob 

influência oceânica sem estação seca (Cf). Essa tipologia climática apresenta 

temperaturas entre -3 e 18° C, no mês mais frio do ano e precipitação superior a 40 

mm, no mês mais seco do ano. Ocorrem no município duas classes climáticas sendo 

elas: Cfa e Cfb. A classe Cfa, apresenta verão quente com temperatura do mês mais 

quente superior a 22° C. A classe Cfb, apresenta temperatura inferior a 22° C, no mês 

mais quente do ano, atingindo menos que 10° C em pelo menos quatro meses no ano 

(Alvarez et al., 2013). 

 

 
Figura 15: Mapa de classificação climática segundo os critérios de Köppen 
(1936). Adaptado de: Alvarez e colaboradores (2013). 

 

2.4.3. Geologia 

 

O território do município de Trajano de Moraes compreende em sua extensão, porções 

intensamente acidentadas, com altitudes medianas, seu relevo está inserido no 

segmento Serra do Mar. Segundo Brasil (1983), na região onde está localizada a 

FLOE José Zago predominam rochas do Complexo Paraíba do Sul, o qual é 

constituído por gnaisses bandeados dominantemente tonalíticos, migmatitos, em geral 

estromáticos, com ampla cataclase e recristalização, com foliação de plano axial de 

forte ângulo e evidências de transposição, com a presença de rochas metabásicas. 
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2.4.4. Relevo 

 

A geomorfologia foi descrita a partir do relatório do Projeto RADAMBRASIL Folhas SF. 

23/24 Rio de Janeiro/Vitória (BRASIL, 1983) e base de dados do INEA/RJ (INEA, 

2016).  Segundo Brasil (1983) a FLOE José Zago se encontra no domínio 

morfoestrutural das Faixas e Dobramentos Remobilizados, representado por parte da 

Serra dos Órgãos. Estão presentes nessa área vale ou sulcos estruturais, juntamente 

com cristas simétricas e escarpas adaptadas a falhas (Brasil, 1983). A UC está 

inserida na unidade geoambiental de Escarpas serranas sustentadas por granitoide 

(INEA, 2016): são terrenos escarpados de alta declividade, com ocorrência de 

depósitos de tálus com baixa capacidade de carga e afloramentos de rocha; ocorre 

ainda, alta suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. 

 

 
Figura 16: Mapa de altimetria da FLOE José Zago.  
 

O município de Trajano de Morais além de abrigar ecossistemas frágeis ocupados por 

pequenos produtores, em regime de agricultura familiar, apresenta diferentes 

paisagens, formas e uso e ocupação das terras. Em virtude de características 

geoambientais locais como relevo acidentado, solos com textura variável, 

características topográficas do relevo montanhoso e intenso regime pluviométrico, 

suas terras são consideradas de elevada vulnerabilidade aos processos erosivos 



Plano de Manejo Floresta Estadual José Zago 

28 
 

como a movimento de massas e escorregamentos. Fatores que aliados à pressão de 

uso da terra, reduzida cobertura vegetal em certas áreas, atividades antrópicas não 

planejadas e falta de alternativas técnicas apropriadas à realidade local, intensificam 

os processos erosivos e de perda de solo fértil, contribuindo para o avanço no estágio 

de degradação de recursos como solo, água e a biodiversidade (CEIVAP, 2012). 

 

2.4.5. Solos 

 

As classes de solos predominantes e suas principais características foram obtidas do 

Mapa exploratório de solos e Relatório do Projeto RADAMBRASIL Folhas SF. 23/24 

Rio de Janeiro/Vitória (Brasil, 1983). 

 

De acordo com Brasil (1983), as classes de solo predominantes nessa região são 

Argissolos Vermelhos Eutróficos, com ocorrência também de Latossolos Vermelho-

Amarelos, Neossolos Litólicos e Cambissolos Háplicos.  

 

2.4.6. Hidrografia  

 

A hidrografia geral foi descrita a partir da base cartográfica do estado (ESRI, 2015) na 

escala de 1:100.000. O município de Trajano de Moraes é cortado está incluído em 

duas Regiões Hidrográficas, sendo elas as RHs VII - Rio Dois Rios e IX - Baixo 

Paraíba do Sul.  

 

A Região Hidrográfica do Rio Dois Rios está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, sua área abrange a Bacia do Rio Dois Rios sendo constituído pelas 

Bacias dos rios Negro e Dois Rios, do Córrego do Tanque e Adjacentes, também pela 

bacia da margem direita do Médio Inferior do Rio Paraíba do Sul, sendo os rios 

principais o Bengalas, Negro, Grande e Dois Rios, sua foz está localizada no 

município de Trajano de Moraes. A gestão dos recursos hídricos nessa região é feita 

pelo Comitê Rio Dois Rios que foi instituído através do Decreto Estadual n°41.472, de 

11 de setembro de 2008. 

 

A Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul está inserida na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, sendo constituída pelas bacias dos rios Muriaé, Pomba, 

Pirapitinga e pelo curso baixo do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. A 

gestão dos recursos hídricos nessa região é feita pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul, 

instituído pelo Decreto Estadual n°41.720, de 03 de março de 2009. 



Plano de Manejo Floresta Estadual José Zago 

29 
 

 
Figura 17: Regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. 
 

De acordo com os dados de hidrografia disponibilizados na base do Estado do RJ 

(ESRI, 2015), a FLOE José Zago está inserida na microbacia do Rio do Imbé que 

nasce no município de Trajano de Moraes (RJ) e deságua na Lagoa de Cima, 

localizada no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Esta bacia hidrográfica tem 

sua foz próxima à divisa dos municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes (RJ), no 

Oceano Atlântico.  

 

A UC possui duas nascentes, as quais drenam para o Rio do Imbé (afluente da 

margem direita), que atravessa o limite da FLOE José Zago em direção paralela à 

rodovia estadual RJ 162 (figura 8); logo após, forma um lago localizado na porção 

mais baixa do relevo da UC. A Figura 08 ilustra o relevo, a localização dos cursos 

d’água e do lago na UC. 
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Figura 18: Mapa da hidrografia e altimetria da Floresta Estadual José Zago. 
 

2.4.7. Limnologia 

 

No interior da FLOE existem dois sistemas aquáticos represados artificialmente. As 

represas originalmente construídas com a finalidade de geração de energia 

hidorelétrica possuem grande valor simbólico para a população trajanense, 

principalmente para a população mais antiga que relembra os tempos que a água não 

era poluída e os moradores podiam usufruir desse atrativo nos dias de verão. 

Entretanto, como já apontado atualmente as represas possuem qualidade da água 

comprometida pelo despejo irregular de esgoto doméstico.   

 

Nesse sentido, se faz necessário à realização de estudos de monitoramento das 

características físico-químicas e biológicas que permitam inferir sobre a qualidade da 

água das represas, bem como a caracterização das comunidades de macrófitas 

aquáticas e outros organismos de interesse e devem ser aprofundados nos Programas 

de Pesquisa e Manejo de modo a subsidiar as ações de remediação da poluição 

nesses corpos hídricos. 

 

2.4.8. Para saber mais | Meio físico   
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.5. Recursos sociais | Patrimônio histórico-cultural 
 

O desbravamento do município de Trajano de Moraes remete à época da colônia onde 

os portugueses estabelecidos nas baixadas fluminenses subiram a serra em busca de 

riquezas. Embora os tesouros almejados como ouro e demais metais preciosos não 

tenham sido encontrados, outra fonte de riqueza surgiu: o café. Os colonos explorando 

a grande mão-de-obra escrava da época tornaram a terra produtiva e dela extraíram 

grandes fortunas.  

 

Em 1846, em decorrência do desenvolvimento alcançado pela região através da 

cultura cafeeira e por influência de José Antônio de Moraes, proprietário da fazenda 

Aurora, o núcleo foi elevado à categoria de freguesia, sob a denominação de São 

Francisco de Paula, então pertencente ao município de Cantagalo. Em virtude da 

emancipação de Santa Maria Madalena, no ano de 1861, essa freguesia foi 

incorporada ao território desse novo município fluminense.  

 

A origem do nome Trajano de Moraes, é devida ao filho do Visconde de Imbé (José 

Antônio de Moraes), que tornou-se uma figura influente de seu tempo, principalmente 

por seu caráter empreendedor. Faleceu em 1911 e o reconhecimento por seus 

esforços em prol do desenvolvimento da região chegaria anos mais tarde, em 1938, 

quando o município de São Francisco de Paula teve seu nome mudado para Trajano 

de Moraes (Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes – Disponível em: 

http://trajanodemoraes.rj.gov.br/historia/) 

    

Figura 19: Fotos do patrimônio histórico-cultural de Trajano de Moraes (FONTE: 
http://trajanodemoraes.rj.gov.br/historia) 
 

2.5.1. Para saber mais | Patrimônio Histórico Cultural   
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

http://trajanodemoraes.rj.gov.br/historia/
https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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2.6. Uso Público 
 

Diante da necessidade de identificar as condições existentes para o desenvolvimento 

e consolidação do Uso Público e aproveitamento da Floresta Estadual José Zago para 

o turismo, foi elaborado um diagnóstico de uso público e do potencial turístico da 

FLOE. Levou-se em conta a realidade do município de Trajano de Moraes/RJ e às 

potenciais atividades que possam gerar oportunidades de negócio e ampliar o uso 

público na UC. 

 

A FLOE já é um local identificado como espaço de lazer pela população do município 

de Trajano de Moraes, principalmente pelos moradores do 1° distrito, consolidada 

como um espaço atrativo para atividades de lazer.  

 

O diagnóstico de uso público realizou levantamento de dados a partir da realização de 

entrevistas com atores focais, questionário de demanda de visitação e elaboração de 

planejamento estratégico através da análise F.O.F.A. (F=Forças; O=Oportunidades; 

F=Fraquezas; A=Ameaças). 
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Quadro 1: Matriz FOFA para o uso público da FLOEJZ. 

DIAGNÓSTICO DE USO PÚBLICO E POTENCIAL TURÍSTICO DA FLOE JOSÉ ZAGO                                                                                                                                                                     
- Matriz F.O.F.A - 

P
o

n
to

s
 F

o
rt

e
s

 

Fatores internos Fatores externos 

Forças Oportunidades 

 Uma das lagoas tem água 
propícia para banho 

 Já existe Uso Público na FLOE 

 Potencial para se tornar 
principal atrativo turístico da 
sede                                                         

 Pista de Downhill consolidada 
pelos praticantes 

 Potencial para construção da 
Torre de Mirante 

 Comunidade tem imagem 
positiva da FLOE 

 Relações afetivas da população com a área da FLOE   

 Área com histórico de uso público                                                                                                 

 Forte sentimento de pertencimento                                                                                            

 Parcerias com universidades para realização de 
pesquisas;                                                               

 Produção de mudas nativas                                                                                                            

 Presença constante na Guarda Mirim de Trajano de 
Moraes                                                             

 Desejo em formalizar parceria entre FLOE e 
Prefeitura                                                  

 Existe demanda e visitas de escolas da região                                                           

 Existem ações de turismo rural no entorno da FLOE                                                                      

 Necessidade de espaços culturais sobre a história do 
município                                                    

 Reciprocidade de interesses entre diversas 
instâncias                                                          

 Potencial de desenvolvimento do artesanato local                                                                                                

 Parcerias com a EMATER/RJ,DER/RJ, produtores 
rurais, Prefeituras, etc.                                                                                                            

 Potencial de integração com o calendário municipal 
de eventos                                         

 Valor paisagístico de Trajano de Moraes                                                                                       

 Criação do Ponto de Cultura União dos Jovens 
Trajanenses (UJT)                                            

 Investimentos na produção de alimentos orgânicos 

P
o

n
to

s
 F

ra
c
o

s
 

Fatores internos Fatores externos 

Fraquezas Ameaças 

 Represa poluída 

 Sede da FLOE está em mal 

estado de conservação                                                                                             

 Não existe infraestrutura mínima 

para visitação.                                                                                                            

 Não existe zona de 

amortecimento na FLOE. 

 Vegetação em estágio inicial de 

preservação 

 Políticas públicas de Turismo não aproveitam todo 
potencial do município 

 Ausência de Saneamento Básico na Vila Nova 
Esperança                                                             

 Ausência de zona de amortecimento no entorno da 
FLOE                                                                                                              

 Irregularidade Fundiária   

 Transporte público para a FLOE é precário                                                                                      

 Cadeia de atores turísticos do município está 
desarticulada                                                      

 Atrativos espalhados pelos distritos                                                                                             

 Políticas públicas insatisfatórias                                                                                                      

 Políticas patrimoniais e urbanísticas defasadas                                                                       

 Problemas de escoamento de produção local                                                                             

 Localização no chamado “Quadrilátero da Pobreza” 
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2.6.1. Identificação e mapeamento de trilhas e outros atrativos turísticos 

 

Os atrativos turísticos potenciais e os já existentes na área da FLOE foram 

identificados e mapeados e a partir do diagnóstico desenvolveu-se uma proposta de 

roteiros turísticos considerando os resultados levantados bem como os potenciais 

turísticos identificados na FLOE: 

 Recreação e lazer 

 Pesca 

 Caminhada 

 Acessos e trajetos cotidianos 

 Compra de mudas 

 

As propostas preliminares de intervenção apontam a necessidade de investimentos 

em ações estruturantes essenciais para sua consolidação, e estão relacionadas com 

medidas de visibilidade, medidas legais e resultados esperados. 

 

2.6.2. Para saber mais | Uso Público   
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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Figura 20: Mapa de uso público da FLOE José Zago. 
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2.7. Recursos | Situação fundiária  
 

A efetiva implantação de uma Unidade de Conservação seja de proteção integral, seja 

de uso sustentável, passa necessariamente pela ordenação dos direitos e deveres dos 

titulares de domínio ou de posse sobre as áreas respectivas. Ou a área é 

desapropriada e passa para o domínio público ou são limitados e regulamentados os 

usos permitidos (Graf e Oréfice, 2002). 

 

Na regularização fundiária o Poder Público discrimina a titularidade das terras, 

identificando eventuais áreas devolutas, áreas públicas e áreas particulares. A posse e 

o domínio das áreas particulares devem ser transferidas para o Poder Público, através 

de procedimentos de desapropriação. 

 

O terreno onde hoje é a Floresta Estadual José Zago não possui conflitos fundiários 

nem litígios e ou ocupações irregulares por terceiros. Entretanto, a titularidade do 

imóvel, ainda é de domínio da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes, possuindo 

como certidão de justa posse o Registro Geral de Imóveis (RGI) emitido pelo Cartório 

do Ofício Único de Trajano de Moraes, constando no Livro: 3-B, fls. 145, Transcrição 

n°2142, datado de 30/05/1951.  

 

2.7.1. Para saber mais | Situação fundiária   
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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3. ADMINISTRAÇÃO 

3.1. Atividades desenvolvidas 
 

Criado em 1966, o então denominado “Horto Florestal e Frutícola de Trajano de 

Moraes” atendia as demandas de abastecimento do Estado do RJ. Desde essa época 

a atividade de produção de mudas de espécies arbóreas florestais nativas e exóticas, 

frutíferas e ornamentais já destacava o horto de Trajano como um dos mais produtivos 

do Estado. 

 

Figura 21: Instalações do Horto Florestal de Trajano de Moraes. 
 

Atualmente a produção média do viveiro corresponde a cerca de 100 mil mudas por 

ano. A coleta de sementes e demarcação de árvores matrizes também é realizada na 

área, as sementes coletadas são enviadas para o Banco Estadual de Sementes 

Florestais (BESEF), localizado em Santa Maria Madalena, para beneficiamento, 

armazenamento, realização de testes e posterior distribuição das sementes para os 

demais hortos administrados pelo INEA.  

 

O reflorestamento realizado na década de 1990 têm sido objeto de projetos de 

pesquisa sobre o comportamento das espécies, recuperação do solo, levantamento de 

fauna, entre outras desenvolvidas em parceria com Universidades e Centros de 

referência como a Embrapa. 

 

Frequentemente também são realizadas atividades de educação ambiental junto às 

escolas públicas e privadas do Município de Trajano de Moraes, onde os alunos 

aprendem sobre o processo de produção de mudas e sobre os reflorestamentos, 

podendo ver de perto as áreas recuperadas, e a revitalização das nascentes. Também 

já foram ofertados, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), cursos 

voltados para o setor agropecuário como o treinamento em operação e manutenção 

de motosserras e o curso de técnicas de produção de mudas, dentre outros. 
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A população de Trajano de Moraes identifica na área da FLOE José Zago 

características ideais para a realização de atividades voltadas para o lazer e também 

para o desenvolvimento de práticas esportivas ao ar livre desde as caminhadas e 

corridas, até as modalidades mais radicais como o downhill em mountain bike pelas 

trilhas da floresta. 

 

3.2. Infraestrutura 
 

A infraestrutura existente hoje na área da FLOE é a mesma remanescente das 

estruturas pré-existentes e atende basicamente as atividades administrativas e de 

produção de mudas, carro chefe do antigo Horto de Trajano de Moraes.  

  

A FLOE José Zago possui uma sede administrativa própria construída em alvenaria. A 

área de produção de mudas é composta por um galpão de serviços rústico e diversas 

estruturas utilizadas como sementeiras, as mudas são produzidas em sacos e os 

canteiros no solo. 

 

Existe ainda no interior da FLOE uma represa construída na década de 1920, sendo 

que no ano de 2012, quando de uma obra de desassoreamento, se decidiu manter 

temporariamente um dos acessos construídos para a circulação de caminhões que 

dividiu o espelho d’água. A decisão buscou dividir o lago uma vez que, a água 

proveniente das nascentes no interior da FLOE mantem um lado da represa com água 

livre de contaminação por esgoto.  

 

Assim sendo, até que se resolva a questão de saneamento do Córrego Imbé que ora 

recebe descargas de esgoto doméstico deve-se manter o espelho d’água dividido.  

Cabe ressaltar que a represa é atualmente a fonte principal de água para irrigação das 

mudas produzidas no Horto Florestal. A função de geração de energia elétrica, no 

entanto, não é mais uma realidade. 

 

A FLOE conta com internet do tipo banda larga e dispõe de uma linha telefônica fixa e 

uma linha móvel para comunicação diária. A unidade possui uma frota composta por 

dois veículos oficiais do Estado sendo uma caminhonete Toyota Bandeirantes (ano 

1996), e um outra camionete picape S10 (ano 2004).  
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O INEA pretende instalar uma nova sede administrativa, estrutura de apoio e centro de 

visitantes, aproveitando quando possível às estruturas já existentes no local.  

As obras para construção de novas estruturas e reformas das existentes serão 

desenvolvidas em consonância com a paisagem local, priorizando o uso sustentável 

de recursos naturais.  

 

A população de Trajano de Moraes identifica que a infraestrutura existente é 

insuficiente para atender à demanda de visitação e apontam prioridades para melhoria 

das estruturas existentes e instalação de novas, tais como auditório, banheiros e 

bebedouros, estruturas para realização de piqueniques e eventos. Melhorias na 

infraestrutura externa à FLOE como iluminação pública, calçadas, ciclovias e estrada 

de acesso também são considerados pontos chave para melhoria da experiência do 

usuário.  

 

3.3. Pessoal | Recursos humanos 
 

Atualmente a equipe diretamente envolvida com as atividades rotineiras da FLOE José 

Zago é de 10 funcionários. O quadro de pessoal é composto por 3 servidores públicos 

sendo que apenas um é do INEA e outros dois da Prefeitura Municipal de Trajano de 

Moraes, cedidos ao órgão, dentre eles o chefe da UC, Ângelo Zago.  

 

Além dos servidores de carreira o quadro conta com funcionários terceirizados que se 

dedicam as atividades de serviços gerais e jardinagem. O corpo técnico atual é 

deficitário e faltam trabalhadores para atuar como vigias, o que é identificado como um 

problema pela população de Trajano que tem o costume de visitar a unidade.  

 

Arranjos institucionais vêm sendo desenhados de modo que esse déficit seja 

contornado e a UC possa contar com maior disponibilidade de mão de obra para a 

realização das diversas atividades do dia a dia.  

 

3.3.1. Para saber mais | Administração   
 

Acesse o hyperlink:  

www.inea.rj.br/floejz 

 

 

 

https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0609d379462c49e7987315531299024c
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4. ZONEAMENTO DA UC 
 

4.1. Diagnóstico de uso do solo e cobertura vegetal 
 

De acordo com a conceituação estabelecida pelo artigo 2°, inciso XVI da lei do SNUC, 

o zoneamento é a “definição de setores ou zonas em uma UC com objetivos de 

manejo e normas específicas, 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”. 

O zoneamento da FLOE José Zago ordena as atividades desenvolvidas de acordo 

com as zonas de intervenção, e representa o resultado do ordenamento territorial e o 

estabelecimento de normas específicas que visam proporcionar os meios e as 

condições fundamentais para o alcance de todos os objetivos da UC.  

Considerando que a FLOE foi criada com o objetivo principal de uso múltiplo dos 

recursos florestais, em consonância com a conservação da biodiversidade, o 

mapeamento da cobertura do solo é um instrumento essencial para definir os meios 

pelos quais serão alcançados seus objetivos. Nesse sentido, a fim de delimitar as 

zonas, a paisagem da FLOE foi compartimentalizada de acordo com características 

ambientais existentes, conforme descrito a seguir. 

A definição das classes de uso do solo e cobertura vegetal foi realizada manualmente 

através da identificação das diferentes características do ambiente. Os resultados do 

inventário florestal auxiliaram na compartimentalização da paisagem corroborando à 

delimitação realizada a partir das análises das imagens de alta resolução.  

A área total da FLOE é de 29,3 ha, sendo que a porção da área coberta por florestas é 

de 22,9 ha, correspondendo a aproximadamente 80 % da área total da UC. Apesar de 

ocupar maior parte da área da UC, a cobertura florestal existente apresenta três 

situações bem distintas. 
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Quadro 2: Usos do solo identificados na FLOEJZ. 

SETORIZAÇÃO ÁREA (ha) 

Área antrópica 3,10 

Estrada 0,20 

Plantio de Eucalipto 4,20 

Reflorestamento com espécies nativas 12,93 

Remanescente florestal 5,75 

Lago/represa 2,02 

Viveiro 0,99 

Total 29,19 

 

 

 
Figura 22: Representatividade de cada uso e cobertura do solo identificado na 
FLOEJZ. 
 

11% 

1% 

14% 

44% 

20% 

7% 
3% 

Área antrópica

Estrada

Plantio de Eucalipto

Reflorestamento com espécies
nativas

Remanescente florestal

Lago/represa

Viveiro



Plano de Manejo Floresta Estadual José Zago 

 

 
42 

 

Figura 23: Mapa de uso e cobertura do solo da FLOE José Zago. 
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Figura 24: Mapa do zoneamento da FLOEJZ
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A partir da identificação do uso do solo, foi definido o zoneamento, considerando os 

objetivos de criação da UC e potencialidades de manejo e conservação destes 

espaços.  

 
Quadro 3: Zoneamento da FLOEJZ. 

Uso do solo Zona ID 
Área 
(ha) 

Reflorestamento com espécies 
nativas 

Zona de Manejo Florestal ZF 12,93 

Remanescente florestal Zona de Conservação ZC 5,75 

Plantio de Eucalipto Zona de Manejo Florestal ZF 4,20 

Lago/represa Zona de Conservação ZC 2,02 

Estrada Zona de Manejo Florestal ZF 0,20 

Viveiro Zona de Manejo Florestal ZF 0,99 

Área antrópica Zona de Manejo Florestal ZF 2,54 

Área antrópica Zona de Conservação ZC 0,56 

TOTAIS 29,19 
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4.2. Zona de Conservação | ZC 

 

Figura 25: Mapa detalhado da Zona de Conservação – ZC, da FLOEJZ.  
 

Quadro 4: Detalhamento da Zona de Conservação – ZC da FLOEJZ. 

Uso do solo Zona ID Área (ha) 
% da 
UC 

Remanescente florestal 

Zona de Conservação ZC 

5,75 19,70 

Lago/represa 2,02 6,92 

Zona antrópica 0,56 1,92 

TOTAIS 8,33 28,54 

 

A Zona de Conservação é composta pela área de floresta nativa de Mata Atlântica 

classificada como renascente de Floresta Ombrófila Densa Montana também chamada 

mata de encosta, é um tipo de vegetação caracterizado como mata perenifólia (ou 

sempre verde). Possui densa vegetação arbustiva, composta por samambaias 

arborescentes, bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífitas (bromélias e 

orquídeas), bem como os cactos e as samambaias também são muito abundantes.  
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4.2.1. Usos previstos 

 

 Trilhas interpretativas 

 Pesquisa científica 

 Manejo de espécies exóticas 

 Reintrodução de espécies nativas 

 Esporte náutico recreativo  

 

IMPORTANTE: Caso exista alguma demanda de atividade na ZC não prevista neste 

Plano esta deverá ser discutida junto ao Conselho Consultivo e incluída na revisão 

deste. 

 

4.2.2. Memorial descritivo | Zona de Conservação 

 

Inicia no ponto 1 (802816 E / 7556291 S), daí segue pelo limite da Zona de Manejo 

Florestal passando pelos pontos 2 ao 25, até o ponto 26 (803044 E / 7555954 S); daí 

segue o limite desta Unidade de Conservação no sentido sudeste/sudoeste/noroeste 

até retornar ao ponto 1 (802816 E / 7556291 S), fechando assim o polígono referente 

à Zona de Conservação, perfazendo área total de 8,33 hectares. 
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4.3. Zona de Manejo Florestal | ZF 

 

Figura 26: Mapa detalhado da Zona de Manejo Florestal – ZF, da FLOEJZ. 
 

 

Quadro 5: Detalhamento da Zona de Manejo Florestal da FLOEJZ. 

Uso do solo Zona ID 
Área 
(ha) 

% da 
UC 

Reflorestamento com espécies 
nativas 

Zona de Manejo 
Florestal 

 

ZF 
 

12,93 44,30 

Plantio de Eucalipto 4,20 14,38 

Estradas 0,20 0,68 

Viveiro 0,99 3,40 

Área antrópica 2,54 8,70 

TOTAIS 20,86 71,46 
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A Zona de Manejo Florestal - ZF é a mais extensa da FLOEJZ e é composta pela 

floresta com eucalipto, a área de produção de mudas denominada Horto Florestal, 

além da área degradada ocupada por gramíneas e as áreas de acesso pavimentado 

ou não.  

 

4.3.1. Usos previstos 

 

 Retirada de recursos não madeireiros 

 Retirada de recursos madeireiros 

 Plantio de essências florestais, medicinais, ornamentais nativas ou exóticas 

 Pesquisa científica 

 Transito de veículos e máquinas 

 

IMPORTANTE: Caso exista alguma demanda de atividade na ZMF não prevista neste 

Plano esta deverá ser discutida junto ao Conselho Consultivo e incluída na revisão 

deste. 

 

4.3.2. Memorial descritivo | Zona de Manejo Florestal 

 

Inicia-se no ponto 1 (802816 E / 7556291 S), daí segue em linha reta por cerca 10,50 

m, no sentido noroeste até o ponto 2 (802807 E / 7556294 S); daí segue em linha reta 

por cerca de 11 m, no sentido noroeste, até o ponto 3 (802800 E / 7556302 S); daí 

segue em linha reta por cerca de 45 m, no sentido nordeste, até alcançar a margem do 

primeiro lago no ponto 4 (802807 E / 7556325 S); daí segue pela mesma margem do 

primeiro lago, no sentido nordeste/sudoeste/nordeste, até o ponto 5 (802697 E / 

7556176 S); daí segue em linha reta por cerca de 7 m, no sentido sudeste, até  o 

ponto 6 (802703 E / 7556171 S);  daí segue em linha reta por cerca de 6 m, no sentido 

sudoeste, até alcançar a margem do segundo lago no ponto 7 (802700 E / 7556167 

S); daí segue pela mesma margem do segundo lago, no sentido sudoeste, até o ponto 

8 (802769 E / 7556027 S); daí segue em linha reta por cerca de 18 m, no sentido 

sudoeste, até o ponto 9 (802773 E / 7556009 S); daí segue em linha reta por cerca de 

14 m, no sentido leste, até o ponto 10 (802787 E / 7556005 S); daí segue em linha reta 

por cerca de 23 m, no sentido sudoeste, até o ponto 11 (802801 E / 7555986 S); daí 

segue em linha reta por cerca de 11,50 m, no sentido sudoeste, até o ponto 12 

(802809 E / 7555978 S); daí segue em linha reta por cerca de  13,50 m, no sentido 

sudoeste, até o ponto 13 (802822 E / 7555982 S); daí segue em linha reta por cerca 

de 18 m, no sentido sudoeste, até o ponto 14 (802825 E / 7555965 S); daí segue em 
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linha reta por cerca de 15 m, no sentido leste, até o ponto 15 (802840 E / 7555965 S); 

daí segue em linha reta por cerca de 15 m, no sentido sul, até o ponto 16 (802842 E / 

7555951 S); daí segue em linha reta por cerca de 20,50 m, no sentido sudeste, até o 

ponto 17 (802861 E / 7555944 S); daí segue em linha reta por cerca de 12 m, no 

sentido sudoeste, até o ponto 18 (802866 E / 7555933 S); daí segue em linha reta por 

cerca de 5m, no sentido leste, até o ponto 19 (802871 E / 7555932 S); daí segue me 

linha por cerca de 10,50 m, no sentido noroeste, até o ponto 20 (802869 E / 7555943 

S); daí segue em linha por cerca de 44,50 m, no sentido sudeste, até o ponto 21 

(802912 E / 7555932 S); daí segue em linha reta por cerca de 34 m, no sentido 

nordeste, até o ponto 22 (802931 E / 7555960 S); daí segue em linha reta por cerca de 

37 m, no sentido sudeste, até o ponto 23 (802966 E / 7555949 S); daí segue em linha 

reta por cerca de 32 m, no sentido sudeste, até o ponto 24 (802974 E / 7555919 S); 

daí segue em linha reta por cerca de 36 m, no sentido nordeste, até o ponto 25 

(803007 E / 7555933 S); daí segue em linha reta por cerca de 43 m, no sentido 

nordeste, até o ponto 26 (803044 E / 7555954 S); daí segue pelo limite desta Unidade 

de Conservação até retornar ao ponto 1 (802816 E / 7556291 S), fechando assim o 

polígono referente à Zona de Manejo Florestal, perfazendo área total de 20,86 

hectares. 

 

4.4. Zona Amortecimento | ZA 
 

A Zona de Amortecimento é caracterizada pelo entorno de uma Unidade de 

Conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade e 

tem como objetivo ordenar o uso e a ocupação das atividades antrópicas geradas no 

entorno.  

 

Durante o processo de elaboração do Plano de Manejo não se vislumbrou a 

necessidade de estabelecimento de uma Zona de Amortecimento, em virtude das 

características intrínsecas da unidade e por não ter sido realizados estudos mais 

específicos visando caracterizar os usos e ocupações do entorno da FLOE José Zago, 

nem o raio de abrangência em que essas atividades poderiam impactar a unidade. 

 

Entretanto, a partir da realização de estudos específicos e da implantação das rotinas 

de gestão da unidade, esse posicionamento poderá ser revisto nas futuras revisões do 

Plano de Manejo da FLOE José Zago. 
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5. NORMAS GERAIS DA UC 
 

 São proibidos o ingresso e a permanência na unidade, de pessoas portando 

armas, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a 

quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna ou à flora.  

 

 A retirada de madeira e qualquer outro insumo florestal, deverá ser 

previamente autorizado pela Gerência do Serviço Florestal (GESEF) 

 

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

o seu manejo e uso. 

 

 É vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 

interesse da unidade, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, 

linhas de transmissão, entre outras. 

 

 A fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática.  

 

 

 As pesquisas a serem realizadas na unidade deverão ser autorizadas pelo 

INEA, conforme descrito a seguir no Programa de Pesquisa e segundo as 

determinações da legislação vigente.  

 

 São proibidas a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e 

da flora, em todas as zonas, ressalvadas os dispositivos previstos nos 

Programas de Pesquisa e Manejo e Uso Público, e desde que autorizadas 

previamente pelo Inea. 

 

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

permitidas quando autorizadas, orientadas por projeto específico, segundo as 

indicações deste Plano. 

 

 

 


